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Francija Užklupta Per
Allij entus

Isz Amerikos
NEPASISEKE

NUTRUCINT

Nelaba Motere Bandė 
Nutrucint Savo Vyra Ir 
Apsivesti Su Italijonu

Newark, N. J. — Kokia tai 
Nata Osovska, 20 metu, vedusi 
motere, pasiutiszkai insimylejo 
in Italijoną, Tony Massarilla, 
bet nežinojo kokiu budu atsi
kratyt nuo savo negeistino vy
ro kuris stovėjo jai ant kelio. 
Sztai sumanė ji nutrucint. Per 
kėlės sanvaites in jo maista in- 
pildavo morfinos o kada tas 
nieko nepagialbejo, padaugino 
įdoza kasdien “idant jis grei- 
cziau pastiptu” kaip ji pati 
prisipažino vėliaus palicijai.

Ant nelaimes tosios iszgamos 
moterėles burdingierius taipgi 
suvalgė to paties valgio kuris 
buvo paskirtas del jos vyro. 
Suvalgia vakariene gaspado- 
rius su burdingierium mirtinai 
apsirgo ir turėjo būti nuvežti 
in ligonbute kur sziadien abudu 
kovoja su mirezia.

Nata po tam iszdume su ma
karonu ir nelaukdama mirties 
vyro, iszsieme apsivedimo lais- 
nus, užsiprasze žmones ant ves
tuvių ir ketino atsibūti vin- 
cziavone. Matyt kad Masarilla- 
suprato kad ir jam kada pana- 
sziai gali padaryti jo mylima, 
permaine savo nuomone, apvo
gė savo giminaiti ir iszdume isz 
miesto. Bet palicija dagirdo 
kur jis randasi, paukszteli su
ėmė ir uždare kletkoje. Myli
mas iszdave kur jo mylima gy
vena ir toji likos aresztavota už 
užsikeisejima ant gyvasties 
Vyro ir burdingieriaus.

Kunigaiksztis

Obelinski Mirė

New York — Kunigaiksztis 
Aleksis Aleksandrovicz Obe- 
linski, vienas isz seniausiu Ru- 
siszku žymiu szeimynu, Rusi
joj, kuris pabėgo po Rusiszkai 
revoliucijai, in Amerika, po 
tam buvo dainininku, kalbėto- 
jum ir rasztininku, mirė sirg
damas szirdies liga, czionais, 
Nedelioje, turėdamas 59 metuu. 
Buvo jis aficierium, cariszkara 
raiteliu pulke, pribūdamas in 
czionais 1924 mete su savo szei- 
myna. Maitinosi jis kaip galėjo 
[bet nesigailėjo kad rado dan- 
įgiszka prieglauda laisvam 
sklype Amerikoj.

RENGDAMASIS
ANT KITO SVIETO

Pasigėrė Isz Rupesties
Pittsburgh, Pa. — Szimas 

Podolski, 30 metu, mane kad 
svietas isz jo szandija ir todėl 
nutarė jog nėra reikalo jam 
ilgiaus gyventi nes ne tik kad 
neteko gero darbo bet ir szirde- 
les savo mylimos todėl nutarė 
užbaigti visas marnastis szio 
svieto. Palicijantas rado ji sė
dinti ant trepu prie savo myli
mos namo graudžiai verkenti. 
Palicijantas prie j as prie jo už
klausė priežasties taip didelio 
nuliudimo bet pats viską supra
to kada patemino szale sedin- 
czio kvortine bonka guzutes. 
Nuvestas in palicijos stoti Szi
mas prisipažino kad gerai už
sitraukė guzutes idant turėti 
didesne drąsą atimti sau gyvas
tį. Priek tam rado prie jo už- 
provyta revolveri su kuriuo jis 
mane sutrumpint sau gyveni
mą.

Palicija ji uždare ant paku- 
tos su patarimu idant užmirsz- 
tu apie savo mylima, Keide 
Durilla o po iszsipagiriojimui 
imtųsi prie darbo, susijeszkotu 
sau kita mylima o saulute jam 
vela szvies laimingai kelia. 
Szimas da ir sziadien verkia 
nes negali susiramint netekes 
savo Keidutes kuri sako buk jai 
visiszkai iszgaravo isz galvos 
jos buvusis jaunikis.

Atkerszino Vyrui Už 
Jo Kumszczias

Allentown, Pa. — Norints 
Stella Dematto buvo plakta ir 
paniekinta per savo vyra per 20 
metu ir kentėjo nemažai nuo jo 
bet ant galo nutarė savo vyrui 
už tai atlyginti. Kada vyras pa
rėjo užsigėręs ana diena namo 
ir vela pradėjo ja paniekinėti, 
motere pagriebė revolveri isz 
stalcziaus, paleisdama in ji du 
szuvius, užmuszdama ji ant vie
tos.

Auksinei Dantys Del 
Szunies

New York — Daktaras Ed
ward Norwich, dentistas, intai- 
se szuniui keturis dantis idant 
lengviau galėtu ji pažint jeigu 
kada pabėgtu isz namu. Szuo 
daugeli kartu pabėgdavo isz 
namu per ka dentistas tureda-' 
vo daug ergelio ir nesmagumo.

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

36 Žmones Sužeisti 

Boso Nelaimėje
Trenton, N. J. — Didelis bo 

sas, prisigrūdęs žmonimis ir 
kareiviais, apsivertė užmiesty
je pataikindamas in dideli me
di. Bosas likos suteszkintas ir 
36 žmones ir kareiviai sužeisti. 
Nekurie isz sužeistųjų turėjo 
būti nuvežti in ligonbutes.

TRUMPOS ŽINUTES

Wilkes-Barre, Pa. — Mrs. 
Jeva Snyder, 69 metu, motina 
dvylikos vaiku, užsimusze pul
dama nuo gonkeliu prie savo 
namo, Kingstone.

Philadelphia, Pa. — Kardi
nolas Daugherty praeita Nede- 
lia apvaiksztinejo savo gimimo 
dienos sukaktuves susilaukda
mas 71 meto. Gimė jis Girard- 
villeje, Pa.

Hastings, Mich. — Didelis 
kariszkas eroplanas susidaužė 
ant netolimos farmos kuriame 
žuvo devyni kareiviai ir lekio
to j ai.

Philadelphia, Pa. — Didelis 
pasažierinis bosas susidūrė su 
strytkariu ir 29 pasažieriai li
kos sužeisti tarp tuju keli mir
tinai.

San Francisco, Cal. — Ka 
riszkas balionas nukrito isz pa
dangių kuriame žuvo du aficie- 
riai ir keli likos sužeisti.

Brooklyn, N. Y. — Czionais 
prasidėjo Demokratiszka kon
vencija ant iszrinkimo kandi
datu ant visokiu politikiszku 
urėdu.

Coco Solo, Panama — Per 
susidurima dvieju laivu arti
moje czionais, 8 laivoriai likos 
užmuszti ir daugelis sužeista.

Washington, D. C. — Val
džia szauks visus vyrus ant tar
nystes kurie buvo skyriuje B-l 
nes juos užrasze in skyrių A-l. 
Visi bus szaukiami nuo Rugsėjo 
lyg Sausio.

Italija Sulaikė 735 
Laikraszczius

Berlinas — Reidio pranesze 
isz Rymo kad Italijoj sulaikyta 
735 laikraszcziai o 478 permai
nyti nuo savaitiniu ant mėnesi
niu idant czedinti popiera ku
rios labai mažai randasi Itali
joj- _
Pirkite Apgynimo Czedinimo 

Bondus ir Markes.

REIKIA 400 KUNIGU

Kaipo Kariszku 
Kapelonu

Washington, D. C. — Valdžia 
reikalauja 400 kunigu, reika
lingu kaipo kariszku kapelonu 
Amerikoniszkoje laivorysteje, 
kuriems duos czina paruczniko 
Kunigai visokiu iszpažinimu 
yra reikalingi ir visi kandida
tai turi turėti nemažiau kaip 
44 metus, bet reikalingi ir jau
nesni kunigai prie tarnystes 
ant laivu ir kariszkose marinė
se stotyse.

Brazilija Iszduos
Vokietijai Kare

Rio de Janeiro, Brazilija — 
Brazilija taip inirszo ant Vo
kiecziu už paskandinima sze- 
sziu laivu o viena su kareiviais 
isz kuriu žuvo apie 600, kad da
bar kerszina iszduot kare priesz 
toki Vokiecziu pasielgimą be 
jokios priežasties. Gyventojai 
taip inirszo už toki darba kad 
šukele maiszaczius po miestą, 
iszdaužydami langus Vokiecziu 
kromuose szaukdami kad už 
tai atsimokės Vokiecziams. 
Prezidentas Vargas, kalbėda
mas in inirszusia myne žmonių, 
taip buvo susijudinęs kad net 
apsiverke.

Maiszatis Francijoj Už 
Bulves

Vichy, Francija — Daugelis 
žmonių pribuvo isz Lile, isz- 
girsdami buk tenaitinei ūki
ninkai pradėjo pardavinet bul
ves labai pigiai bet ūkininkai 
atsisakė parduoti bulves nes 
valdžia uždraudė parduoti. Ta
da žmones privertė ūkininkus 
parduoti bulves nes kitaip butu 
juos apipleszia nuo visko. Pa- 
szaukta palicija apmalszino 
maisztininkus sužeisdami dau
geli. Trys ūkininkai likos nu
bausti po 5,000 franku už par- 
davima bulviu.

Amerikonai Bombar
davo Matrutha

Kairo — Amerikoniszki le- 
kictojai bombardavo pasek
mingai Matrutha ir Tobruka 
ant Mediteraniszku mariu pa
darydami didele bledes ir pa
skandino kelis Vokiszkus lai
vus. Visi Amerikoniszki ero- 
planai sugryžo pasekmingai in 
savo stotis.

Amerikonai, Kanadieczei Ir 
Anglikai Užklupo Ant Franci
jos, Padarydami Daug Bledes; 

Daug Užmuszta; Argi Tai 
Butu Antras Frantas?

———  ’ —— * ---------------------

63 SUŽEISTI

PER BOMBA

Eidami Isz Bažnyczios

už-

Bern, Szveicarija — Kada 
žmones apleidinejo bažnyczia 
nuo pamaldų, staigai truko 
bomba sužeisdama 63 žmones. 
Ant pamaldų lankėsi taipgi ka
riszkas ministeris, generolas 
Jose Varela ir kaip spėjama 
tai bomba buvo paskirta del jo 
bet ji nesužeidė.

Badai keli žmones likos 
muszti toje nelaimėje.

Laivas Atplaukė Su 
1,451 Pabegeleis

Washington, D. C. — In pri- 
stova New Yorko atplaukė lai
vas Gripsholm su 1,451 pabė
gėliais isz visu daliu Europos 
ant kurio radosi daug valdisz- 
ku virszininku ir pasiuntiniu. 
Tarp tuju randasi daug Ame
rikonu kurie buvo priversti 
apleisti tuos sklypus.

Vokieczei Neteko Apie 
Dvieju Milijonu 

Kareiviu
Moskva — Norints Vokie- 

cziai jau neteko 1,250,000 karei
viu — 480,000 likos užmuszta 
nuo 15 Gegužio, eina toliaus in 
Rusija ant Stalingrado, vis ar
tindamiesi prie Volgos.

Vokiecziai prisiuntė 22 divi
zijas vaisko isz Francijos, Bel
gijos ir Holandijos ant Rusisz- 
ko frunto. Rusai savo karisz- 
kam raporte apskelbė buk nuo 
Gegužio 15 lyg'15 Rugpiuczio 
neteko 606,000 kareiviu ir ke
liu miestu Dono Klonyje.

Daug Kareiviu Atplau
kė In Anglija

London — Vienas išz didžiau
siu siuntiniu kareiviu atplau
kė ana diena in Anglija su ka
reiviais isz Amerikos ir Kana
dos po apsauga Amerikoniszku 
laivu. Visi laivai su kareiviais 
atplaukė pasekmingai.

LONDON — Susivienija Amerikonai, 
Anglikai ir Kanadiecziai, drauge su Prancūzais, 
užklupo ant Francijos Utarninke sunaikindami 
fortus Dieppe ir kitus miestus po tam pasek- 
mingai sugryžo in Anglija. Ant galo Hitleris pa
ragavo savo kareziu vaistu kuriuos kitiems duo
davo. Amerikonai tame užklupime labai atsi
žymėjo. Likos sunaikinta daug amunicijos sto- 
cziu, kaipo ir eroplanu stoeziu o 91 Vokiszki 
eroplanai likos suszaudyti. Apie 1,000 allijentu 
eroplanu dalyvavo tame užklupime isz kuriu 
apie 65 nesugryžo. Badai tame užklupime da
lyvavo apie 20,000 kareiviu. Allijentai paėmė 
daugeli nelaisviu kuriuos atgabeno in Anglija. 
Manoma kad Hitleris dabar mano traukti savo 
kareivius isz Rusijos kad apsaugoti savo kaili. 
Muszis tęsęsi apie devynes valandas prie pama- 
rinio miesto Dieppe ir pakraszcziu Anglijos. 
Apie 50 Francuziszku gyventoju likos užmuszti 
laike tojo muszio. Nesitikėjo Vokietija kad Al
lijentai drystu užklupti ant Francijos taip stai
gai ir dabar manoma kad tai isztikruju yra pra
dėta antras kariszkas frontas užbėgti Hitlerio 
insigavimui in Rusijos giluma ir iszgialbeti 
Francija isz Vokiszku nagu. Ant Baranio fron
to Rusijoj, in laika penkių dienu musziu Rusai 
užmusze 5,990 Vokiecziu ir daugelis sužeista.

Amerikoniszkas submarina^ paskandino 
Japoniszka kariszka laiva prie Aleutian Salų kas 
padaro 23 Japoniszkus laivus paskandytus in 
ketas sanvaites. Daug Japoniszku eroplanu li
kos suszaudyta.

— Vokiecziai suszaude 20 
Lenkiszku darbininku amuni
cijos dirbtuvėje Garbacuose 
artimoje Radomo už užsikeise- 
jima iszneszti taisės dirbtuves 
in padanges.

— Kinai adgavo dideli mies
tą Wenchow iszguidami Japo
nus isz tos apielinkes. Japonai 
panesze dideles bledes.

— Sydney, Australijoj, pa- 

skandyta kariszkas laivas per 
Vokiszka submarina. Apie 90 
kareiviu likos užmuszta ir 109 
sužeisti.

— Chung King, Kinuose, pla
tinasi kolera kuri smaugia 
daugeli žmonių kas diena ir 
tukstaneziai serga taja liga.

— Kanada iszdave prisaky
mą kad visos moteres užsire
gistruotu ant kariszku darbu 
nes ten trūksta vyru.
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Kas Girdėt
valo būti prasarga del neisz- 
eiti isz to pasėkme.

Apsvarstykite gerai ka daro
te pakol apjuodinsite savo arti
mus.

‘ Liežuvnin'kyste4
Ar-gl randasi ant svieto bjau- 

re^iis pasielgirrfas kaip platini- 
m«s 'bjauriu ir neteisingu pas
kaliu arba kitaip pasakius “hc- 
jažiojimas liežuviu?” Francu- 
ziszkas priežodis mokina jog, 
‘tfcaa paantrina liežuvius, tai 
lįanaszus in taji, kuris dainusza 
sužeistąjį.” Kaip mes bjaurina
me gera va^da savo artimo’ 
Metafiles ant jo kaip amaras 
antį sveiku rugiu. Meldžiamės,' 
pasninkaujame, užduodamo 
sau pakutas — bet kaip greitai 
veįla papuolam in nusidėjimą. 
Niekas lįenutraulkia galva tam 
baisiaim žalcziui kuris per savo 
baisu paniekinimą sznabžda in 
ausi kitiems ir auga kaip dyka 
žole siriteugtlama sveika grūda.

Tūlam miestelyje liežuvei 
pjivede prie to, kad senesni 
žmonės, tėvai szeimynu szaude 
vieni kitus, trankėsi po sudus 
o teismai suede ju visa turtą, 
ant galo netekia pajiegu, inpuo- 
le in ligas isz rupesczio.

Liežuvninikyste yra tai dyka 
žole augUnti ant menkos dirvos 
o tuom yra žmogiszkas protas, 
nejausti sairdis ir bjaurus bū
das. Tokius papflhtimus turime 
isa laik isznaikinti isz szird'žiu 
musu jaunuomenes o ypatingai 
mergaicziu.

Tegul tieji asztrus liežuvei, 
kurie pleszia szlove savo arti
mui, atsimena, ant Penkto Pri
sakymo: “Ne užmusžk.”

Czionais paduodam trumpa 
apraszyma isz Ameri'koniszko 
gyvenimo ir kiek tai bledes pa
daro liežuvis.

Miestelyje C. gyveno mer
gaite vardu Ona.

Mygina isztekejo gana gi- 
liufeęiinĮgaį už kokio tai M. R. 
.Turėjo ji pažystama draugia 
M—, kuri 'baisei ja szmeiže 
priesz jos vyra.

Jauna nuotaka geide atly
gint savo draugei už tokius lie
žuvius todėl paėmus revolveri 
saoive in M. užmuszdama ja ant 
vietos.

Kaltininke likos aresztavota 
o kad prisipažino prie žudins- 
tos, teismas trumpai pasibaigė. 
Nubausta ji nuo dvieju lyg de- 
szimts metu in 'kalėjimą.

Jauna moterele, sudedama 
savo prfpažinima sude kalbėjo 
taip:

“Mylėjau savo vyra labiau 
už vįska o nor’s nebuvau patogi 
bet ir vyras mane mylėjo, nes 
buvau darbszi ir su riiekuom 
neužsidaviau. Mano drauge už- 
vyde|o man .tosios laimes. Vie- 
iiia diena pribuvo pas mane kai- 
mirika kalbėdama kad mano 
vyras susitiko su M. ir toji kal
bėjo isžmetinedama. jam kode! 
jis su tokia bjaurybe apsipa- 
cziavo ir kad geriau butu pada
ręs įt’ant butu nusipirkęs vir
ve ir pasikoręs.

Iszgirdus taip baisu panieki 
nima, nežinojau ką darau, pa
griebiau revolveri ir ja nuszo- 
yiau.

Taip per pikta ir nesuvaldo
ma liežuvi guli sziadien kapuo
se jauna motere palikdama du 
sieratelius ir vyra o antra turi 
nelaiminga gyvenimą kuria 
sanžine graužia už žudinsta.

Kirmeliszki liežuviai humu- 
cz’iu padaro Saugiau bledes ne 
kaip kuopa radbaininlku. Ati
ma ŽmoniHi pakaju, sveikata, 
lainte o ’tanikei ir gyvasczius.

Liūdnas pasibaigimas augšz- 
ęziąu apraszyto atsitikimo pri-

Suv. Valstijos iszduoda mil-
žiniszkas sumas ant kares ir 
vedimo sklypo. Manoma kad 
ateinanti meta iszduos apie 100 
bilijonu doleriu.

Nuo kada pirmutinis prezi
dentas George Washington ap
ėmė prezidentysta lyg Pearl 
Harbor nelaimes, iszduota 197,- 
180,000,000 doleriu.

Jms daug metu pakol toji su
ma pinigu bus atmokėta.

Yvon Suzuki priguli prie 
turtingiausiu moterių Japoni
joj. Jos turtas yra apskaitomas 
ant 35 milijonu svaru (Anglisz- 
kas svaras yra beveik 5 Amcri- 
koniszki doleriai). In trumpa 
laika po pirmutinei karei mirė 
jos vyras, fabrikantas Suzuki, 
turedalmas vos kelis tukstan- 
czius svaru. Motere pradėjo 
spekulacija ir greitai pasiliko 
turtinga. Ant galo turėjo daug 
laivu kurie vėže tavora in visas 
dalis svieto ,o laike kares turė
jo po savo valdžia visa ryžiaus1 
kupczysta. Kada preke ryžiu 
pradėjo palbranlgt, gyventojai 
pakele maiszati ir užklupo ant 
jos magazinu mieste Tokio ir 
visus sunaikino o locnininke 
turėjo prasiszalint in saugesne 
vieta. Ilga laika slapstėsi po 
svetima pravarde Japonijoj nes 
jai buvo didelis pavojus mir
ties.

MIRTIES 
PASIUNTINIAI

Apsakymas Senu Žmo
nių Apie Galėjimą

Nudžiugo labai musu Ameri 
koniszki boisai, kurie randasi 
Dubline, Irlandijoj, kada ana 
sanvaite atgabeno isz Amerikos 
del ju net szimta tonu laiszlku 
nuo giminiu ir draugu. Tas la
bai suramina kareivi kada ap- 
lai'ko laiszka isz namu nuo my
limu ypatų.

Jeigu jums reikalingas var
das laivo ant kurio atplaukei in 
Amerika, susiraszykite su re
daktorium “Saules” F. Bocz- 
kausku o jis jums ta ja žinia pa
rūpins.

Akyvi Trupinėki

Sztai tūla diena kais , tokis 
stuktelėjo jam in peti. Jauni- 
nikaitis apsidairė ir pamate

BURTAI PAS
VISOKIAS MOTERES

Akyvi Trupinelei
— Arabai pradėjo kuplczys-

Milžino Su Mirczia
Senoviszkuosia laikuoisia ka

da tai svietas ne buvo taip apT, 
gyventas kaip sziadien, žmo- 
gu's-milžinas ėjo nuo kaimo in 
kairna, jeszkodamas visokiu at
sitikimu ir susiremti su gaiiin- 
gesnįui už save. Sztai kas tokis 

I paszauke in ji: Stok! Nei žings-< 
nio pirmyn!

— Ka!, Suriko milžinas,— 
o tu vargszia, kuri asz galetau 
sutrinti pirsztuosia kaip rie- 
szu'ti,—tu norėtum man užstoti 
kelia ? Kuom tu esi, kuris taip 
drasei in mane szauki?

— Žinokie kad asz esmių 
mirtis. Man niekas neatsispirsi 
ir tu turi man pasiduot mano, 
paliepimais.

Milžinas neturėjo jokio noro 
pasiduot paliepimui ,nežinom o 
ir prasidėjo galėjimas ant gy
vasties ar mirties. Buvo tai il
gas galėjimas be jokio pasilsio. 
Ant galo milžinas ingalejo. Su 
didele kumsczia reže mircziai 
in tarp-aki o toji su vaitojimu 
nukrito ant žemes.

Milžinas nuėjo toliau®, o 
mirtis pusgyve gulėjo ant že
mes, negalėdama pasijudyt isz 
vietos. “Kas isz to gali būti,' 
jeigu asz czionais ilgai gulėsiu, 
niekas ne mirs, o žmonys taip 
pasidaugins ant žemes, kad ne
pasiliks vietos niekam.”

Tuom laik ėjo keliu jauni
kaitis, sveikais ir drūtas ant pa- 
jiegu.'Linksmai sau sZvilpauda- 
mas dairėsi akimi in visas 
szalis. Kaįda patemino pusgy
ve ypata, susimylėjo ant josios, 
prisiartino arcziau ir pakele 
nuo žemes. Isz kiszeniaus iszsi- 
trauke buteluką ir inpyle isz 
jos atgaivinanczio gerymo in 
burna laukdamas pakol mirtis 
ateis prie saves.

— Ar tu žinai, jaunikaiti, 
fkuom asz esmių? — užklausė 
mirtis, kada truputi atsigaivi
no — ir ar dasipranti ka pri- 
gial'bejai pakelti ant kojų?

— Ne, atsake jaunikaitis,-

mirti stovint užpakalyje, kuri 
tare in ji:

— Jau laikas eitie su ma
nim! Tavo valanda jau prisi
artino persiskirti .su svietu!

— Kaip tai ? — paklausė jau
nikaitis,—argi nori tavo duota 
žodi permainyt? Prižadėjai 
man prisiunsti savo pasiunti
nius, pakol mane szauksi pas 
save, o asz ne vieno-.nemacziau.

— Tylėk! — paszauke mir
tis. Argi tau nesiuneziau vie
na po kitam siuntinius? Argi 
tave neapeme karsztlyge, kuri 
tave paguldė ant lovos sopuliu. 
Argi neturėjai kvaitulio galvo
je? Rumatizmas tau lauže kau
lus, grauže tau rankas ir kojas 
o tavo akys buvo aptemdytos 
miglomis. Argi naktimis ne
gulėjai be žado, būdamas pa- 
naszus in lavoną. Buvo tai visi 
mano pasiuntiniai, kurie pagal 
musu sutarti tave atlankyda
vo ir duodavo tau suprast, kad 
jau tavo gyvenimo pabaiga 
prisiartina.

Ant to žmogus nerado jokio 
atsąkymo ir sutikės ant mirties 
iszaiszfkiniuio, nuėjo paskui ja.

—F. B.

ISZLIETUVOSr - r »r i * j; £ t i •

Mirė 120 Metu Moteris
Žiežmariuose mirė 120 metu 

amžiaus moteris, pavarde Ban- 
kauskiene. Viena jos anūke 
jau turinti 90 metu amžiaus. 
Velione pergyveno penkes kar
tas. Iki pat amžiaus galo ve
lione >gęrai mate ir girdėjo.

KITU TAUTU
Airiszei apjuosia lopszely- 

je savo naujai gimusius kūdi
kius juosta idant apsaugot kū
diki vėlesniam jo gyvenime | 
nuo visokiu nelaimiu.

Holandijoj motinos savo už
gimusiam 'kūdikiui deda in 
lopszi czesnako, druskos, duon
os ir szmoteli mėsos. Tas reisz- 
kia kad vaikas ’butu sveikas lai
mingas ir sotus savo gyvąstyje.

Rumunijoj motinos risza sa
vo gimusiam kūdikiai kojeles 
raudonu raikszęziu kad apsau
got juos nuo visokiu nelaimiu.

Valijoj ir kitose apylinke- 
sia Anglijoj, motinos deda in 
kūdikio lopszi peili, reples ir 
kitokius daiktus idant užtik- 
rint kūdikiui gera gyvenimą ir 
kad neturėtu gyvenime jokio 
pavojaus.

Francijoj, provincijoj Vego- 
za, vaikams gimusiems laike 
jauno meno, spėja didesne 
pasekmia gyvenime, tie ketina 
būti daug kalbancziais ir su
manesnius negu kitame laike 
gimusieji. Vaikai gimia pil
naties laike yra mažai kalbanti 
bet iszmintingais.

Anglijoj užgimusi kūdiki 
prausia, lanksto sąnarius, is-z- 
trina galva alyvų, po tam dru- 
ęziai suvysto o lupas tepa a- 
rielka. Po tokiai operacijai to
kis kūdikis turi užaugti ant 
drūto Angliko.

Grekijoj pirm negu indeda 
gimusi kūdiki in lopszi, tai tris 
kartus apsisuka priesz ugnia
viete ir dainuoja tam tikras 
daineles.

Turkiszkos motinos užkalbina

ta su Indija jau szimta metu 
priesz užgimimą Kristaus,

— Szilkines vyru skrybėlės 
[cilinderius] pradėjo neszioti 
Anglijoj 1840 mete.

— Afrikoje gali nusipirkti 
paezia ant iszmokesczio.

— Madagaskere szilkas yra 
pigiauses kur ir vargingiausia 
motere yra pasirėdžius in ji.

APSAUGOKITE 
SAVO NAMA NUO

HITLERIO!

Maire White, isfc Tlfpmaiston, -..Ai.Conn., raszo : Prisiuncziu ta- 
mistoms užmokes'ti už laikrasz-

Per Pirkimą Suvienytu 
Valstyju Kares Bonu 

Ir Markiu
U. S. Treasury Department

ISTORIJE apie Gregorius, 
----------------- Isz Numirusiu 
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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— Vargingiausiu sklypui 
ant svieto yra Persija.

— Priesz kare Amerikoj ra
dosi apie du milijonai Austri- 
jokiszku ir Ba'l'kaniszku Slayo- 
ku.

— Mete 1940 Amerike mi
re 78,000 žmonių nuo džiovos.

—■- Ant padirbimo vieąo 
svaro aliejaus isz rožių sunau
doję tris tukstanczius svaru ro
žių. Todėl perfumas isz rožių, 
yra taip brangus.

—- ■ j

Nusidavė In Motina

— Girdėjau kaip tamistos 
sūnūs ana vakara sake pra
kalba ant susirinkimo, da to
kio drūto balso negirdėjau.
Tėvas: — Tai nusidavė in 

mane.
— Bet jo kalba tęsęsi suvir- 

szum ketures valandas. ,
Tėvas: — Tai nusidavė in 

motina.

asz tave nepažystu ir niekad 
priesz tai nemacziau.

— Asz esmių mirtis,—baisi 
ponia,— neczedinu nieką,— ir 
su tavim negaliu padaryti jo
kiu sutaiku, bet kad žinotu,- 
mai, kad esmių tau 'labąi dė
kinga, tai prižadu tau, kad asz 
tave nepaimsiu netikėtai betj 
prisiimsiu tau mano pasiunti
nius isz laik, kurie tau ap-, 
reiksz valanda tavo mirties.

— Sutinku ant tavo žodžiu 
nes tai yra užganadinimas ži
noti priisiartinanczia valanda 
mirties o lyg tam laikui gy
vensiu ant svieto be baimes, s

Pasakęs tai, atsitolino links
mai szvilpaudamas ir gyveno* 
be jokios rupesties diena nuo 
dienos.

Bet ant nelaimes, jaunysta ir 
sviekata neilgai buna pas žmo
gų, už kokio tai laįko atėjo ant 
jaunikaiczio ligos ir skausmai, 
kurie ji laibai nusilpnino nak
ties laike neduodavo jam pasil
si ir ramuma.

— Gal da nemirsiu, —pagal
vojo sau jaunikaitis, — mirtis 
man prisiunis įsavo pasiuntinius 
bet geidžiu, kad mano kentėji
mai pereitu kuogreieziausia.

Kada pasijuto sveikesniu, 
vėla pradėjo linksma gyveni
mą ir apie nieką nesirūpint.

Iszvežta Dar 700 
Darbininku

Kaunas.—Isz czionais iszva- 
žiavusi nauja Lietuvos darbi
ninku partija- apie 700 žmonių, 
vykstanti darbams in Dresde- 
na, Saksonijoje. Darbininkai 
buvo surinkti visoje Lietuvoje.

Nužudė Ūkininką
Uoszuriu kaime, Sziauliu ap- 

yplinik., pas ūkininką Oszki dir
bo karo belaisvis Rusas. Susi- 
ginczijds su 'szeimininkui, Rus
as mete in ji granata-, kuri 
sprogdama užmusze pati Rusa 
ir ūkininko ąoszvi. Szeiminin- 
kas Oszlkis buvo sunkiai sužeis
tas ir mire ligonbnteje.

Vilniuje 15,000 Moterų 
Neturi Vyru

Vilniuje sziomis dienomis 
priskaityta 15,000 daugiau mo
terų negu vyru.

Arkivyskupas 
Pasveiko

Vilnius.— Kaip girdėt tai 
arkivyskupas M. Reinys per 
Vilniaus bombardavima isz 
Bolszevikiniu lėktuvu sužeistas 
nesunkiai. Isžbuves ligonbu- 
teje dvi -sanvaites arkivysku
pas jau pasveiko ir dabar gyve
na Vilniuje.

*1 —'s ’ ‘ " '• ■

Adolfas, Benito ir 
ir Hiroliito [Vokietis, 

W_. Italas ir Japonas], 
•hL trys aklos peles, gali 

būtie isZbaidytos tik per pirki
mą Amerikos Kares Bonu ir 
Markiu. Pirkite kožna diena!

tuoj po užgimimui kūdikio ant 
kaklo amuletus, tai yra szVen- 
tus daiktus, kaip pas mus 
szikąplierius, medalikus ir ab- 
rozelius. Priėk tam deda iii 
szilta vandeni žiupsneli že
mes ir užlieja kūdikiui ant gal
vos, darydami ir kalbėdami 
ant jo visokius užžadus ir 
burtus.

Iszpanijoj motinos dalypsti 
veidą kūdikio agles szakele, 
kas reiszkia kad kūdikis bus 

1 laimingas kada užaugs ant 
vyro.

Pas Lietuvius? To nereikia 
raszyti, nes visi apie tai gana 
gerai žino nes kožnoj apylinkei 
tiki in visokiu usbsurtus ir už
žadus.

ti “Saule.” Turiu priimyti, 
kad asz labai myliu skaityti 
“Saule,” nors skaitau du ki
tus laikraszczius, man “Saule” 
patinka geriausia, nes jame ne
siranda visokiu apšmeižimu ir 
kitokiu reikalu neprigulin- 
cziu lailkraszcziui kaip tai kiti 
daro, raszydami tiktai apie 
Bolszevikus, Raudonuosius ir 
kitus kad net nusibosta apie 
tai. skaityti.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
—o---

Yra tai stebėtina kny
gute, nes joje randasi 
daug teisybes ir jau 
daug atspėta kas buvo 
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 250 o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

PRISIUSKITE
TIKTAI 500 O APLAIKYSI 
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T.

—- Saules karsztis yra 600,- 
000 kartu drūtesnis už menuli.

i *arba pradžia |
SKAITYMO U 

ž • ii ...ir... 5
RASZYMO ;

J — I
464 pus., Did. 5x7col.J

Tiktai, 10c. L A 7 ¥* -- ¥
“SAULE” *, 

J MAHANOY CITY, PA. !

PUIKI ISTORIJA j

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI,. . . 50c |J

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

SETAS Nr. 100

Velniszkas Malūnas, Ant 
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai
nele, Dūmojimai, Ketvirtas 
Prisakymas Dievo, Kelautojei 
In Szventa Žemia, Beda, Kaip 
Tamsunus Prigauna, Pranuko 
Nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus Neleido In Dangų, Baus
me Už Szyksztuma, Mažo 
Sziaucziaus Dideli Reikalai, 
Senelis, Dienos Kentejimo 
Nantoj, Nelobulas Žmogas, Po 
Laikui, Onytės Laime, Per 
Neatsarguma In Balta Vergi
ja, Pusiau-Gavenis, Vieszpats 
Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva
ke, Del Pirsztiniu, Apie Miri
mą, Pavasaris, Apie Sauka, 
Menesi, Žvaigždes Ir Kitus 
Dangiszkus Kunus, Meszla-Ve- 
žis, Grapas, Egli-Aržuolas Ir 
Uosis, Budyne, Baisi Naktis, 
Dzuoko Pasaka, Protas Ant 
Proto, Ir Keletą Trumpu Pasi 
skaitymu. Ant Adreso: 
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa. U.S.A.

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA,

ISTORIJEapie 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. 150.
SAULE PUBLISHING CO.,

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir

...IR* MALDA...

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuoio.

Preke, 15c.
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA.
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A • ■ (vanojau asz tau karolius Roza- drayt! : j /j' •'
JtYDIc UlOlTodlf ai"klius Leonaros, ir : Ir karžygis Raulius neiszjo-

, .F< v. | brangius žemeziugus kuriuos "jo isz namu koLnebuvo pastaty-i
J asz nupiesziau nuo sultono kak- ta auksztas boksztas.
lo ir dar daugybe ‘kitu brangiu 
dovanu? O tu, — kuo tu atsi
mokėjai man už ta viską? Isz-'Gyvenimui reikmenų ir maisto'duszia bus rami!“

prirerigta bo’kszte pakankamai Taip maustė Raulius ir vietoj 
o tarnu nereikia. Be tarnu ap-! vienu metu 'kariavo net trejus.

Sugryžta, plaukia salon ir vį- 
suipirmiausia pasitinka ji ber
niukas.

Toks protingas berniukas, 
Raulius dvieju metu o jau kalba.

— Dede, — klausia, — ar tu

Atsiradimą — Sėdėk ežia, mano ‘bran
gioji, tol, kol asz sugrysziu!

. Gerbiamosios ponios!
Jus, be abejones, stebitės ju- 

su draulgo kilmė. į
Geriausio draugo! Su kuriuo 

jus taip retai skiriatės. Kuris 
taip tvirtai laiko apkabinęs ju
su liemeneli... Ir kurio ne jusu 
vyras jums negali uždrausti!

Žodžiu, jus, be abejones da* 
nėžinote gorseto kilme. Istori- Į 
kai apie tai visaip raszo. Todėl 
ju neužsimoka ne klausyti.

Teisybe, užsiliko musu am
žiuj tik senose legendose, — ir 
viena asz noriu jums papasako
ti.

mainei karžygi ant pažo! Kur 
buvo tavo protas ?

— O tu, — kurios vardo asz 
jau ir neatsimenu... o ant grabo 
perskaityti — ežia tamsu, bet 
asz ir skaityt nemoku. Bet tu 
buvai graži moterėle, prisiekiu 
tavo dulkėmis. Tavo lupeles 

.buvo kaip vysznios, veideliai 
'kaip rožes, plaukai kaip auk
sas. Ir ta viską — ir vysznes ir 
rožes ir au'ksa atidavei kam? 
Pažui! Kuris ne jokio suprati
mo, kaip reikia, apie vysznes 
neturi!

Taip velke garbinga karžy
gis Raulius fon-Melyiibarzdis 
savo karsztai mylimu paežiu ir 
kai apverkė paskutini gra'ba, 
isztrauke kanda ir padare isz- 
kilminga doraus karžygio prie
saika niekados daugiau moite- 
rems netikėt ir jau toliau pa
vartot tam tikru priemonių.

Gana! Jis iszejo isz ruszies vi
sai kitokis.

— Reng'kites in 'kelione! — 
suszuko jis praslinkus savai
te po to kai vėlu vede gražia ir 
malonia Alisa. — Ir renigkites 
visi! Visi iki vienam! Pažai, 
giriklanesziai, — visi!

"— O kasJgi serges ir gins mu
su garbinga ponia, jeigu įpili 
netikėtai kas užpultu ?

— Tam pasiliks tik raiszi, 
akli ir kulproti ginklanesziai ir 
tai ne jaunesni kaip perikesde- 
szimts metu! Žinau asz, szunes, 
kaip jus rūpinatės savo ponia, 
kada manes namie nėra! Toks 
ruipestirigumo pavyzdys man 
visai nepatinka! Taip tai!

— Alisa, —kreipėsi jis in pa
ezia, — mano isztikimoji žmo
na! — Ne žingsnio neeik isz pi
lies! O jus, seni szunes, abiem 
akim žiūrėkit ir dabokit mano 
isztikima žmona! Ir kad ežia 
ne kojos neinkėltu ne vienas 
svetimas vyras. Tarnaicziu pa
lieku tau užtektinai o aipie pa
žus... ne nesvajok, mano iszti
kimoji drauge!

Tai pasakęs, suspaudė žirgą 
pentiniais ir nudulkėjo -su visu 
savo buriu.

Praslinko metai.
Karžygis Raulius gryžta sėk

mingai laimejas kara, veža do
vanas įsitikimai paežiai.

Namie viekas gerai.
— Ar isapildei visus mano 

prisakymus? — klausia Rau
lius.

— Visus! —atsake Alisa.
— Puiku! Matai, galima gy

venti ir su vienom tarnaitėm. 
Pažai tai — nesąmone! Erie... 
asz matau tu sau nauja tarnai
te pasiėmei... Meili! Kaip tavo 
vardas, mano gražioji?

— Bertranas, ponas karžygi! 
— riktėlejo visa gerkle iszsi- 
gandus ‘ ‘ tarnaite. ’ ’

— Popolani! — tik liūdinai 
paszauke Raulius.

Dvi dienas jis teise ir baudė, 
kardamas ant sienų raiszus, 
kuprotus ir aklus ginklane- 
szius.

— Kaip-gi jus, seni szunes, 
ji inleidot!

— Kas-gi ja, vieszpatie, apart 
nebasznirfkes ponios, galėjo ži
noti, kad ji ne moteriszke? įli
ejo in pili moteriszkes rubais 
ir viskas!

Dvi dienas tęsęsi baudimas o

* * *
Narsus ’karžygis Raulius, pra

mintas “ Meliribarzdis, ” labai 
mylėjo moteriszkes.

Isz to asz sprendžiu, kad jis 
turėjo, daulgiau drąsos nelgu 
proto. Ir gal but del tos prie
žasties neturėjo didelio pasise
kimo su moterimis. Reikėjo tik 
garsiam karžygiui isz joti in ko
ki nors kara ir sugryžes jis bū
tinai rasdavo priedą szeimynoj.

Miegamajame Ikaimbaryje sto
vėję maža lovele herbu Raulio 
protėviu o l'ovelej gulėjo mažas 
rėksnys, panaszus kaip du laszu 
vandens... arba in paža, arba in 
ginklaneszi.

Tas atsitikdavo ne musu lai
kais ir Raulius dėlto labai įpy
ko. Del tokiu atsitikimu jis in- 
sigijo sau szitdki paproti. Nau
jai gimusi liepdavo u'žraszyti 
in pažus, paezia nunuodyti q 

pats netrukus vėla vesdavo. Pa- 
silsejas namie jis vėl jojo karaii 
ir po metu vela atsikartodavo 
taszkas t'aszlkan ta pati istorija.

Tokiu badu praslinkus kelio
likai mietu, Raulius fdn-Melyn- 
barzdis galėjo būti insitikrines 
kad jis turs visus palžus ir girik- 
la-nesziu dvejose kopijose o jo 
alchemikas Popolanis, kuris už
siimdavo nuotdijimu paežiu, 
pranesze ’karžygiui kad szeimy- 
nos rusyj nėra daulgiau tuszcziu 
vietų.

Tada Raulius fon-Melyribarz- 
dis nusprendė kad moterims ne
reikia tikėti. Nuosprendis žiau
rus ir negalima sakyti kad butu 
buvęs sėkmingas. Padaręs toki 
nuosprendi Raulius nuėjo in 
szeimynos rusi ir toj nejaukioj 
vietoj atsidavė savo liūdesiui, 
vienui venas, su grabais savo 
mirusiu paežiu idant pažai ir 
giriklanesziai liesijuo'ktu, kad 
jis apraudi ju meilužes.

—O, Rosalinda! — verke jis, 
žiūrėdamas in viena graba. — 
Ar-gi asz tavęs nemylėjau? Ar
gi asz tau riėpadovanojau perlu 
karolių? Kad gauti tuos perlus 
asz isztgrioviau pili barono fon- 
Habenichto, amžina atilsi jo 
dusziai, ir iszmusziau visus: ir 
ji ir jo vassal'us, kad juos kur 
vilkai paimtu! Asz tave laikiau 
tokia Dievobaiminga, o tu...

— Tu, Leonara! — verke jis 
prie kito graibo. — Tu taip my
lėjai arkliu. Ar nebuvo puikus 
tieji szeszi balti be demes Ara- 
biniai arkliai? Kad juos gauti 
ą.sz apkėliavau puse pasaulio! 
Sudeginau keturesdeszimts 
Mauru miestu, du szimtu kai
mu, lavonu buvo pilni keliai 
taip, kad suriku buvo važiuoti! 
.0 tu, — ka tu darei tuo laiku, 
kai asz musziausi su Maurais? 
Ar buvai tu balta ir be demes, 
kaip tie arkliai, kuriuos asz tau 
vedžiau dovanai? Ne!

— Tu, Izora, gražiausioji isz vzjxu. zxxajlvxxvo xxcx^xvxv cxxpxcvxxvix.. 
visu mano paežiu! Ar nepado-j —Bet dabar tai asz žinau ka

— Prirerige valtis ir Raulius -'Kąržygis juįsitvere už kardo.
— Palauk, gaibingas karžy- 

gi! Iszmegink paskutine prie
mone.

— Nu?
— Jeigu moterisz'kei duoti 

laisva valia, ji be abejones su-i 
tvers sau 'kokia nors nesąmone. 
Pilyj pasklydo linksma žinia 
kad tu nori vesti Bulotta.

— Vesiu ir ja!
— Pasakyk jai po vestuvių, 

kad, ji tau kuo nors nepatinka. 
Pažiūrėsim, kas iszeis!

— Gerai!
Pasakyta — padaryta.
— Kuo-gi ji man nepatinka?

— tylomis paklausė karžygis 
Popolanio laike vestuvių puo
tos.

— O-gi liemuo. Jos liemuo 
apystoris!

— Ar iasz tau labai patinku?
— koketingai klausia Bulotta 
kada jie pasiliko vieni.

— Liemuo truputi per sto
ras! — paniuręs vamptelėjo 
karžygis.

Bulotta taip supyko kad tuo
jau iszvare karžygi isz savo 
kambario o Popolaniui buvo 
prisakyti prirengti virve.

— Palauk! — Popolanis vos 
instenge alnt keliu permaldauti 
Rauliu fon-Melyn’barždi.

Tris dienas verke Bulotta o 
ketvirtąją liepe paszaukti szal- 
takalvi.

— Szalta-ikalvi pasiszauke!— 
abejotinlgai pastebėjo karžygis.

— Gerai. Reiszlkią, ka nors 
sugalvojo!

— Jojam in kara!
— O tu, žiūrėk main! Rodos, 

teks dar man paszerti savo szu- 
nis mokytom smegeiiimi! — ta
re karžygis, vienok nusprendė 
dar palaukti ir iszjojo karau.

Prasliriko metas.
Sugryižta karžygis isz karo

iszveže jauąaja paezia neapgy- 
venton salon, jurose.

— Sėdėk ežia, vaiksztinek 
kiek nori ir laulk!

— Na, dabar tai jau mano

sieisi!
Ir Raulius fon-Melynbarzdis 

pats savo rankom užmūrijo 
bokszto duris.

Prasliriko metai.
gryžta isz karo.

Apžiurėjo duris, — nejudin- 'esi karžygis Raulius fon-Melyn • 
tos. ; barzdis, apie kuri mama kalbe-

— Dabar tai rami mano du-Į jo?
szia! — pamanste Raulius ir 
pradėjo laužti duris. Bet stai
ga lange pasirodė vyro galva.

— Tu, ka ežia dabar sveti
mas duris laužai? Palauk, su- 
grysz karžygis Raulius, jis tau 
parodys kaip laužyti duris prie 
jo paezios!

Raulius savo akimi netikėjo.
— Bet kaip tu ežia atsiradai, 

jeigu durys sveikos?
— Ogi siena užlipau.
— Bet kas-gi tu toks, kad pli

kom sienom gali laipioti.
— Ar asz? Asz trubadūras. 

Einu per lauka, matau bokszta, 
langas atidarytas, per laniga 
žiuri graži moteriszke. Asz 
ėmiau jai dainas dėt ir dainuot 
o ji, kol asz dainavau, man ko- 
peczias pyne! Tai ir viskas. O 
tas kvailys Raulius, tfu...

Popolanis gavo “apdirbti“ 
paezia o trubadura karžygis 
pats “apdirbo.”

— Na, dabar tai asz ja žeme- 
sepaslėpsiu!—nusprendė Rau
lius, po dvieju dienu vela vedes.

— Zemeje sėdėdama nepri
gaus! mane!

Iszkase miszke urvą, isztaise 
ja kaip tikra pili, lova, apsire- 
dymui staleli pastate — viską.

— Szaiinese urvose rasi vis
ko: maisto ir aliejaus žibintu
vui. Oro yra užtektinai, — del 
oro asz skyle žemeje palikau ir 
geležine dūda indejau, kad nc- 
užgriutu. Sėdėk ir laulk manes 
o svarbiausia — neliūdėk!

Tares tai, užvertė inejima in 
urvą ir prisakė visiems pažams 
ir ginklanesziams tris kartus 
perjoti per ta vieta, kad ir žen
klo jokio neliktu.

Paskui gerai insidomejo vie
ta:

— Dar paskui ir pats nerasiu!
Iszjojo.
Po meto laiko, lėkia atgal su 

nekantrumu, atkasa urvą ir.... 
ka tik nenumirė ant vietos. Pati 
valgyt verda o kaž-koks muži
kas jai malkas skaldo.

Ūki insisteige!
— Tu kaip ežia atsiradai? — 

suriko Raulius tokiu balsu kad 
net žeme nuo sienų nubyrėjo.

Mužikas plumpt ant keliu.
— 'Nepyk, geras pone! Asz 

vargszas malkakertis, kelmus 
vareziau. Kasiau, kasiau žeme 
ir ve staiga ėmiau ir inkritau. 
Isz pradžių net nusigandau, o 
paskui sztai ponia pamaeziau. 
Asz vargszas malkakertis.

— Tai nieko kad tu malka
kertis — kiekvienas darbas yra 
gerbtinas. Bet kode! czionais 
szaliniam urve vaikas girdėt 
rėkia, — to asz visai nesupran
tu!

Popolanis vela turėjo darbo.
Malkakertj gyva užkasė.
— Kad jis kita karta žinotu!

— nusprendė Raulius.
— Burtai ežia koki, ar kas! 

Niėko su jom negali padaryti!

— Asz pats! O kas tu toks ?
— Asz ežia su tete ir mama 

gytvenu; tete dabar nuo me
džiokles parėjo ir ilsis o mama 
mano sesute supa.

Kai kokia audra inpuole Rau
lius fon-Mėlynbarzdis in grin- 
tele.

— Kas tu toks ? — suriko jis 
vyrui, kuris gulėjo iszsitieses 
lovoj.

— Nėžudyk manes, mielaszir 
dingas pone! Asz nelaimingas 
jūreivis. Musu laivas paskendo 
jurese netoli nuo ežia. Visa in- 
gula žuvo, — asz vienas, suvar
gęs, nusilpnejas priplaukiau 
prie szitos salos. Dievas liudi
ninkas kad asz niėko blogo ne
norėjau ponui padaryti, asz tik 
gyvasti savo gelbėjau.

— Hm! — tarė Raulius fon- 
Melynbarzdis. — Popolani! 
Giriklanesziai! Virve! ‘

Baisiai supykęs gryžo Rau
lius fon-Melynbarzdis in savo 
pili.

Supykęs ir nelaimingas.
— Niekur! Ne ore neprieina

mam bo’kszte, ne žemej, ne van
denyj...

Tris dienas jis isžbuvo taip o

trecziaja Raulius szvente nau- — maustė Raulius, vėla imda- 
jas vestuves. Nuo blogu papro- mas szliuba. Reikia dar sztai 
ežiu /įmones negreit atpranta! ka pabandyti.

t Prasliriko metai.

nusiminęs ir susimanstes o ket- P pasitikti iszbega Bulotta. 
virtąją liepe paszaukt Popola
ni.

Pasakė labai rimtai:
— Duokit man ežia ta mo'ky- v

ta nenaudeli, — asz suskaldy
siu jo mokyta galva!

Suriko taip, kad vis isz karto 
suprato kad dalykas rimtas.

Popolanis atvyko ne gyvas 
ne mires.

— Tu, ka-gi ežia, mokytas 
nenaudėli! — suszuko karžy
gis. — Tau dar maža mano di
deliu maloniu ? Ar dar maža to, 
kad per savo neapsakoma gera 
szirdi leidžiu gyvent savo pily
je mokytesniam žmdgui už sa
ve ir kantriai keneziu toki pa
niekinimą?. Maža tau, szunie? 
Tai sztai ka asz tau pasakysiu: 
tu, nors ir mokytas, bet kvai
lys! Sztai tuojaus, sztai szituo 
palcziu kartu — matai ? asz per
skelsiu tavo galva ir pažiūrė
siu kokiu szlamsztu ji ten pri- 
kimszta! Tu ka-gi ežia? Ka tu 
ežia darai? Tik mano paezias 
nuodyti temoki? Asz isz tavo 
malones kiek kartu naszlys tu
rėjau būti?! O kad apsaugoti 
savo karžygi nuo gėdos ir isz- 
davystės tai tu negali! Kad ry
toj butu iszrastos priemones 
priesz iszdavyste! Girdi! Dirbk 
su savo mokyta galva, kol yra 
laikas. Rytoj ji sutrupės ikaip 
rieszuto kevalas! Szelauk!

Praslinko diena. Popolani 
atėjo pas karžygi dar labiau 
isziblysz'kes negu pirma.

— Nu? — pasitiko ji karžĮy- 
giS.

— O, Vieszpatie, asz iszkni- 
sau visas knygas, jeszkojau at
sakymo tarpe. žvaigždžių, isz- 
sziaukinejau dvasias...

— Nu?!
— Niekur nėra priemonių 

isztikimimui apsaugoti.

Liemenelis kaip szirszeles.
— Mielasis, — sako, žiūrėk, 

koks mano liemenelis!
— Liemenelis tavo tai suplo

nėjo! — paniuręs bumptelejo 
karžygis. — Na, o kur-gi val
kas ?

— Koks vaikas ?
— Koks?! Tavo. Ne mano, 

žinoma!
— Atsipeikėk, karžygi! 

kio vaiko nėra.
— Nuostabu! Kiek metu 

venų, 'bet tokio stebuklo 
nemaeziau! Rodos ir pažai ir 
giriklanesziai buvo namie...

— Visai jie man nerūpėjo! 
Visu pirma, lkam-gi jie man 
reikalingi? Kai tu iszjojai in 
kara, mane per isztisas dienas 
laike suspaudęs sztai szitas 
gorsetas. Taip spaudžia kad ir 
pažus visai užmirszti.

— O vakarais?
— Per dienas taip prispau

džia, kad vakare, kada nusiimu, 
užmiegu kaip užmuszta.

— Popolani! Tu nors ir mo
kytas kvailys bet protingas 
žmogus! — suszuko karžygis, 
nuszokdamas nuo žirgo.

Tai taip buvo iszrastas gor
setas, kuris sergėjo moteriszlkes 
isztikimuma.

Beje, nuo to laiko gorsetus 
pradėjo diibti platesnius.

Pastėbeta vienok, kad kol 
pati dėvi gorseta, vyrui niekuo
met kakta neniežti.

Jo-

gy- 
dar

— New Yorke randasi arti 
du tukstaneziai visokiu mald- 
namiu visokiu iszpažinimu.

SKAITYKIT

“SAULE”

PLATINKIT!

— Konfiicijuszas mirė 478 
melus priesz Kristusa. Buvo 
jis Kiniszku mo'kslinczium.

—• Lelukes buvo žinomos 
da 4,000 metu priesz užgimimą 
Kristaus.

— Nuo kada Iszpanai pri
buvo in Meksika lyg szai die
nai sidabro kasyklos iszkase 
ten sidabro net už tris bilijonus 
doleriu.

| Pirkie mažiausia už Deszimta Pro
centą Kares Bonu ir Markiu nuo savo 
uždarbio, kožna pede o tuomi suszelp- 
si Amerika supliekti nevidonus ! ! !

Buvau ir asz ant Lietuvisz- 
kos Dienos su savo kurnu. O-gi 
szirdeles buvo ten daug žmonių 
bet ne taip kaip kituose metuo
se, isz priežasties stokos gazo
lino nes kiti žmones isz tolimes
niu vietų negalėjo atvažiuoti. 
Neturėdama savo bes’kutes su 
maistu, slankiojau- prie visu 
stalu ant kuriu buvo prikrauta 
visokiu valgiu ir ramybes pas 
kožna buvo užtektinai. Buvo 
viskas grąžei, kad ta ja ramybių 
nebūtu taip daujg naudoja nes 
radosi ir tokiu bobelių kurios 
taip nuslobo ant kojų kad vos 
galėjo pastovet. Prie vieno sta
lo imiacziau kaip viena motina 
taip pasigėrė kad gulėjo-ant žo
les kaip nesutverimas o keli 
vaikucziai sėdėdami ant stalo 
verke mainytes. Buvo tai regė
jimas vertas pasigailėjimo o 
katras tik praeitinejo negalėjo 
akiu nutraukti niuo tosios vie
tos o ka jau Anglikai kalbėjo 
tai jau nenoriu ne paantrint.

Taip, szirdeles, buvo tai tik
ras Lietuviszkas kermoszius, 
tiktai nėkurie nemokėjo su 
“cienia“ su sztopu apsieiti.

* * *
Stovėjau ant boso stoties 

Vilkes-Barre ir laukiau atei- 
nanezio boso kad važiuoti na
mo. Klausau, kalbasi du vyru
kai. Priėjus areziau, inkiszau 
nosi in ipopiera, rodos skaitau ir 
sztai ka iszgirdau: “Sei, Piter, 
vat ju tink, mano Meime palbe ■ 
go su kokiu tai Makaronu ir tu
riu didėli triuibbli su vaikais, 
susimildalmas duokie man rodą 
ka turiu daryti?“ O Piteris ant 
to: “Ai kent help it, ir asz turiu 
dem trobeli su savo boba, tiktai 
kitokį kaip tavo. Matai, mano 
nenori elopyt su burdingierium 
nors jai duodu gana gera czen- 
cziu. — Szioje aplinkinėje daug 
tokiu randasi kur ne tik ka su 
makaronais iszbega in svietą 
po velniu bet ir su czebatineis 
laižytojais trankosi po farriias 
su bambileis,

* * *
Mano kūmas Taradaika taip 

gavo rumatiksa in kojas kad 
vos pasivelka ir melde manes, 
idant už ji pasakycziau szia- 
dien oracija, ir taip:

Isztikro, kad sena boba ir 
senas sziuo tai niekam netikia 
ir su manim tas pats. Tegul tik
tai oras persimainOj tuojaus ir 
atjaueziu ant kūno permaina. 
Ka daryt, būdamas ant svieto 
gyvu turiu kentet ir po svietai 
szokinėtl JNorejau pasiduot in 
atstauka.bęt kur tau be manės 
apsieis!

Dabar nueisiu pas Plurzaitie- 
ne nes sake'kad prisivirė geros 
namines tai ant rumatizmo ge
riausia gyduole ir parsinesziu 
del savo kūmo. Visiems gud 
bai!

— In Protestoniszkas Ne- 
dėlines mokyklas lankosi apie 
19 milijonai vaiku.

—- Kaukazas užima 180,603 
ketuikamipines mylės; turi 1’2 
milijonu gyventoju.

BE 100% 
WITH YOUR

BUY ONOS
“Mes negalime turėti viską ka 
tik panorėsime jeigu miusu ka
reiviai ir laivoriai turi turėti 
ko jiem reikia prie ingalėjimo” 

Sako — Fr. D. Rooseveltas
Prezidentas Su vien. Valstijų.

TEMYKITE
SKAITYTOJAI:

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

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

i ‘SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $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.

Neužmirszkite Guodotini Skai* 
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE 1 I J 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines
— Panedelyje pripuola Szv. 

Baltramiejaus o Utarninke 
Szv. Liudviko, karaliaus.

— Locust Mountain ligon- 
buteje randasi keli ligoniai ku
rie likos sužeisti laike Lietuviu 
Dienos o tieji yra: Edvardas 
Stadolnikas, isz Shenandorio, 
kuris likos laibai sužeistas kada 
ant jo užvažiavo automobilius 
varomas per Mrs. Czepuliene, 
kada tasai gulėjo ant žoles. Be
nas Sadauskas, isz Shenandorio 
likos'sužeistas in rahka kada 
atidarinėjo bonka sodes.

—• Panedelyje 24-ta d. Rug- 
pjuezio sueis 23 metai kaip Lie
tuvoje likos supliekti Bolszevi- 
kai ir iszvafyti isz Lietuvos 
1919 mete.

— Gerai žinomas biznierius 
Paul George, mire Washingto- 
no ligonbuteje, po operacijai, 
Utarninke. Velionis laike sal
dumynu kroma ant W. Centre 
uly., per daugeli metu. Paliko 
paczia.

— Tarp Aug. 23 ir Octobe- 
rio 31, ženklelis num. 8 ant ap • 
laikymo cukraus bus geras del 
penkių svaru cukraus.

—• Motina Ona Szematovi- 
cziene, 401 W. Mahanoy Avė., 
aplaike nuo valdžios atsižyme- 
jimo gaiJbe jos sunaus kuris li
kos užmusztas muszyje su Ja
ponais Havajoj, Gruodžio 7 d., 
1941 m. Nuo tojo laiko dingo 
musziuose trys kiti Mahano- 
jaus kareiviai: seržantas Miko 
las Litczko, J. Medvik ir Jonas 
Kristapaviczius, kurie radosi 
Corregidor, Maniloje kada bu
vo paimtas per Japonus.

— Utarninlko vakara atsi-

Newark, N. J. — “New Jersey 
Lietuviai Newarko parodoje 
puikiai pasižymėjo,” raszo Jo
nas Valaitis, Lietuviu Eeidijo 
isz ‘WHOM’ kasdienines pro
gramos vedėjas. Neseniai di
deliu pasisekimu invyko “New 
York At War” paroda, ku
rioje’ Lietuviai labai puikiai 
pasižymėjo, po tam Northern 
New Jersey surengė dideli pa
roda Rugpiuczio 15 diena New
arko karui laimėti. Paroda tę
sęsi nuo 1 valandos po piet iki 
vėlaus vakaro. Lietuviai žy
giavo 5 vai. vakare.

Daugiausiai dalyvavo paro
de Lenku, antroj vietoj buvo 
Czekai; treczia vieta tenka 
Lietuviams. Mus buvo tris 
kartus daugiau negu Rusu— 
tris įkartus daugiau negu Ukra- 
jiniecziu negu Kiniėcziu ir Ju
goslavu.

Spalvingumu Lietuviai buvo 
spalvingiausi. Kiekvienais 600 
gruĮpes dalyvis buvo pasipuo- 
szes Lietuviu vėliavos spalvų 
karinio tipo kepuraite, kurios 
abiejose pusese stambus raudo
nas ant geltono paraszais 
LITHUANIAN. New Jersey 
spauda ir reidijo Lietuvius ge
rokai pagyre.

Pirmiausiai ėjo Grand Mar- 
szalas, cilinderiuotas Jonas Le- 
leszius. Lietuva atstovavo po
nia Jevai Trecziokiene, kuri pa
rodai surengti daugiausiai dir
bo ir nuvargusi, po parodo, tre- 
cziadieni iszvyko in kalnus il
sėtis. Ji tautiniais Lietuviu 
rūbais gražiai žiūrovus žavėjo. 
Tautiniu rubu žygiuojanczioms 
vadovavo ponia Izabele Dilie
ne, kuri parodui surengti kaip 
paviene, surinko daugiausiai 
auka, $43.75. Garbes Sargyba

Nubaustas Už Pasiprie- PANAUDOJO RIMBAI BAISI ŽUDINSTA
szinima Valdžiai Ant Pacziules Pecziu

William Dudley Pelley, 52 
metu, kuris kitados buvo pir
mininku “Sidabriniu Marsz- 
kiniu” Vokiszkcs drauguves, 
likos nubaustas per valdžia. 
Buvo jis leidėju laikraszczio 
‘ ‘ Fellowship Press, ’ ’ kuris 
likos sulaikytas per valdžia.

PASZOVE MERGINA

Kad Ji Atmete
Philadelphia, Pa. — Vladas

Gulczinskas, 39 metu, likos už-* 
darytas kalėjime už mirtina 
paszovima merginos, Sadie 
McCreadie, 23 metu, artimoje 
Race ulyczios.

Vladas iszszauke mergina isz 
saliuno ir paleido in ja szuvi, o 
kada pribėgo prie jo Moe Coop

Newark, N. J. — Benas Clap
per, 45 metu, sverentis 264 sva
rus, gavo szeszis menesius in 
kalėjimą už nemielaszirdinga 
suplakima savo pacziules.

Jo motere svėrė tik 102 sva
rus ir taip buvo suplakta rim
bu, susidedancziu isz asztuoniu 
diržu kad reikėjo ja nuvežti in1 
ligonbute. Moterele pasakė su-i 
džiui buk vyras, atejas prie jos 
lovos, pradėjo ja plakti be jo
kios priežasties ir tankei su ja 
taip pasielginejo bet szi karta 
nutarė daugiau nekensti tokio 
pasielgimo ir apskundė vyra. 
Sudžia labai gailėjosi kad Ben 
nui negalėjo padovanoti szeszis 
metus už toki pasielgimą su sa
vo silpna moterele.

Prirakino Mergaite Prie 
Maudinyczios

Rochester, N. J. — Tėvas ir 
motina nežinojo kad czionais 
Amerikoj negalima pasielgine- 
ti su savo vaikais kaip su gyvu- 
leis ir likos nubausti ant dvieju 
menesiu kalėjimo.

Benas Janycza ir jo motere 
likos aresztavoti už prirakini- 
ma lenciūgais prie maudiny
czios savo szesziolikos metu 
dukrele Onute už tai kad ji ne-

Papaikusio Sunaus
Melrose, Minn. — Papaikes1 

nuo “dideles meiles” del savo 
motinos, Elliot Mallon, 30 me
tu nužudė savo motina ir su
draskė beveik visa jos lavona.

Lavonas motinos likos suras
tas per palicija kuri insigavo in 
narna per iszlaužima duriu. Pa
peikusi sunu rado sėdinti ant 
grindų o aplinkui ji gulėjo 
szmotelei sudraskyto motinos 
lavono. Sūnūs davėsi malszei 
nuvesti in kalėjimą kur pali- 
cijai pasakė buk jo motina mi
re du kartus ta vakara. Pirma 
karta jis ja atgaivino bet kada 
ji mirė antru kartu ir jis nega
lėjo ja atgaivinti tai del “Die
vo meiles ir motinos” iszlupo 
jai akis ir sudraskė krutinę su 
pagialba savo nagu.

Maustykite apie Kare! Pasiel- 
ginckit Kariszlkai! Pirkinekite 
KARISZKUS BONUS — Nors 
mažiausia lOta procentą tavo 
pedes, kožna pede !

atiduodavo tėvams visus už
dirbtus pinigus ir pasilikdavo 
sau kelis centus ant krutamu- 
ju paveikslu. Tėvai taip užpy
ko ant mergaites kad laike ja 
prirakinę lenciūgais per kėlės 
sanvaites prie maudinyczios. 
Kaimynai, girdėdami szauks-

Dabar Losz Su 
Karabinu

NUSZLUOSTYKITE 
TAJI NUSISZYPSOJI- 
MA NUO JO SNUKIO!

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Sztai Sam Snead, geriauses 
tenniso loszejas, kuris už
baigė lavinimosi kariszkam 
moksle, Norfolk, Va. Jis da
bar mokina kitus rekrutus 
kaip naudoti bagnieta.

Skaitykite “Saule”

Per Pirkimą Suvienytu 
Valstijų Kares Bonas 

Ir Markes
U. S. Treasury Department

Washington, D. C. — Miko
las Petrakian, pirmininkas Ge
neral Cafble Co., isz Bayonne, 
N. J., apreiszlke irdavę valdžiai 
prižadejima kad daugiau strai- 
ku nekils toje dirbtuvėje pakol
kare bus iszlaimeta.

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

Windber, Pa. — Daugiau 
kaip 1,400 auglekasiu iszejo ant 
strai'kos keturiose kasyklose 
priguli n ežiose prie White Coal 
Co. 'Straikieriai spiriasi dau
giau mokesties.

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

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

buvo visisžkas užtemdinimas 
miesto arba “blackout” 9:30 
vai., vakare. Mieste nesirado 
ne vieno žiburėlio ir iszrode 
kaip czysczius. Užtemdinimas 
miesto buvo visai netikėtinas 
bet gyventojai iszpilde valdžios 
paliepima ir užgesino visus ži
burius.

— Ponia Barbora Augus
tiene, isz Jacksons Heights, L. 
I.N.Y., lankėsi pas savo sunu 
Joną ir duktere Elžbieta Rie- 
kuviene, Shenandoryje ir duk
tere Mrs. N. Coughlin’iene, 
Frackvilleje. Prie tos progos 
atsilankė ir iii redakcija “Sau
les” nes ponia Augustiene yra 
musu sena skaitytoja. Acziu už 
atsilankyma.

. f Seredoje po pietų mirė 
namie Rože Czebatoriene, gy
vendama daug metu Park Pla
ce. Paliko dideliam nuliudime 
dvi dukteres ir sunu. Laidotu
ves atsibus Panedelio ryta su 
apeigomis Szv. Juozapo ba'žny- 
czioje prie kurios velione pri
gulėjo.

New Philadelphia, Pa. — 
Daktaras C. A. Zardeckas ir jo 
brolis Daktaras A. V. Zardec
kas, isz Tamakves, ana diena 
aplaike žinia nuo valdžios buk 
likos iszkelti ant pirmo pulki
ninko. Abudu ibrolei ana diena 
isžkeliavo ant savo nauju dins- 
tu in kariuomene.

Washington, D. C. — Valdžia 
iszdave paliepima kad kariuo
mene ąpimtu didele dirbtuve 
Woods Machine Works, South 
Bostone, Mass., kur kilo darbi- 
ninkiszkas neužganadinimas. 
Jeigu iocnininkai negali apmal- 
szyti straikierius ir juos pri
versti prie darbo tai kariszka 
valdžia tai padarys.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

ėjo Vincas Ambrozeviczius, se
niausias New Jersey Lietuvis 
veikėjas ir 'daugiausiai auko
jas pavienis — Simonas Gu
das. Lietuvaite atstovavo pane
le Birute Masandukaite, Miss 
Columbia buvo Veronika 
Laukžemyte.

Zygi uo j an tie siems gyvais 
marszais padėjo kojas mikliai 
kelti Szv. Vardo Draugijos isz 
Kearny, N. J., uniformuotas 
benas, kuriuo vadovavo Vincas 
Jaruszevicziuis.

Moterų grupe ėjo visai baltai 
apsirengusios; kita grupe, su
daryta isz Motoru S-gos ir Szv. 
Rožancziaus draugijos nariu, 
ėjo pasipuoiszusio’s: getonai, ža
liai ir raudonai. Tuo bildu 'su
darė Lietuvos vėliava. Vyrai 
ėjo puikiai .apsirenge: grupe 
baltomis kelnėmis, tamsiais 
szvarkais, grupe baltais marsz- 
kiniaiis ir juodomis kelnėmis.

Neszti keli paraszai rode Lie
tuviu garbe Amerikai, kaiti 
tai, pirkimą Bonu, pagelbejima 
karui laimėti.

Parodui rengti komitetas: 
Pirmininkas, Pranas Szreiba- 
kauskas, Vice-Pirm. Mikas) 
Stelmokas, Sekr. Kazys Strolls, 
Ižd. Jeva Trecziokiene, Spau
do ir Skelbimo Komisija: Al
binas Trecziokas, Vincas Am
brozeviczius, Kun. klcb. Kelme
lis ir p. Podgalskis.

Draugijų daugiausiai paro
dai aukojo Szv. Jurgio draugi
ja kuri dar ir svetaine pasiruo- 
szimams nemokamai užleido.

Žygiuojanczioms moterims 
vainikėlius nupynė ponios Stu- 
kiene, Paczesiene ir Rinciene.

Po parodai inspudis geriau
siais. —J. V.

Reidio parduos Bonus,-Ame
rikos Iždo Dept., paskyrė 
WHOM lieiklijo stoti bonams 
pardavinėti, agentūra. Jos 
Lietuviu vedėjas J. Valaitis.

er in pagialba merginai, Vladas 
jam uždavė per galva su revol
veriu. Mergina likos pataikin
ta in pilvą ir randasi mirtinam 
padėjime Hahnemann ligonbu
teje.

Surado Deže Senovės
Pinigu Pieskose

Colebrook, N. H. — Suradi
mas dėžės senoviszku pinigu, 
apie szimte metu senumo, likos 
surasta artimoje Pilgrims 
Beach, artimoje Plymouth, 
Mass., per Bet Lay, su jo sunum 
Fredu. Tėvas su sunum rinko 
ojsteriu luksztus ir sūnūs užti
ko senoviszka pinigą ant kran
to. Pradėjo jeszkoti aplinkinė
je ir surado daugiau pinigu ir 
sena deže pieskose. Nenorėda
mi atkreipti atyda kitu žmonių, 
užkasė deže su pieskoms ir nu
ėjo namo sugryždami vėliaus 
ant tosios vietos. Pasirodė kad 
viso surado 400 sidabriniu pus- 
dolerui, 38 dolerius, 50 auksi
niu ir 46 svetimtautiszkus pi
nigus. Seniauses isz tu pinigu 
paėjo isz 1834 meto. Manoma 
kad tasai skarbas likos užkas
tas pieskose laike Meksikonisz- 
kos revoliucijos apie 1846 me
te. Lay’ui rinkėjai senu pinigu 
siulinejo už taji radini 2,000 
doleriu bet jis j u pasiulinimo 
neprieme.

Rochester, N. Y. — Ralph 
Bard, vice-seikretorius laivo- 
rystes, iszsiuute atsiliepimą del 
visu darbininkiszku uniju kad 
praszalint visus tuos darbinin
kus kurie sulkelineja straikus 
dirbtuvėse kur yra dirbami 
visokį kariszki kontraktai.

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

ma mergaites naktimis, dane- 
sze apie tai palicijai kuri atėjo 
in narna ir paliuosavo mergai
te. Turėjo paszaukti kalvi kad 
sudaužyti panezius.

Nenori Paczios Kuri
Miega Už Daug

Pert Henry, N. Y. — Nubo
do Jonui Pavlakui kas diena 
liūliuoti ir maitinti vaikus, 
skalbti drapanas, dažiureti stu- 
ba ir virti valgi o jo paeziule 
Agota gulėdavo ramiai lovoje 
per visas dienas ir buvo tokia 
tingine kad nesiprausdavo ir 
nesiszukavo per kėlės dienas 
tcdel Jenas sumanė nuo tokios 
moterėles atsikratyt ant visa
dos per divorsa ir sujeszkot sau 
darbszesnes drauges gyvenimo. 
O gal dabar Agota pabus isz 
savo ilgo miego ir supras savo 
neiszmintinguma ir imsis prie 
darbo kaip privalo daryti gera 
pati ir motina.

Kaimynas Isz Nežinių 
Paszove Savo

Kaiminka
Bangor, Me. — Pati Willia- 

mo Molzhan likos mirtinai pa- 
szauta per savo kaimyną Ed 
Pegler, kada motere bego isz 
stubos tamsumoje nuo savo vy
ro kuris ja musze. Pegler iszsi- 
kalbinejo palicijai buk mate 
koki tai bėganti szeszeli isz 
Molzhan stubos ir manydamas 
kad tai kokis vagis, paleido in 
ja szuvi. Pegler yra geru kai
mynu Molzhano ir neturėjo jo
kio ergelio ne apykantos priesz 
motere bet vis likos uždarytas 
kalėjime lyg tyrinėjimo.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

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

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszka 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 prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu.................20c

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
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 
Surike ir Burikas; Kareivis ir vel- 
nais; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c

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

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

No. 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; Sena- 
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

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolei 
.Vargutis ir Skuputis. 60 pus. . .15c

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 vaienczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoias. 76 puslapiu...............20c

No. !33 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu...................................15c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ...............................10c

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

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kodėl 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziauš 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoji. Netobulas žmogus, 
Susideda isz 122 puslapiu..........25c

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Berodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi* 
žengelis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu .............  25o

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 .....................................   15o

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

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

Adresas: 14 į
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna.




