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Isz Amerikos Laiszkai Isz Namu Meilingai Priimami ISZSIPILDE SAPNAS

PRIĖMĖ
KATALIKYSTA

Kad Galėtu Pasilaikyti
Vaikuti Ant 

Iszauginimo
Philadelphia, Pa. — Augus

tas Sargent ir jo pati iszsižade- 
jo savo Protestoniszko tikėji
mo idant pasilikti ant visados 
szesziu metu vaikuti Vance Do- 
rren, kuri užaugino nuo mažo 
kūdikio, priimdami jo Katuli - 
kiszka tikėjimą.

Sargentai aplaike kūdiki isz 
Katalikiszkos prieglaudos, sze
szi metai adgal. Dažiuretojai 
prieglaudos davė jiems kūdiki 
manydami, kad kūdikis gauna
si pas Katalikiszka szeimyna, 
bet kada isztyrineta, buk tai 
Protestoniszka szeimyna, da- 
fciuretojai atėmė vaikuti per 
teismą.

Negalėdami užmirszti savo 
laugytinio prie kurio buvo labai 
prisiriszia, Sargentai nutarė 
priimti Katalikiszka tikėjimą 
ir ana diena priėmė szventa 
JKrikszta. Sudas dagirdes apie 
faji pasiszventima Sargentu, 
Sugražino maža vaikuti, isz ko 
priimti tėvai labai nudžiugo.

Laiszkai isz namu yra didelis suraminimas kožno karei
vio, kurie sziadien randasi ant tarnystos po visa svietą. 
Sztai maiszas paczto kuris atėjo del Amerikoniszku karei
viu, kur ten Irlandijoj.

NEDORYBES

KIRVUKAS GERES
NIS UŽ REVOLVERI

Narsi Moterele

Pittsburgh, Pa. — Aniele 
Dobrzynskiene laiko kelis bur- 
Idingierius, kurie dirba plieno 
fabrike. Moterele eidama isz 
lyto kloti lovas, iszgirdo mieg- 
Jcambarelyje koki tai baladoji- 
|na ir greitai nusidavė pažiūrė
ki kas ten galėtu baladotis. Ka
da inejo in savo kambarėli vos 
Neapalpo isz dyvo ka ten pa
regėjo.

Prie lovos stovėjo buvusis 
Josios burdingierius su peiliu 
rankoje, su kuriuom supjaustė 
Iszienika, laikydamas kitoje 
rankoje 350 doleriu, kuriuos 
moterele suczedino ir buvo pa
liepus szieniko “banke.”

Ilgai nemislydama gaspadi- 
ftele nubėgo žemyn, pagriebė 
kirvuką ir su tuom ginklu at
bėgo in virszu kerszindama va
giui suteszkinti pakauszi jei
gu jis neatiduos jai pinigus. 
SBurdingierius norėjo szauti in 
gaspadinia, bet permaine savo 
nuomone stovėdamas nutirpias 
ąnt vietos.

Motere suriko garsei ‘polys’ 
kurie tuojaus pribuvo ir pauk- 
szteli uždare kletkoje.

Nuėjome abudu pažiūrėt to- 
VfWII?P7TTI stovylelio. kaklo Szv. P. 
W U j L jy[arįj03 kabojo ražanczius. 

Dirstelėjau in užpakali ir pa- 
teminau kad ražanczius buvo 
pridrutintas prie mažos vinies. 
Dasipratau kokia pasekme isz 
to gali būti. Pririszau prie ga
lo ražaneziaus ilga szniura, isz- 
ejome laukan gana toli ir pa
traukiau už szniuro. Kilo bai
si eksplozija kuri isznesze sto- 
vyla ir visa stogą in padanges.

Mano draugas net sudrėbėjo 
isz piktumo kalbėdamas: ‘Pra
keikti barbarai, ar-gi kas galė
tu tikėtis kad tieji velnei nau
dotu ražancziu ant tokio pek- 
liszko darbo. Ar-gi kas dasi- 
prastu kad per patrankama ra
žaneziaus žmogų sudraskytu 
ant szmoteliu.”

Panasziu atsitikimu buvo 
daug ne tik Belgijoj bet ir Len
kijoj ir kituose sklypuose kur 
Vokiecziai apėmė po savo pa
du. Net ir kryžiuose jie patal
pino dinamitą o jeigu kas isz 
Dievobaimingu kareiviu atsi
klaupdavo papoteriaut tai bū
davo iszneszti in padanges ir 
sudraskyti. Panasziu budu dau
gelis moterių likos užmusztos 
kada klaupdavo prie kryžiaus 
melsdamos pagialbos nuo Die
vo apsaugoti jas nuo kares ir 
mirties.

Panaudojo Visokias 
Kilpas Del Zndinscziu; 
Ražanczius Panaudotas 
Del Iszneszimo In Pa

danges Kareiviu
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Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

London — Senas Angliszkas 
kareivis, Mikolas Munlley, ku
ris radosi daugeliuose musziuo- 
se Belgjoij ir kituose sklypuo
se, užvardino Vokieczius “Pa- 
siutiszkais velneis kurie niekad 
ne yra prisotinti žmogiszku 
krauju”.

Tasai kareivis apraszineja 
nedorybes Vokiecziu kada jie 
radosi Be’gijoj. Tieji pasiutusi 
velnei užtrucino vandeni szuli- 
niuose ir maista ir padirbo vi
sokias pekliszkas kilpas an£žu- 
dymo kareiviu.

Kada Vokiecziai dažinojo 
kad mes paskui juos vejames 
sustatė pekliszkas kilpas duo
bėse, namuose, tvartuose, baž- 
nycziose ant kryžių ir kitose 
vietose. Vienas isz musu karei
viu inejo in stuba kur gulėjo 
didele knyga ant stalo. Karei
vis isz akyvumo pakele knyga 
o tame kilo baisi eksplozija ku
ri isznesze in padanges narna 
ir musu drauga. Kitam name 
užtikom viedra anglių kuria- 
|me radosi dinamitas. Net ir 
krėsluose buvo pritaisyta di
namito jeigu kas ant j u atsi
sėstu. Jeigu paregėjai gulinti 
ant žemes Vokiszka helma, spa- 
ta ar bagnieta tai galėjome da- 
siprast kad tame randasi mirti
na kilpa. Paregėjau viena isz 
musiszkiu einant prie medinio 
stovylo Szv. P. Marijos, mažo
je bažnytėlėje, ant kurio kabo
jo ražanczius.

“Del Dievo, nejudink taji 
ražancziu — surikau ant jo, 
nes jeigu ji dalypstesi tai isz- 
leksi su juom in padanges.

Puse Svaro Cukraus
Del Kožnos Ypatus

Motinos Sapnas Iszsi 
pildė Apie Sužeidimą 
Jos Sunaus Filipinų 

Salose

Kansas City, M o. — Mrs. Ma
tilda Winchel turėjo sapna 
apie savo sunu Arthura buk

ir tasai sapnas iszsipilde ant 
tikrųjų. Motina apsakinėjo 
apie taji nepaprasta sapna se
ka nezia i :

“'Sapnavau kad buvau Fi
lipinuose ant vienos salos .kur 
atsibuvinejo muszis su Japo
nais. Tarp szuviu ir 'durnu ma- 
cziau puiku kaimeli .‘kuris likos 
sugriautas per Japonu bombas. 
Kareivei muszcsi ant lygumos, 
daugelis gulėjo sužeistu ir 
mirsztancziu. iStaigai paregė
jau savo sunu Arthura ap
siaubta per 'keliolika Japonu 
kuris likos pataikintas per 
szuvi ir krito mirtinai sužeis
tas ant žemes. Norėjau prisiar
tint prie jo ir prigialbet jam 
bet kokia tai nematoma galybe 
maine sulaikinejo ir negalėjau 
pasi judint isz vietos ir laike to 
mano galejimosi, idant prisi
artint prie mano sužeisto sū
naus, pabudau. Apsakiau, taji 
sapna savo vyrui kuris isz ma
no sapno tik pasijuokė ir liepe 
apsimalszyt. Ant rytojaus ap- 
aikiau nuo valdžios telegrama 
tūriam e man pranesze bu'k mu
su sūnūs tikrai likos sužeistas 
mirtinai prie to paties kaime- 
io kuri maeziau sapne.” 
Amerikoniszka Draugavę Isz- 

tyrinejimo Nepaprastu Atsiti
kimu tyrinės teisingumą tojo 
atsitikimo ir suraszys ji in įkny- 
ga panasziu atsitikimu.

110,000 “Smithu” Ran
dasi Musu Kariuo-

meneje

Washington, D. C. — Ame- 
riikoniszikoje 'kariuomenėj szia
dien randasi net 110,000 Smi
thu. Taip-gi kari domene jo ran
dasi 572 O’Brian’u; 16,233 Mil- 
•er’ei; 2,653 Wilsojti’ai; 6,500 
Brown’u ir 2,850 Johnson’u.

Iszvare Paczia Laukan
Del Mylimos

Jersey City, N. J. — William 
Withorow likos uždarytas ka
lėj ime drauge su savo, mylima, 
Jano Lowell, 'kuria jis ana, die
na parsivedė namo o savo pa
ežiai' paliepė nesztis laukan,
pal i c įpilamas jai eiti in pekla ir ryti Kinuose, užmokėdamas už 
daugiau nesuigryžti. Motere nu-

JAPONIJA
BOMBARDUOTA
Amerikoniszki Eroplanai Bom
bardavo Kelis Japoniszkus 
Miestus Su Didėlėms Bledems; 
Japonai Yra Dideleje Baimėje

ADOLFAS HITLERIS

Berlinas — Hitleris apvaik- 
sztinejo, Panedelyje, savo gi
mimo diena bet nebuvo tai link
sma diena del tojo krauja-ge- 
rio kuris iszskerde milijonus 
žmonių ir badai sziadien yra 
labai susirupines kaipo ir Mu- 
ssolinas, kuris badai pradeda 
nustoti proto. Juk ka Dievas 
geidžia nubausti tai pirmiau
sia atima jam protą. Hitleris 
mano paimti visa Francuziszka 
flota ir užklupti ant Amerikos 
ir jam ketina prigialbeti Fran- 
cuziszki Judosziai kurie iszda
ve laisva Franci j a in jo nagus.

Montrealius, Kanada — In 
czionais atplaukė keli laivai su 
Vokiszkais ir Jugoslaviszkais 
kaliniais kurie bus czionais pa
talpinti in nelaisviu abazus.

KINCZIKAS NUSI
PIRKO MERGINA

Po Tam Ja Subadė
Ant Smert

Bakersfidld, Call. — Chung 
Way Gwonlg, turtingas Kinczi- 
kas, likos aresztavotas ir už
darytas kalėjime kaipo nužiū
rėtas ulž uižudyma jaunos Kiriie- 
tcs Lign Šou. Kin'czikas vėliaus 
prisipažino .buk jis nusipirko 
18 metu mergina nuo jos moti
nos, kaip tai yra papratimu da-

Washington, D. C. — Ad
ministracija maisto pradės su
laikyti cukru nuo Gegužio 4— 
7 parduodami tik po % svaro 
kožnai ypatai ant sanvaites bet Įėjo in policijos stoti pasiskunst 
po tam laikui tasai paliepimasįpriesz taki pasieilgima vyro be vemti su senu Kincziku kuris 

įgali būtie permainytas. Gali- jokios .priežastsies ir palicija 
ma bus aplaikyti cukraus ant atvažiavus su patrule, davė dy- ir kuris pasielginejo su ja ar- 
dvieju sanvaieziu vienu kartu. 
Vaikai ir-gi aplaikys knygutes 
ant kuriu gales aplaikyti cuk
raus del saves kiek paskirta.

ja tris tuikstainczius doleriu.
Jauna mergina nesutiko gy-

buvo už ja 22 metais senesniu

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT Į ne an-t ilgai.

kai “raida” in kalėjimą. Mei- sziau 'kaip su gyvuliu o kada 
liiiiga porele taji valkara buvo mergina kerszino ji apleisti, 
gerai iszsigeria “ramybes”, j Chung nusėlinės ant virszaus 
apvaikszcziodaim'i savo .gilinki kur ji .gulėjo, subadė nelaimin- 
kaid atsikratė nuo savo pa-'ga su peiliu ir iszpjove jai vi

durius.

LONDON — Praeita Subata ir Nedėlio
ję Amerikoniszki ir Angliszki eroplanai bom
bardavo smarkei Japoniszkus miestus Tokio, 
Yokohama, Kobe ir kitus, padarydami daug 
bledes ir užmuszdami gana dideli skaitli žmo
nių. Nuo bombų užsidegė daugelis namu. Mies
tas Tokio turi 7 milijonus gyventoju, Nagoya 
turi 1,400,000 o Kobe turi 1,200,000 gyventoju.

Eroplanai taipgi bombardavo Japoniszkus 
pakraszczius paskandydami keliolika laivu. Ba
dai penki lekioto jai likos paimti in nelaisve ku
riu eroplanai likos suszaudyti per Japonus. Dau
gelis fabriku likos sunaikinti laike bombarda 
vimo. Dabar Japonai randasi dideleje baimėje 
nuo tokiu užklupimu nes dabar žino kas tai yra 
būti baimėje nuo oriniu bombų o kad Japonisz- 
ki namai yra statomi isz bambusiniu lendrių tai 
didelis pavojus nuo ugniu, kuri greitai prasi
platina nuo tokio materijolo.

65,000 Kareiviu Gavo
si In Japonu Rankas 

Bataane
Washington, D. C. — Tik da

bar dažinota, buk 65 tukstan- 
cziai Amerikoniszku ir Filipi- 
niszku kareiviu gavosi in ne- 
laisvia, kada Japonai paėmė 
Eataana. Priek tam gavosi in 
nelaisvia 25 tukstancziai gy
ventoju ir apie szeszi tukstan
cziai sergancziu kareiviu.

Norints kareivei naršei ka
riavo ir turėjo užtektinai amu
nicijos ir ginklu, bet neturėjo 
užtektinai gyduolių, kad apsi
saugoti nuo ligos malarijos, 
kuri paguldė tukstanczius ka
reiviu.

Tarp paimtu in Japoniszka 
nelaisve randasi deszimts Ame
rikoniszku ir szeszi Filipinisz- 
ki generolai.

Rusai Paima Vokiecziu
Fortecas

London, Anglija.— Norints 
Vokiecziai smarkei ginasi, bet 
Rusai neduoda jiems pasilsi ir 
užimineje fortecas apylinkėje 
Demidovo, Smolensko ir Vite
bsko, kurias Vokiecziai buvo 
užemia kėlės sanvaites adgal.

Prie ežero Ladogos, atsibuvo 
smarkus musziai kuriuosia li
kos užmuszta daugeli Vokie- 
cziu.

Rusija iszdave paliepima 
mobilizuoti visus savo gyven
tojus skaitliuje 193 milijonu 
vyru, moterių ir net vaiku 
nuo dvylikos metu. Rusija pa- 
sirengineje visom spėkom prie- 
szais Vokieczius, kurie kerszi- 
na užklupima ant Rusijos su 
atėjimu vasaros.

Anglikai Sunaikino 
6,000 Aliejaus Szuliniu

New Delhi.— Anglikai buvo 
priversti sunaikinti apie 6,000 
aliejaus szuliniu Yenangyaung, 
Burmcje, kad nesigautu in Ja
ponu rankas. Czionaitineje 
apylinkėje eina smarkus musz
iai, kuriuosia taipgi dalyvauna 
keliolika tukstancziu Kincziku 
kurie prigialbs Anglikams.

Moskva — Daugiau kaip 
60,000 Rusiszku kareiviu už
klupo ant daugelio Vokiecziu, 
aplinkinėje Moskvos. Taipgi 
užklupo ant aplinkines Dniep- 
ropavlovsko kur supliekė , ke
liolika pulku Finiecziu, paim
dami in nelaisve kelis tukstan- 
czius kareiviu.
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Kas Girdėt
Pagarsėjus po visa Amerika 

lekiotojas Charles A. Lind
bergh aplaiko koki tai darbeli 
Fordo automobiliu dirbtuvėje. 
Kada alpio tai desz-imts tuks- 
taneziai 'darbininku da-girdo, 
surasze protestą Fordui, reika-, 
liaudami jo praszalinimo isz 
darbo, kerszindami kad prie- 

' szingai, iszsžaiuks straika jeigu 
ju pareikalavimas bus atmes-

Darbininkai užmetineja Lind
bergh’ui kad jis yra neisztiki- 
mas siavo tėvynei, Amerikai. 
Jeigu tas iszszaulktu straika 

• Fbrdo dirbtuvėse tai geriausia 
padarytu Lindbergh ’as kad 
padekavotu Fordui už darba 
i r apsisaugotu nuo tolimesnio 
paniekinimo.

kam rūpintis ju szeimynomis Lindbergll’aS If FofdaS 
namie. Todėl valdžia pakele 
kareiviu alga kad jie galėtu 
prigulinlciziai iszmaityti savo 
likusias namie szeimynas todėl 
teki kareiviai negales iszsikal- 
binet kad negaili iszmaitjd; szei- 
myuu. Dabar kareivis turės 
mokėti paežiai po 15 doleriu ir 
5 dolerius už k’ožnU kūdiki, val
džia dados da tiek ir .nusiuns 
del kareivio szeimynos. Jeigu 
pati negales isz tu pinigu iszsi- 
maityt tai gales eiti sau užsi
dirbti kelis dolerius nes darbu 
randasi užtektinai del moterių.

Todėl su atėjimu vasaros 
valdžia trauks tukstanezius vy
ruku in kariuomene o reikia V 
tai daryti greitai nes padėji
mas Amerikoj su kožna diena 
yra pavojinlgesnis ir Amerikai 
kožna diena grasina didesnis 
pavojus.

“Esu Amerikietis” I kuoti isztikimysta ateiviu ku-l 
' riu gabulmai butu naudingi ka
ro gamybai, preziddntas sake: 
“Szis yra dalykais (kuri mano 

Comimitte on Fair Employment 
Practice ir kitos valdžios agen- 
tUruos jau galvojo.

‘ ‘ Asz praszau Karo Sekreto-
1 riaus ir Laivyno Sekretoriaus 

galvoti niekiniuos pasiulijimus 
pagal kuriu ajpsiveikta su atei
viais kurie yra tautiecziai tu 
szailiu, kurios stovi su Suv. Val
stijoms ir remia musu tikslus 
dabartiniame kare ir galvoti, 
irgi, galimybes suklasifikuoti 
ateivius, kurie yra tautiecziai 
prieszu-szaliu sziam tikslui in 
kliasas pianaszias in iszvystytas 
Didžioj Britanijoj,

—Common Council for Amer. Unity.

Diena
Peržiūrėjimas Kariszku 

Eroplanu

Isz Stokholmo danesza buk 
Vokiecziai konfiskavo Vokieti
joj ir visuose slklypuose ku
riuos jie paėmė, visus bažnyti
nius- varpus, ant nuliejimo isz 
jn ginklus ir anuotas.

Bažnycziose galės naudoti 
tik viena varpa. Varpai, kurie 
randasi miestiszkose rotužese, 
taipgi bus paimti.

Žymus kunigas, Charles E. 
Coughlin, Detroite, kuris per 
keliolika metu skelbe pamoks
lus per reidio ir iszleidinejo 
laikraszti ‘ ‘ Social J ustice ’ ’, 
palpuole in rankas valdžios ku
ri sulaikė siuntinėjimą tojo 
iaikrasziczio per paczta kaipo 
prieszinga valdžiai.

Badai kunigas uždirbo per 
savo pamokslus ant reidio dau
giau kaip milijoną doleriu ir 
neužmokėjo valdžiai procento 
nuo tos ineigos.

Hitleris iszgirdes apie tai, 
net pagyre kunigą Coughlina 
kuris gyre Hitlerio kraujage- 
ringa darba szioje kiareje.

Žmones daug sziadien skai
to apie Indija kuri susideda isz 
15 provincijų kurias valdo 
Anglija. Tarp tuju provincijų 
randasi 700 taip vadinamu 
“native states” kurie yra val
domi per politikiszkas ypatus. 
Indija yra padalinta ant ketu
rių daliu turinti 1,805,332 ke- 
turkampines mylės o mete 1931 
ji turėjo 352,986,876 -gyvento
jus. Indijoj randasi 33 miestai 
kuriuose -gyvena po daugiau 
kaip 100,000 gyventoju o 51 
miestai turi nuo 20 tulkstancziu 
lyg 100,000 gyventoju. Apie 90 
procentas gyvelntoju gyvena 
kaimuose.

Visas pasistengimas, nesenei, 
Anglijos, ant davimo Indijai 
savivaldysta, nuėjo ant niek 
nes Indusai nesutinka ant tuju 
iszlygu isz priežasties tikeji- 
misžku nesutikimu. Indusai 
negali susitaikini :ant Anglijos 
užmanymu kas kiszasi laisves 
del Indijos.

Žymus lekioto j as Charles 
Lindberghas kuris priėmė 
darba Fordo automobiliu fa
brike, yra 1 abai nekenczia- 
mas per Fordo darbininkus 
kurie kerszina pametimu 
darbo jeigu jis bus ilgiaus 
pas Fordą. Lindberghas ir 
Fordas buvo geri draugai 
1927 mete kada tai Lindberg
has davė jam pirmutini iszle- 
kima in ora su eroplanu.

NUTRUCINO
SAVO TĖVUS

Nutrucino Tęva Ir Mo
tina Kad Užgriebti Ju 
Turtą; Nesulaukdama 

Ju Mirties

Isz priežasties didelio štoko 
blekes, Amerikoj, del kariszku 
tiksiu, valdžia meldžia gyven
tojui kad czedintu visas kieki
nes dinerkutes. Sziadien val
džia turi tik 11 tulkstancziu to
nu bleikes ant rankos. Gyvento
jai lai ezedina dinerkes, (kokios 
jos nebutu o tam paskirti žmo
nes jas surinks ir nusiims val
džiai, taip kaip padare, nese- 
nei, su aluminum.

Isz priežasties kad isz -ang
liniu aplinkiniu patraukta 
daug vyru in kariuomene todėl 
pradeda jaustis stoiką angleka- 
siu (kasyklose, likos paduota 
užmanymas kad tiek daug ne
traukti vyru in kariuomene isz 
tuju vietų kur randasi anglių 
kasyklos.

Jeigu Amerika hutu ketinus 
eiti in kare už kokiu dvieju ar 
trijų metu tai butu prisirengus 
in ja palengva ir malszei bet 
toji kare užpuolė ant Ameri
kos staigai todėl dabar turime 
tiek sumiszimo ir nereikalingo 
ergelio.

Prie tokiu nesmagumu pri
guli kas kiszasi vedusiu žmo
nių. Daugelis jaunu poru apsi
vedė su vilczia kad tokiu budu 
iszsisuks nuo kariszkos tarnys
tes. Matyt kad Amerika turės 
sutverti keliolikos milijonu ar
mija ir kad neužteks jaunuju 
kad pripildyt glitas tosios mil- 
žiniszkos armijos. Reikes 
traukti ant tamystos vedusius 
žmones. Idant nepalikti vedu
sias moteres ant Dievo apvaiz
dos ir kad jos nebutu sunkeny
be del valdžios, todėl valdžia 
pakele algas kareiviu kurie tu
rės nusiunstn juos savo mote- 
rems ir vaikams kurie pasiliko 
ant ju loskos.

Daugelis isz tokiu vyruku 
iszsiteisinejo kad negali tar- 
ĮįgUįi kąriuomeneję nes merą

Laike Novemberio ir Decem- 
berio menesius praeita meta, 
Amerikoniszka Raudojo Kry
žiaus Drahguve iszsiunte blan- 
ketu, maisto ir vaistu del 2,000 
Grelkiszku pabėgėliu Ain Said 
kolicnijoj, artimoje Beiruto. 
Pabėgėliai, kurie susideda 
daugiausia isz moterių, vaiku 
ir senu žmonių, pabėgo in Tur
kija mažose valtelėse, apiply- 
szia ir nuvargia. Grekai buvo 
labai dėkingi už taja paszialpa 
isz Amerikos ir apie tai neuž- 
mirsz ateityje.

Jonas Lewis, prezidentas U 
MWA anglekasiu unijos, vis 
daugiau prispaudineja angle- 
kasius ir uždeda ant ju sunkes
ni junga su visokeis padotkais 
ir tiesoms už ka aplaiko ant 
meto 25,000 doleriu algos. Bet 
ir kiti narei jo szeimynos aplai
ko puikias algas o vis isz var
gingo darbininko kiszeniaus. 
Jo duktė, kaipo rasztininke 
distrikto 50, aplaiko ant meto 
po 7,500 doleriu, jo szvogeris 
Indianapoliuje aplaiko 5,000 
doleriu ant meto ir jo giminai
tis, Washihgtone, aplaiko 
taipgi po 5,000 doleriu ant me
to turėdamas gera darba dar- 
bininikiszkam bjuve.

SSAJIXKK -“§ĄŲL£”- SAT-INKIT

Mason City, Iowa — Mrs. 
Bessie Bromley, 28 metu nasz- 
lele, prispirta per palicija, ant 
galo prisipažino bulk tai ji nu
žudė savo senus tėvus, per už- 
davima jiems truciznos, kurie 
nuo to staigai mirė. Taja die
na motina pasiškulnde dukte- 
rei kad jai skauda galva, ant 
ko duktė atsake: “Motinėlė, 
asz tau duosiu tokiu piliulių 
kad daugiau nejausi skaudėji
mo galvos.” Po nurijimui pi
liulių, motina sukrito in kėlės 
minutas po tam ant grindų ir 
daugiau jau neatsikele. Pana- 
sziai padare ir su tėvu kuriam 
uždavė tu paežiu piliulių in ka
va nuo ko ir jis staigai mirė.

Ant praszymo kaimynių ko
roneris padare po-mirtini tyri
nėjimą ir suprato kad tėvai li
kos užtrulcinti ir nužiūrėjimas 
tuojaus pūde ant beszirdes 
dukters. Mat, naszlele mylėjosi 
su kokiu tai jaunu vyruku isz 
artimo miestelio kuris prižadė
jo su ja vestis kaip tik jos tė
vai numirs —na, ir priskubino 
mirti seneliams nelaba duktė.

Prezidentas Rooseveltas pa- ( 
skyrė Nedelia, Gegužes (May) j 

i27-ta dieiia, kaipo “Asz Esu 1 
Amerikietis ’ ’ diena.

Prezidentas ragino kad ‘ ‘ Asz 
Esu Amerikietis” dienia butu 
minima taip, kad inrodžius 
visidms pilidcziams “.pareigas 
ir progas pilietybes ir jos ypa
tingas atsakomybes tautoje 
kareje. ’ ’

Jis sake, kad yra daug svar- 
jbiau karo laike negu taikos, 
žmonėms pilnai suprasti “pa
vidalu ir dvasia ju Valdžios ir 
pilietybes atsakomybes. ’ ’

Prezidento Roosevelto pro
klamacija seka:

“Kad treczia Nedelia, Gegu
žes (May) menesyje, kiekviena 
meta, butu ir sziUotoi yra pa
skirta Pilietybes Diena, ir kad 
SuV. Vails,, prezidentas sziuomi 
iszrinktas ir praszomas kasmet 
iszleisti įproklanniaicija paski
riant ta diena kaipo viesza mi- 
nejimla pripažinti visus tuos, 
kurie pasiekdami pililametyste 
arba maturalizavimu ingijo pi
lietybes stovi, ir diena bus ži
noma kaip “Asz Esu Amerikie
tis Diena. ’ ’

“Kad civiliai ir apszvietos 
valdininkai valstijų, apygar
dų, miestu ir miesteliu butu ir 
sziuomi yra, raginami vykdyti 
planus del tinkamo minėjimo 
tos dierios ir del inrodin imo bu
simiems piliecziams j u atsako
mybių ir progų kaipo pilieiczei 
Suv. Valstijų ir valstijų ir apy
linkių kur jie gyvena; ir

“Kadangi yra svarbiau karo 
laike neg-n taikos laike žmo
nėms pilnai suprasti pavidala 
ir dvasia ju valdžios ir atsako
mybes (pilietybes:

‘ ‘ Taigi, asz, Franklin Delano 
Rooseveltas, Amerikos Suv. 
Valstijų Prezidentas, sziuomi 
paskiria Nedelia, Gegužes 17-ta 
1942m., kaipo “Asz Esu Ame
rikietis” dien'a; Asz raginu, 
kad diena butu paskirta vie- 
szam minėjimui pripažinti mu
su visus pilieczius kurie pasie
kė pilnametyste arba tapo na- 
turalizuoti praeita meta; asz 
praszau federaliu, valstijų, ir 
vietiniu valdininku ir patrioti
niu, civiliu ir apszvietos orga- 
nizalciju toje dienoje dalyvauti 
iszkilmese, kurios inrbdins vi
siems piliecziams, czion-gimu- 
siems ir naturallizuotams, pa
reigas ir atsakomybes piliety
bes karo laike.”

“Sziuomi uždedu parasza ir 
pridedu 'Suv. Valstijų antspau- 
da. ”

Moteres, Kurios Nepri
valo Teketi Už Vyro

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
♦Velnias
TIKTAI, . . . 50c

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

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes ::

Nužudė Motere Ir Isz- 
mete Ja Isz Trūkio

Profes's'oris Harris O’berson, 
isztyrinejo per daugeli metu 
kokios moteres privalo neisz- 
tdketi Už vyro, jeigu turi sekan
ti būda ir parodžius:

1— Moteres kurios myli girtis 
su savo virimu, siuvimu ir klo
jimu lovų.

2— Kurios neturi mažiausio 
suipratimo lapie vedima nami
nes gaslpadorystes.

3— Kurios myli kates ir szu- 
nis o nelapkenezia vaiku.

4— Kurios myli visokias zobo- 
vas ir nežino kaip cziėdyt pini
gus.

5— Kurios sau vėlina -mirti ne 
kaip dėvėti szlebia nuo praeito 
meto.

6— Kurios pažins ta tiktai du] 
sztaimu vyru: dievaiezius ir 
velnius.

7— Kurios atideda visa daižiu- 
i ėjimą malmo ant slavo tarnu.

8— -Kurios iszduoda paskutini 
pinigą ant brangiu paredu, di- 
vonu ir rakandu o užmirs z-ta 
'niusipirkt: kelis- reikalingus 
puodus ir szluota.

9— Kurios nori -neszioti vyru 
kelnes, o vyrui pririsza 'žiurstą. 
10—Kožlna motere, kuri gei
džia teketi už vyro, turi atsi- 
myti ir sutikti būti slavo vy
rui gera drauge, kad vy
nas turi turetie daugiau tiesu 
už motere, neužmirszti dirbti ir 
stengtis su juom drauge ir pri- 
giailbet jam visame, o tada tu
rės laime ir džiaug’smla savo gy
venime.

New Yorke randasi sto
tis kuri peržiūri bombinius 
ercplanus kada nutupia ant 
žemes, darbininkai tuo j aus 
peržiūri, inleidžia ora in mil- 
žiniszkus ratus ir vela paren
gine j e ant nežinomos kelio
nes.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

ISTORIJE apie Gregorius
-----------------  Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25<£ ::
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

Raszant laiszkus in redakci
ja “Saules,” malonėkite isz 
aiszkint koki turite reikalą ii 
jeigu siuncziate pinigus, tai pa
žymėkite už ka siuncziate juos, 
o apturesiste geresni patarna- 
vima be jokio užvilkinimo ii 
apsisaugosite nesmagumu. Ne- 
kurie prisiunczia pinigu be jo
kio iszaiszkinimo už ka pri
siunczia pinigus. Taipgi, ra 
szant laiszkus, jeigu geidžiate 
atsakymo, neužmirszkite inde- 
ti markes del atsakymo, nes ki
taip jusu laiszkas neaptaręs jo
kio atsakymo. Laiszkus ir Pi
nigus visados siunskite ant szic 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Dede Samas Sako: Asz Noriu Kovojancziu 
Doleriu!!!

—o---

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

Yra 
gute, 
daug 
daug
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 25^ o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

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
cijų kreipkitės pas agenta,

A. F. ADAM,
103 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.,

ISTORIJE apie Ila isz ma- 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
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. 15^.
SAULE PUBLISHING CO.,

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

‘SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Valdžia Planuoja Pa
lengvinti Ateiviu 

Samdymą

Fedlėraile Valdžia svarsto 
plana kuris palengvintu sam- 
d'ymla1 geru ateiviu karo gamy
bos darbuose.

Gubernatorius Lehman isz 
New Yorko Valstijos nesenei 
paskelbė laiszka nuo preziden
to Rioosevelto, kuriame musu 
prezidentas pareiszke, kad Na
tional Coimlmittee on Employ
ment Practice, Karo ir Laivyno 

! Sdkretoriai, ir kitos valdžios a-

Molino, W. Va. — Palicija 
aresztavojo koki tai Jack New
kirk u'ž žudinsta savo 26 metu 
paezios kurios lavonas likos 
surastas prie geležinkelio kė
lės mylės nuo czionais. New
kirk prisipažino buk nužudė 
savo mloteria miegamajam va
gone po tam iszmete ja per lan
geli beganezio trūkio. Baldai 
ta j i vakar a jo pati jam prisi
pažino buk ji apgaudinėjo ir j ^reuormi, ir'KILOS vauuzivs u-

Sn vvrnis Pa.1 genturos pilnai tyrinėjo daly- 
'ka.

Atsakydamas in patarima 
isz New Yorko Valstijos Apsi- 

Neužmir,zkite Guodotini skai- I gynim0 Tarybos Diskriminaci- 
tytojai, atsilygint su prenumerata ui
laikraszti “saule” kurie apie tai už. ja Darbuose Komiteto, ikad a- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti g0nitUna Fediei’aleS Valdžios bu- 
SAULE PUB. ęo. Mahanoy City, p*, tu paskirtą terūpėti u certih-

susinesze su kitais vyrais. Po
rele gyveno su savim tiktai du 
metus.

Amerika turi būtie drūta! Kožnas vyras ir motere turi 
duoti savo pajiegas del sudrutinimo Ameriko, laike kares!

Nekurie nesza ginklus—kiti lekioja su eroplanais—kiti 
atiduoda savo krauja ant laivu ant mariu!

Tie ant naminio frunto turi parūpint tiems ginklus ir ero- 
planus. Tai tavo pasiaukavimas už tuos kurie už tave ko
voje ir apgina ! PIRKIE B ONDUS IR MARKES SZIA
DIEN ! ! !—PIRKIE SU KOŽNU CENTU KURI GALI 
SUCZEDYT ! ! !

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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nus, szenavoja. Žodžiu — vi
same visam namui būna pasal
dinimu, per ka Dievas aptei
kia laime. Kad ir vyras butu 
nedoras, ar paleistuvis, ji jam 
neprikaiszios tiktai melsis pas 
Dievą praszydama idant per
mainytu jo būda.

O pas jus kas? Vargai ir bė
dos isz visu szaliu spaudžia o 
tai labiausia tu, Povyliene, 
kalta nes nuolatos jam iszkal- 
bineji, ne viena karta iszvarei 
savo vyra isz stubos o karezia- 
moje nieko gero negale jo isz- 
girstie.

— Acziu, kunigėli, jog man 
nors karta akis atidaret — 
pratarė Povyliene, szluostyda- 
ma su žiurstu aszaras. — Tai 
teisybe kad mes moters tiktai 
vaitot ir dejuot mokame. Lai
kais ir kantrybes netenki, kaip 
bėdos isz visu szaliu užklumpa 
o ežia isz niekur jokio surami
nimo nėra. Bet dabar, tai ant 
Dievo valios atsiduosiu, busiu 
jalm visame gera; juk asz ji 
myliu, kunigėli, tiktai kaip 
vargas, tai žmogų piktumas 
ima. Ant galo jis man nieka
dos nesakie kaip but gerai. Da
bar, kunigėli, brangus, taip 
gyvensim idant su pagialba 
Dievo geroves susilauktum:.

— Duok tai Dieve! Jųdviejų 
ir jusu vaiku giliukis nuo jus 
paežiu paeina o ne tik jusu gy
venimas pasitaisys bet ir vis
ko pilnai turėsite.

— Dabar, kuhigeli, pati ma
tau, kad per mane Paulius bu
vo in niekus pavirtęs. Dėkui 
už pamokinimą.
— Taip, mano kaiminka, taip, 

asz niekados geros rodos ir 
prieteliszko žodžio neatsaky
siu o jeigu tame dalaikysite 
tai asz stehgsiuosiu jums pa
lengvint.

Povyliene su aszaroms atsi
sveikinus namon nuėjo.

* * * ___
Povylai ne po ilgam užpirko 

Miszias Szv., ant kuriu daug 
kaimynu uŽprasze ir ta diena 
atliko abudu iszpažinti priim
dami Szvencziausia. Po Misziu 
prasze manės idant asz jiems 
narna paszventycziau, kaipo 
ant padėjimo naujo gyvenimo. 
Su džiaugsmiu su jais iszsiren- 
giau. Radau pilna grinczele 
laukiancziu svecziu. Pasodi
no mane ant pirmutines vietos. 
Pasiszaukiau visus vaikus pas 
save kurie nedrąsiai laikėsi už 
motinu andaroku. Moters pra
dėjo juos akvatint:

— Eikite, vaikai, pas kuni
gėli, jis jums duos po dvyleki.

— Kam tie prižadėjimai? 
Manes vaikai nebijos, asz ne 
vilkas, ateis jie ir be dvylekio. 
Na, vaikai, eikite szen, gausite 
rieszutu, tas sztai vaikas tegul 
padalina kožnam po penkis 
rieszutus.

Linksmai ant manės vaiku- 
cziai žiurėjo ir taip su manim 
apsiprato jog rodos nuo senei 
buvo pažinstalmi. Paszventi- 
niau narna ir velijau viso gero 
tardamas:

— Suteik, Dieve mielaszir- 
dingas ir apžiūrėk ta narna su 
jo gyventojais idant nuo to 
laiko gyventu sutikime ir be 
užrustinimo Dievo. Suteik, 
idant sulauktu nuo savo vai
keliu džiaugsmo.

Daugelis apsiverke kaip tuos 
žodžius tariau. Paskui prisiar

(Tęsinys)
Jeigu kas isz naminiu atsi

kerta arba prieszais koki žodi 
pas'alko, tai to neuŽkenczia ir 
tuojaus savo vyrui skundžiasi 
ir kad ne del to ji ežia atėjo 
kad! visi ja ant juoko laikytu. 
Nori tuojaus kad visi taip da
rytu kaip ji nori. Ar tai kas 
gal but gero? Negalimas daig
ias idant del negeros paezios 
visus isz namu iszguit o senus 
tėvus ubagaut iszvaryt. Jeigu 
geras vyras tai rūpinsis viską 
taikini mes jeigu bradas tai 
atsikirs ir kaili pa'cziai iszpils. 
Ir sėtai namuose pekla. Gera 
pati del bereikalo vyrui galvos 
nedžiovina; kada ji mato susi
rūpinusi arba nžsirustinusi, 
nutyla ir prasiszailina; grąžei 
jam perdeda, ramina, o jeigu 
tas negelbsti, tai suvis tyli. 
Tada turi namuose pakaju o 
kada vyras apsimalszina, jau 
jos paklauso ir ja guodėja nes 
mato kad ji yra gera žmona. 
Pikta pati nežiūri nieko:-kei
kia, plusta, vis'ka prikaiszioja 
o liežuvis tauszkia, kaip jaujoj 
mintuvai. Vyras nuo jos bėga 
kaip nuo velnio o kur? in kar
eziama — ten jeszko susirami
nimo nes namie je negali to tu
rėt.

O kas tada kaltas, 'kada vy
ras pavirsta ant girtuoklio? 

, Rūgo j i ant vyro kad neklausė, 
kada in ji gerai kalbėjai. Tai 
melas: nekalbėjai in ji grąžei 
kaip privalei; nes jeigu buvo 
susirupines arba užsirūstinęs 
tai tu jam nedavei pakajaus: 
tu szioks, tu toks, o ar tai rei
kėjo taip kalbėt? O dabar ar 
geriaus darai? Nors vyras 
kiek pasitaisė bet tu vis nepa
siliauji o ar vyras gali ta vis
ką nukeinst ? Nereikia jam da
bai- nieką minavot, tik rūpin
tis idant namuose butu tyika ir 
sutikimas idant vela in kar
eziama nebėgtu nes jis pats su
sipranta kad negerai darė. Ge
ra pati su viskuom susitaiko, 
gerai ar blogai pataikė, vis ty
li nes 'žino kad jau kitaip ne
bus. Viską dažiuri, rūpinasi 
kad jo gyvenimą pasaldint. 
Visados būna linksma, isz vis
ko džiaugiasi taip, kaip saule
le 'debesius praskirsezius nuo 
szirdies. Tada ja visi myli, 
guodoja ir visame jai pri- 
gial'bsti. Nedora-gi pati, tai 
kaip szetonas, nuolatos vyrui 
bum'ba: “tu manes už slūgine 
nelaikai, tu apie mane nesiru
pini, o ar asz to neesu verta ? ’ ’
Kada su liežuviu nieką nevei

kia tai veikia o ka dirba, tai 
viską prieszingai. O kada vie
nas pasako kad tai negerai, tai 
tuoj atsalk o:

— Kas tau galvoj, žiūrėk sa
vo nosies, kaip noriu, taip da
rau !

Nelaimingas tas vyras, kuris 
toki sutvėrimą po savo apglo- 
ba turi. O jei randasi szvoge- 
riu ar szvogerku tai buk svei
kas: nesyki tokia marti visus 
isz namu iszguja. Visi paskui 
buna jos neprieteleis, ne tik 
namiszkiai bet ir lomias vyras. 
Gera pati niekados savo vyra 
nesurupina, myli ji isz szirdies 
ir Ikožnoj valandoj, kad ir gy
vastis kasztuotu, savo vyra 
pasirengus gelbet. Narna szva- 
rei užlaiko, gelbsti savo vyrui, 
jo gimines ir prietelius guodo
ja, tėvus vyro, kaip savo loc- 

tino prie manos Simas Suruo- 
■nis ir tarė:

— Kunigėli brangus, neisz- 
pasa'kytai džiaugiamos isz tos 
Povy-lu permainos. Jis mums 
.viską papasakojo, kaip kuni
gėlis emete ji in savo apteka. 
Visas kaimas isz to džiaugiasi, 
'dabar gal ir isz skolų iszeis 
kurias per savo užima pridir
bo. Daugelis 'dabar atsiras to
kiu, kurie ir-gi seks jo pėdoms 
nes ne jis vienas toksai buvo. 
Mes sziadien padarom rodą 
kad kunigėlio praszyt idant 
mus pastiprintum-et savo rodą.

— Tai-gi, tai-gi, — atsiliepe 
isz visu szonu balsai, — mes 
norime jusu rodos!

— Mano brangiausi, asz isz 
to labai džiaugiuosiu; juk mes 
kunigai to jums troksztame 
idant gyventumėt dorai ir kad 
jums gerai vestųsi. Lai Dievas 
jums padeda o asz taip-gi 
stelnlgsiuosiu visame jums pa
lengvint. Tuom lai'k pradekite 
pataisa savo gyvenimuos. Ka
da pas jus bus porose sutiki
mas ir vienybe, tai kožnam 
pradės geriaus sektis ne tik 
gaspadorysteje bet ir augini
me jusu vaiku ir visame tarp 
kaimynu. Isz tos pataisos ne- 
užilgio apturėsite didelia nau
da. Su alkvata griebsitės prie 
darbo ir intaisysite gražesnius 
triobesius. Senesni nevaikszti- 
nes in kareziama alnt arielkos 
nes namie užsiims naudingais 
skaitymais. Kareziama bus 
tuszezia už tai namie bus vis
ko pilna. Vakarais, visus pra
šiau kad ateitumei pas mane 
o ypalcz Nedalioje, pasikalbėt, 
tai gal surodavosime ka nors 
naudingo.

* * *
Nuo to laiko visi ūkininkai! 

sueidavo Nedeliomis pas mane 
paklausyt visokiu skaitymu, 
davinėjau jiems visokes kny
gas kad vakarais del vaiku ir 
szeimynos skaitytu. Džiau
giuosiu nemažai kad mano pa
sistengimai atgaivino gera 
dvasia ūkininkuose. Turiu vil
ti pas Dievą kad su laiku bus 
naudingais ukesais savo sza- 
lies. (Galas)

BALTRUVIENE

Arti didelio miesto St. Louis, 
Guli mažas miestelis,

Isz akyvame czion apsistojau, 
Po valei per miestą vežliojau. 
MisTinau, gerai reik apsiredyt, 
Kad koki Lietuvi pamatyt, 
Prie vieno namo priėjau,

Ir tuojaus szirdėles. supratau, 
Kada vaika purvina

pamaeziau,
Sztai durys atsidaro,

Bobos galva pasirodo,
Murzina ir sujuodus,

Galva kaip pakulų kuodas, 
“Džianulk, tu prakeiktas

ieliau,
Žiūrėk, jo ne nem’acziau, 
Kaip iszbego laukan,

O, kad velnias pagriebtu toki 
vaika. ’ ’

Nepamenu tuju žodžiu visu, 
Kurie is'zsipyle isz jos baisiu 

nasrų.
[ Priėjau, Dieva pagarbinau, 

In vidų insiprasziau, 
Kad kiek nors pasilsėt,

Ir namie paredka prižiūrėt, 
Kaip tik in stuba inejau, 

Vos neapsvaigau,
Veidas maino pabalo, 
Net akyse pažaliavo.

Ant 'giliuko, ant krėslo sulūžu
sio atsisėdau,

Vos nepargriuvau
Vai 'buvo ten szvaru,

Kad visko apsakyt negaliu1: 
Purvynas ant vaiku, 
Pilna asla sžaszlavu,

Lovos kaip kiaulių migei, 
Isztikro czia ne žmones gyvena 

tik gyvulei,
In fruntine nusidaviau,
Kad atsipeikėti inejau, 

Czia ant vidurio aslos bertai- 
nis padėtas,

Spjaudinemis apstatytas, 
Pilnos privemtos, 

Rodos gelta aptrauktos. 
Tai mat, kaip vyrai isz darbo 

pareina, 
In ta ruimą sueina, 

In spjaudynes vemia,
Ir da prigeltonuoja, 

Ba laukan nieiszvežlioja.
Tai taip musu Lietuvei gyveha 

svetur,
Ar gali būtie kur kitur?

Czia “dirvinykai” klykant 
neprivalo,

Apszvietos! apszvietos! tegul 
pirma apsivalo,

Apszvieta ne del tokiu 
gyvuliu,

Tiktai del szvariu žmonių.
Jeigu man netikite,

Tai in Martinville nusid nokite, 
Kaip savo akimi pamatysite,
Tai patys persitikrinsite.

ZA * * *
Kaip tame W... ville, 

aai kas nusides, nežine,
Merginos siunst pradeda, 

Nežiūri kas tai geda,
Grincziose vietos neturi, 

Tik kur užkaboris tamsus 
žiuri, 

Jeigu da szvilpuka iszgirsta,
Tai net nutirpsta, 

iSzirdeles, kaip namine 
traukia,

Tai kaip verszei buiza riaukė,
Geriausia apsimalszykite, 

Rainkoįves gerai užsiraitokite,
Namu darbelius dirbkite, 

Kampus genai iszvalykite. Z

Isz Gyvenimo 
Slapto Palicijanto 

Kaip Jis Iszriszo Slaptingas 
Žudinstas Ir Pasiliko Gar

singu Detektyvu

Kur tasai kelias veda? — Ka 
tik apleidau laiva, iszlipau ant 
žemes ir ėjau ulyczia mieste 
St. Louis, kada manes užklau
sė kokis tai nepažinstamas 
žmogus tuosius žodžius.

— Gal nepažinsti manės — 
trauke tolinus tasai žmogus. 
Pirm negu, spėjau jam atsaky
ti ant jo Užklausymo, jis tarė:

— Asz tave pažinstu nes ma
no amatas yra pažinti žmones.

Buvo tai Tamoszius Hun- 
tinigtonas, selnas mano drau
gas kurio jau nuo dvideszimts 
metu nebuvau mates. Bu'vo jis 
garsingu detektyvu, apie ku
ri nekarta jau buvau girdėjas 
bet niekad man neparėjo ant 
mislies jog su juom kada vela

sueisiu. Pasisveikinom szir- 
dingąi. Kelionėje in miestą jis 
apsakė man kelkiu bud'u pasi
liko garsingu detektyvu:

— Buvo tai nepaprastas atsi
tikimas kuris aipsaulgojo mano 
gyvastį ir peinmaine mano gi- 
iiuki.

Kada pribuvau in vakarus, 
apsigyvenau pirmiausia mies
te D. g-ulintis arti upes? Ohio. 
Mieste tame laike radosi tik 
keturi palicijantai, tarp kuriu 
asz buvau vienas isz ju. Vadas 
ipalicijos buvo kokis tai Mur
phy.

Tame laike nesirado jokiu 
gefežlkeliu todėl buvo didelis 
krutėjimas ant vieszkeliu. Vie
nas isz tokiu vieszkeliu buvo 
ulyczia Elm, vedanti in mies
teli K. per upe Ohio. Tasai 
viesžkelis buvo placzei žino
mas per visokes žudinstas, 
ant kurio dingdavo daug pa- 
keievingu kuriu kunus suras
davo upeje. Visi dingdavo 
kaip mainyta nuo nuskendimo 
nes ant kuinu jokiu ženklu ne- 
sirasdavo. bet daktarai nutar
davo jog aukos buvo nužudin- 
tos. O kad prie skenduoliu ne
surasdavo pinigu ne kitokiu 
brangenybių, per tai manoma 
jog aukas žadintojas apiplesz- 
davo po žudinstai. Buvo tai 
baisi slaptybe. Kaip rodos 
pirma aukos buvo nužudintos 
o po tam apiplesztos.

Bandė visokius budus ant su
ėmimo žadintoju o ir pats 
Murphy, persiredes ant pras
to darbininko, szjiipinejo vi
sur tiksle atradimo nors ma
žiausio pedsalkio ant suėmimo 
žudintojaus. Ant galo drysau 
paklaust savo perdetinio idant 
man pavestu darba atradimo 
žudintojaus o kad tada buvau 
da labai jaunas, is'zjuoke mane 
ir liepe keliauti in E— miestą 
idant partraukti senesnius 
detektyvus. Nors buvo tai du 
isz seniausiu detektyvu, bet 
po keliu sanvaieziu turėjo pa
mesti dalrba nes nieko svar
baus neatrado. Ant rytojaus 
vela surado upeje kita auka 
žudinstos. Tada vela prasziau 
savo perdetinio idant man pa
vėlintu jesžkoti žudintojaus 
ar žadintoju o jeigu ant ma
no praszymo nesutiks tai sa
kiau jog padekavosiu už tar- 
uysta ir pradėsiu tyrinėt ant 
savo rankos. Ant galo sutiko 
ant mano praszymo, prasėdė
damas mane jog einu ant tik- 

<ros smerties.
Pasiredžiau in turtinga kup- 

cziu žemeziugu, pasiėmiau 
krepszi ir nusidaviau ant uly- 
czios Elm. Ėjau palengva, te
mindamas ant kožno veido, 
kožnam name klausinėjau ar 
esmių ant kelio gero vieszna- 
mio. Kalbėjau atvirai apie sa
vo brangu tavora ir jog turiu 
prie saves daug pinigu.

Taip eidamas, užėjau in pa- 
kelevinga narna -prie upes, ant 
kurio radosi paraszas: “Val
gis ir nakvyne del pakelevin- 
gu. ” Nutariau praleisti tarne 
name nakti ir užklausiau sto- 
vinezios duryse dideles mote- 
res ar galiu praleisti nakti po 
jos stoigu.

— Taip, praszau ineiti.
Inejau iii vidų. Investa ma

ne in maža kambarėli kuriame 
radosi tik vienas langas ir du
rys. Atsisėdau ant senos kė
dės, pastaeziau savo krepszi ir 
pradėjau apsakinėti moterei 
apie s-avo tavora, kuri su aky- 
vumu klausė kožno žodžio. Mo- 
tere iszejo laukan ir pradėjo 
teminti ant kelio rodos ka to
kio- jeszikodama.

— Matai, esmių pati viena 
namie, mano vyras nusidavė in 
miestą ir da nėsugryžo todėl 
mąh rupi ar jam kas blogo ne
atsitiko. Tiek tuju žudinseziu 
atsitinka sziomis dienomis jog 
labai nerimauju apie ji.

— Ir asz girdėjau apie tai 
bet manau jog tavo vyras su- 
grysz giliukningai o gal kokis 
•svarbus reikalas sulaikė ji 
mieste.

— Kad nors greieziau su- 
gryžtu namon. Czionais tokia 
nuliūdus aplinkine, ir ne es
mių pripratus viena namie 
būti o ypatingai kada pribuna 
pakelevingi su brangiu tavo- 
ru.

— Asz nebijau jokiu razbai- 
niniku — tariau.

Apreisžkiau gaspadinei jog 
paikai ji man pagamins pietus, 
eisiu truputi pasivaikszcziot 
po aplinkine. Nenuėjau toli 
nuo namo kada man atėjo ant 
mislies jog palikau maiszelyje 
savo pisztalietus ir nutariau 
sugryžti adgal.

(Prisiartindamas prie viesz- 
namio iszlgirdau koki tai 
sznabždejima kalbancziu žmo
nių. Sustojau. Aiszkei girdė
jau kalba bet taip malszei kal
bėjo jog negalėjau suprasti 
nieko. Perbėgo man mislis jog 
esmių lizde razbaininku. Ty- 
kei, ant galu pirsztu, nuėjau 
adgal, pasislėpiau krūmuose ir 
teminau ant namo. kokias dvi 
valandas. Paslkui įniejau, szvil- 
paud’amas dainelia ir atsisė
dau prie duriu. Motere buvo 
truputi susimaiszius, iszejo 
ant slenks-crio o atsidusus ta
re:

— Ar nematei tamista ka to
kio einant?

— Ne, buvau ant artimo kal
nelio ir prisižiurinejau aplin
kine. Ar negirdėjai apie savo 
vyra ?

— Nieko. Esmių labai susi
rūpinus.

— Gal bus namie vakare. — 
Nuėjau prie savo maiszelio ir 
jai nematant, iszemiau du 
'pisztalietus kuriuos insidejap 
in kiszeniu.

Kada laukiau pietų, peržiū
rinėjau akyvai savo kambarį 
kuriame nieko nužiūrėto nera
dau tiktai sena paveiksią ka
banti ant sienos. Buvo tai pa
veikslas apie 20 coliu ilgio ir 
14 coliu ploczio. Po paveikslu 
stovėjo kode ant dvieju kojų, 
prikaltą prie sienos.

Ant galo pasirodė pietus: — 
kumpis, 'bulves ir kava.

— Praszau sesti, — tarė mo
tere, atimdama nuo manės kė
dė ant kurios sėdėjau o stala 
pristūmė prie kėdės kuri sto
vėjo prikalta prie sienos po pa
veiksiu. — Meldžiu sesti ant 
tosios kėdės nes asz turiu tan
ikei atsikelti ir todėl vėlinu sė
dėti prie galo stalo.

Tai kalbėdama uždare duris 
norints diena buvo gana szilta 
o labiausia mane nustebino jos 
pasielgimas ir drebantis bal
sas kada manes prasze sesti 
ant kėdės po paveiksiu. Supra
tau jog toji kede losze kokia 
■nelaiminga role. Nelaime buvo 
taip arti jog negalėjau nuo to 
atsikratyti.

Kada motere atsistojo užda
ryti duris, atsikėliau nuo kė
dės ir prisiartinau prie pa
veikslo, rodos gėrėdamasis 
juoimi. Paregėjau jog nors pa
veikslas kabojo ant virvutės 
bet taipgi buvo prikaltas su yį- ■

— Nepaprasta baime mane nimiš prie sienos. Su žaibiniū 
apėmė, — tarė motere in ma-! greitumu pagriebiau už rėmu
ne.

— Del ko?
ir nutraukiau paveiksią nuo 
sienos. Paregėjau skyle sieno
je kurioje pasirodė veidas 
žmogaus. Motere, paregėjus 
tai, paszoko nuo vietos ir me
te in mane dideli peili. Paszo- 
kau in szali ir pribėgau prie 
duriu b laikydamas pisztalie- 
ta kožnoje rankoje, atkiszau 
prie moteres szaukdamas:

— Ses'kie tuojaus, nes esmių 
detektyvu!

Pabalo kaip drobule ir sėdo 
ant kėdės, po tam pasizaukiau 
garsei: “Vaike, iszeik isz sie
nos tuojaus. Esmių detektyvu 
isz D—. Jusu namas yra ap
siaubtas per palicija. Iszeik 
tuojaus nes narna uždegsim ir 
iszkepsim tave gyvu!”

Teminau ant skyles akyvai 
nes maniau kad žadintojas gal 
szauti isz savo pasislėpimo 
bet po trumpai valandėlei pa
sirodė iszbales veidas pikta
dario kuris manės melde:

— Ponuli, leiskie mane ant 
liuosybes! Asz niekad niekam 
pikto nepadariau!

— Iszeik isz ten.
Paklausė jis manės ir isziipo 

isz sienos. Buvo tai vyras, ga
na augsztas, turintis apie 30 
metu amžiaus. ,

— Eik szen!
— Ponuli, asz nieko pikto ne

padariau, — dejavo.
— Eik szen! — paszaukiau, 

taikindamas pisztalietu tiesiog 
in aki žudintojaus. Drebėda
mas ant viso kūno, prisiartino 
ir davėsi uždėt panezius ant 
ranku. iPo tam pailiepiau jam 
atsisėst ant lovos. Panaszei pa
dariau ir su motere. Paliepiau 
sėdėti malszei .po bausme mir
ties. Abudu klausė mano pa
liepimo manydami jog namas 
isztikruju yra apsiaubtas per’ 
palicija. Taip sergėjau žudin- 
tojus pakol žmogus ėjo viesz
keliu pro narna ir davė žinia in 
palicija mieste D-r-.

Padaryta krata namie ir ra
dom visus daigtus nuo api- 
plesztu ir nužudintu auku. Pa
sirodė jog motere buvo- tai per
siredes vyras in moteriszkas 
drapanas ir abudu prisipažino 
prie kaltes.

Buvo tai tieji žadintojai ku
riu palicija jeszlkojo nuo senei. 
Žudinstas jie papildinejo se- 
kahcziai:

Kožina auka —■ o buvo ju dvi- 
des'zimts-szeszios — mirdavo 
ant tosios dvi-kojines kėdės 
ant kurios ir mane lauke mirtis 
jeigu bueziau ant jos atsisėdės. 
Kada tik kas atsisėsdavo ant 
jos, žadintojas pasislepes sie
noje, nustumdavo paveiksią ir 
nuleisdavo skepeta pamirkyta 
su užmigdinaneziais vaistais 
nuo ko auka nėpabusdavo dau
giau.

Žadintojas nubaudė ant kar
tuvių. Tai buvo pradžia mano 
užsiėmimo kaipo detektyvas. 
Giliukis mane neapleido nuo 
tosios dienos. Mano urėdas 
daugeli kartu iszgialbejo žmo
nes nuo nelaimes ir sugražinau 
džiaugsma del daugelio. Todėl 
pamėgau dinsta detektyvo o 
norints badausi daugeliose ne
laimėse bet kožna karta iszejau 
gyvas ir pasilikau garsingu.

GALAS

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

Bondus ir Markes.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
' ’f Sena gyventoja, Mare 
Raczikauskieaiie, 30 S. lOtos uly., 
mirė namie, Su'batoje, po ilgai 
ligai. Velione plaejo isz Lietu
vos (pribūdama iii Amerika 
apie 40 metu adgal, (apsigyven
dama mieste. Prigulėjo prie 
Szv. Juozapo parapijos ir S.L. 
A. Jos vyras, Antanas, mirė 
14 mietu adgal. Paliko sūnūs 
Joną ir Alberta, duktere Ona, 
plati Antano Buržo, viena arni
ka ir tris podu'ktes: Mrs. Hal
loway, Mabkiene ir sesere Bu- 
kantiene, Szumalkerse. Lai
dotuves atsibus Utaminke po 
direkcija griaboriaus L. Tras- 
kausiko.

— Penktas metinis įbaiukie- 
t'as Lietuviszku Moterių Drau- 
gisziko Kliubo, isz Schuylkill 
pavieto, bus-laikomas szi Utar- 
ninka, Apriliaus-Balan. 21 d., 
Nefcho Allen kotelyje, Pottsvil
le je, ant kurio ketina s u važiuot 
daugelis moterėliu isz visu da
liu pavieto ir kitu pavietu.

— Ketverge pripuola Szv. 
Jurgio o Sukatoje Szv. Mor
kaus Evangelisto.

— Juozas Kutskelis, isz She- 
Jnandorio, lankėsi mieste pas 
Savo pažystamus ir prie tos 
progos atsilankė in redakcija 
f 1 Saules” užmokėti už prenu- 
jnerta už laikraszti del savo te
veliu poinistvos J. Kutskeliu, E. 
Lloyd uly., kurie yra senais 
skaitytojais ‘Saules’ per dau
geli metu. Acziui Juozai už at- 
silankima ir vėliname tau lai
mes tavo gyvenime.

— Praeita Ketverge ryta 
likos užmusztas Otis Hosier, 
44 metu amžiaus, anglinėje 
skylėje už miesto, ant kurio 
nukrito didelis szmotas ak- 
*nens. Nelaimingas žmogus 
paliko paczia, du sunu ir duk
tere.

KRUVINA TRAGE
DIJA LIETUVIU

NAMUOSE

Sūnūs Kirviu Užkapojo 
Savo Motina

(Laikrasztis ‘Keleivis’ skel
bia sekanczia žinia isz Water- 
bu'ry, Conn., kur žiauriai nužu
dyta savo namuose Jaszinskie- 
ne, Petro Jaszinskio pati, 45 
metu amžiaus]:

“Užpraeita Ncdelia, popiet, 
ji buvo i'szvažiavusi automobi- 
lium su buvusia savo burdin- 
gierium Julium Kvaraciejum 
in New Britaina. Policijos 
suimtas Kvaraciejus sako, kad 
jis sugiižes su Jaszinskiene isz 
New Britaino apie 9:15 vai, 'ta 
pati vakara. Policija uždare 
Kvaracieju tolimesniam ap
klausinėjimui.

Policija taipgi suėmė Petra 
Jaszinska nužudytos moterisz- 
kes vyra, ir jos du sunu: Ksa
vera 19 metu, ir Alfonsą 24 me
tu amžiaus.

Senas Jaszinskas ta vakara 
nebuvo'namie. Ta laika jis 
praleidęs Lietuviu Kliube, 103 
Greein uly. Kartu su juom bu
vęs ten ir sūnūs Alfonsas, ku
ris yra vedes ir nuo tėvu yra 
atsiskyręs.

Isz kokios priežasties Jaszin
skiene likos nužudyta, raszant 
szia žinia da nebuvo policijos 
nustatyta.

Policija paszauke jaunes
nysis Jaszinsku sūnūs Ksave
ras, apie 12 valanda Nedėlios 
nakti. Jaszinskai gyvena 619 
Washington Ave. Kai polici
ja tenai nuvyko, ji rado Ja
szinskiene jau negyva Ji gu
lėjo valgomajam kambary ant 
sofkos ar kaucziaus, apsivilku
si naktine pižama ir darbiniu 
apsiaustu.

Jos sūnūs Ksaverais vaiksz- 
cziojo susijaudinės po kambarį 
ir dejavo: “O, Dieve, kaip 
greitai ji mirei Motina, nelai
minga mano motina! Ji jau ne
gyva.”

Jaszinskai gyveno trijų szei- 
mynu namuose, pirmutiniame 
aiikszte. Jie turi gražiai in- 
rengta penkių kambariu narna. 
Tuose namuose gyvena ir dvi 
kitos szeimynos, bet taip pasi
taikė, kad nei viena ju nebuvo 
namie tuo laiku, kuomet Ja
szinskiene buvo užmuszta.

Suimtas Kvaraciejus yra gy
venęs pas Jaszilniskus “ ant kur
do ” tūlas laikas atgal, ir jis 
yra dhves Jaszinskienei “mor- 
gicziu” ant namo, nes tas na
mas užraszytas ant jos vardo. 
Ko jis pereitos Nedėlios vakara 
buvo iszvažiaves sui Jaszins

SHENANDOAH, PA.
—• Stanislovas Sabulskis, 

243 E. Lloyd uly., likos už- 
muisztas per nupuolimą anglių 
anglinėje skylėje. Nelaimingas 
žmogus paliko paczia, sunu, 
dvi dukteres, du brolius ir tris 
seseres.

— Musu parapija apvaiksz- 
tines Utaminke savo patrono 
Szv. Jurgio su atpusku.

— Pohstva Andrei Palavi- 
cziai, 219 Virginia Ave., ap- 
reiszke vincziavone savo duk
ters Florentinos su Earl Ru
dolph, isz Filaddlfijos, kuri at
sibuvo 11-ta Apriliaus-Balan.

— Gerai žinomas leidėjas 
laikbaszczio Evening Herald, 
Charles T. Straughn, 100 N. 
Main rily., mirė praeita Petny- 
czia turėdamas 82 metus. Buvo 
padaryta jam kelios operacijos 
ant akiu. Buvo jis gerai žino
mas l'aikrasztininkas per dau
geli metu, žinomas po visa pa
vietą. Laidotuves bus Utannin- 
ke.

— Petras Karosas (Korės), 
31 metu, isz Wm. Penn., isz- 
eme laisnus ant apsipaeziavimo 
su Marijona Žemeliute, 23 me
tu, isz miesto.

Tamaqua, Pa. — Vagis paė
mė 60 doleriu isz registerio ga
liūne Jono Burago, ant Spruce 
ul'yczios, in kuri insigavo nak
ties laike. Yra tai ketvirta va- 
gyista in laika keliu sanvaieziu 
ir policija stengiasi sugauti va
gi-

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT 

kiene in New Britaina, kol kas 
da neteko sužinoti.

Bet tas ir nesvarbu, nes vė
liau paaiszkejo kad ta ju ke
lione in New Britaina neturi 
nieko 'bendro su jos mirtimi. 
Paaiszkejo, kad Jaszinskiene 
nužudė jaunesnysis jos sūnūs, 
Ksaveras, tas pats, kuris ir po
licija paszauke.

Isz pradžios jis gynėsi bet 
policijos klausinėjimais per 
nakti nuvargintas, Panedeli 
popiet prisipažino užmuszes 
savo motina kirvio smūgiais. 
Jis padaręs tai isz neapykan
tos, kuri “dege jo krūtinėj per 
septynerius metus.”

Pennsylvania Power & 
Light Kompanija Ap
dovanojo Medali Už 

Naršoma
Conraldas H. Klotz, apsaugo

jimo instruktoris del Pennsyl- 
vanijos Power & Light Kom
panijos, ana diena aplaike nar
sumo medali už iszgiallbėjimą 
gyvasties Juozo Garafalo, isz 
Scranton, Pa. Medali apdo
vanojo Frank C. Mueller, ma- 
nadžieris isz Wilkes-Barre, 
Pa.

Garafalo likos elektrikiuotas 
laike darbo, po elektrikiniu 
sziupeliu Liepos 28, 1941. Klo
tz pribuvo ant vietos in ketu- 
res miliutas po atsitikimui ir 
pradėjo ji atgaivineti su pa
sekme.

Lyg isziai dienai 28 darbinin
kai isz toy komJpanijos aplaike 
medalius už narsu atsižymieji- 
rua. Yra tai antra d o Vaina ap
laižyta per Klotz’a, nes 1932 
mete jis ižgialbejo merginai gy 
vast i prie Haiuto prūdo. Lai
ko apdovanojimo dalyvavo žy
mus virszininkai tosiois kompa
nijos.
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

, Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus

ir Markes.

Skaitykite “Saule”

SVARBI ŽINIA NAUDO
TOJAMS VANDENIO !

Ketverge, Balandžio - April 
23 d., 1942 bus paskutine 
diena del užmokėjimo už 
vandeni pakol bus pridėta 
bausme 5 % ant kožno dole
rio, jeigu rokunda nebus už
mokėta už vandeni. Visi 
kurie yra kalti už vandeni, 
už 30 dienu bus nukirsti ir 
neaplaikys vandens. Atsi
lyginkite tuoj aus.

Mahanoy City Water Co.

Kūdikis Turi Net Tris Bobutes

Gal tik vienas kūdikis isz milijono turi toki gili ūki kaip 
Danny Mikolukas Flanigan isz Memphis, Tenn. Prie kū
dikio guli jo motina June Flanigan, 16 metu; Mrs. Alice 
Pickle, 35 metu, bobute; Mrs. B. Kidd, 52 metu, pra-bobute 
ir Mrs. Minnie Hawkins, 70 metu, pra-pra-bobute.

Arklei da neiszejo isz mados kariuomenėj e, nes sziadien Rusija juos naudoje tukstan- 
cziais tenais, kur tankai negali eitie. Amerika ir ju naudoje daugybe, o Fort Bliss Tekš
nosią kareivei naudoje juos prie traukimo armotu.

---$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.

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

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50e

No. 102 Prakeikta, meilingas kii- 
minalioika apraszymas, 202 pus. 35c

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

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

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu 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), taD 
pinasi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo 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 Surikas; 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. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ...................................15c

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

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

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

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

Badu Marino Vaikus Ir 
Laike Juos Baksuose

Grayson, N. J. — Sudas nu
baudė Bena Stanton ant dvieju 
metu in kalėjimą už žvcriszka 
paisielgima su savo vaikais. 
Tasai rakallis marino badu ir

Kareivei Sziadien Naudoje Arklius

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

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

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz vaienczjj0S; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoias. 76 puslapiu.................20c

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

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

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo
kė jimas 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

apleisdavo savo du mažus- vai
kus. Negana to, laike jis vai
kus baiksuiose kur jie turėjo įgu
lėti ant sziauidu kaip szuniukai 
ir taip buvo nusilpneja 'kad vos 
galėjo pastovet ant kojų, kada 
juos surado palicija. Kaimynai 
Ipranesze ipalicijai apie nelaba 
pasiellgima tėvo su vaikais.

pitonas Stormfield danguje; Pabe 
gele; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu .................................. 15c

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
rgumą in balta vergija; Pusiaugave 
nis; Viesznats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apit 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi 
Meszla-vežis; Grapas; apie Egi 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puik: 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25'

No. 161 Keturios istorijos apie Am 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe 
szius; Kampelis duonos; Isz ko didel 
ponai. 105 puslapiu.....................25c

No. 162 Trys istorijos apie Bais 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas am 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu 
22 puslapiu .................................. 10>

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. ' Kode' 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaui 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken 
tejimo Nantoji. Netobulas žmogus 
Susideda isz 122 puslapiu........... 25<

No. 166 Tr-ys istorijos Sūnūs Ma 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo 
Geras Medėjus...................................15<

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku 
dykie; Herodas Boba; Kas nepažinsti 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta 
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi 
žengelis; 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 jauni 
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; Kam isz 
davinėti pinigus. 45 puslapiu 15c

No. 175 Pasiskaitimo knygele 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaim’ecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi 
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo 
Preke ............................................... 15<

Adresas:
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna
Motina vaiku mirė keturis me
nesius adgal.

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

likti savo dali, pirkdamas 
Apgynimo Czedinimo Bon
dus ir Markes.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Naujas Lietuviszkas

SAP N ORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drueziai 
apdaryta, kietais audėkli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US

SKAITYMO i

| ...ir... I
I RASZYMO |

I ---- I
į 64 pus., Did. 5x7col. S

Tiktai, 10c.
i — ?"SADLI”
[ MAHANOY CITY, PA. ♦

GSF “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese.

KNYGŲ - ŽOLIŲ SANDELIS
Aukso altoriukas maldų knygele, Til
žės spaudimo paprastu apdaru 60c, ta 
pati celluloidos su gražums kryžių ir 
kvietka ant szono, auksuti lapu krasz- 
tai $1.65. Maldų Vainikėlis maža jau- 
nuomes knygele, miszu maldos su pa
veikslais 50c; ta pati juodais minkš
tais virszais $1.25. Kanticzkos visokiu 
giesmių knyga 864 puslapiai $1.75: 
Gyvenimas Pan. Szvencziausios stam
bus drukas 35c. Iszganingi dūmojimai 
apie sopulius Marijos paraszyta per 
Szv. Alfonsą Liguriju 35c. Stebuklai 
Dievo SS. Sakramente apie duszias 
cyszcziuje $1.65. Pasaka apie Kantra 
Alena Duktere Turku Ciecoraus 25c. 
Pontsko Piloto galas kuris nusudįjo 
Ježu 10c. Lengvas būdas iszmokt ang- 
liszkos kalbos be kito pagelbos 35c. 
Karves ir naudei isz karvių su 9-niais 
paveikslais parodanezius kas reikia 
daryti nelaimei atsitikus. Taip
gi kaip gardus suriuš padaryti 30c. A- 
pie Dangų, Saule, Menesi, Žvaigždes, 
astronomijos knygele 10c. 10 gražu 
pasakąicziu paraszytos Vys. Valan- 
czausko Tilžėje 15c. Kabalas Salamo- 
no iszmintis 15c. Girtuokliu gadzin- 
kos dainos 15c. Kanticzkos apie pek
los kanezias dainos 15c. Tūkstantis 
naktų ir viena dalis I, 50c. Istorija Se
no ir Naujo Testamento su 48neis pa
veikslais 30c. Gydyklos nuo baimes 
mirties su 30 gražu paveikslu persta- 
taneziu visa žmogaus gyvenimą ir 
mirti, Szv. Pylipas Nerejūs sako,Žmo
gau ka tu gautum kad visa pasauli už- 
valdytum o vienatine savo duszia pra
ganytu, labai gražus skaitymas 60c. 
Mikaldos Pranaszavimai K. Sab. 25c. 
ŽOLIŲ ARBATOS,— Nuo dusulio 
60c pakelis. Del inkstu nesvęikumb, 
bei akmenėliu augimo 60c. Palangos 
Trajanka 60c. Moterų mėnesiniu re
guliatorius 60c. Viduru liuosotojas 
gardi gert arbata del mažu ir suaugu
siu 60c. Nuo šlapinimosi bemiegant 
60c. Nervu stiprintojas 85c. Nuo su
tukimo 85c. Nuo Cukrines ligos 85c. 
Vyriszkumo atgavimui 85c. Nuo užsi- 
senejusio galvos ar viduriu kataro, 
bay fever 85c. Nuo kosulio ir kokliu
šo 60c. Sveikata ligoniams knygute 
apraszo daugeli visokiu žolių ir szak- 
niu nuo kokiu ligų yra geros 25c.
M. ZUKA1TIS, Spencerport, N. Y»
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