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Isz Amerikos
STRAIKAS UŽDARE 

GINKLU FABRIKĄ

Kariuomene Iszszaukta
Alton, III. — Daugiau kaip 

1,000 darbininku iszejo ant 
Istraiko ginklu fabrike West
ern Cartridge Co., kad kompa
nija praszalino viena darbinin
ką. Gubernatorius paliepė ka
riuomenėj e pribūti ir apsistoti 
artimoje, ant pareikalavimo, 
kurie užėmė visa aplinkine. 
Apie 1,000 kareiviu jau yra pa
sirengia užimti dirbtuve ir ap
saugoti kitus darbininkus nuo 
užklupimo straikieriu.

Beda Bus Su
Automobiliais

Washington. D. C. — Skait- 
lis automobiliu czionais Ame
rikoj, kuriu randasi daugiau 
kaip 27 milijonai, nebus pavė
linta jiems invaryti savo auto
mobiliu ant meto daugiau kaip 
5,000 myliu ir nebus pavėlinta 
varyti automobiliu smarkiau 
kaip po 35 mylės ant valandos.

Gazolinas bus sulaikytas po 
Visa Amerika ir bus galima 
gauti tik tiek kiek yra paskirta 
per valdžia o guminiu ratu vi
gai nebus galima gauti. Visu 
Įautomobiliu ratai bus peržiū
rom! tankei per valdžios in
spektorius.

4 Užmuszti Eksplozijoj 
Kariszkoje Dirbtuvėje

Hackettstown, N. J. — Ketu
ri darbininkai likos užmuszti 
per eksplozija kuri suardė 
dirbtuve Essex Specialty Co., 
kurioje buvo dirbama sprogs
tantis materijolas del kares. 
Keturi kiti darbininkai likos 
skaudžiai sužeisti.

PAVOGĖ TILTA

Piknikierei Negalėjo 
Sugryžt Namo

San Jose, Cal. — Amerikoje 
turime visokiu vagiu kurie va- 
kia viską kas tik papuola in j u 
nagus bet da nebuvo girdėta 
kad vagis pavogtu tilta, bet 
taip tikrai atsitiko.

Vagis atvažiavęs Su dideliu 
troku. pasiėmė tilteli kuris gu
lėjo per maža upeluka, Alum 
Parke, užsidėjo ji ant troko ir 
nuvažiavo, palikdamas ant ki
tos puses upeluko keliolika 
žmonių kurie ten laike szeimy- 
niszka pikniką ir negalėjo su- 
gryžti namo net iki pusiaunak- 
cziu. Vagis gal užpyko ir taip 
padare kad ji nepakviete ant 
tojo pikniko.

Netrauks 18 ir 19 Metu 
Vyrukus In Kariuo

mene

Washington, D. C. — Prezi
dentas Rooseveltas apreiszke 
buk 18 ir 19 metu vaikinai ne
bus traukiami in kariuomene 
szimet nes tieji bus atidėti ant 
ateinanczio meto. Kareiviu aba
zuose randasi tiek nauju rekru
tu kad negali kitiems surasti 
vietos pakol vyresni bus isz- 
siunsti ant tarnystes kur rei
kia.

Nuogas Meldėsi Prie 
Bažnyczios

Philadelphia, Pa. — Laike 
didelio lietaus, praeinanti žmo
nes užtiko koki tai žmogų visai 
nuoga, klūpojanti ant trepu 
Metodistu bažnyczios. Pasiro
dė vėliaus kad tai buvo Mikas 
Vorozny. Slovakas, kuris yra 
nepilno proto ir likos iszleistas 
taja sanvaite isz pamiszeliu 
prieglaudos in kuria vela likos 
nuvežtas.

NOVOROSYSK 
PAIMTAS

Tiltai Sudegyti, Vokie- 
cziai Panesze Dideles

Bledes

Moskva — Rusija kovoja 
žūt ar but apgynime Stalingra
do bet Novorosysk likos paim
tas per Vokieczius. Rusai sulai-1 
ke prisiartinanczius Vokieczius 
nuo Stalingrado per sudegini
mą visu tiltu ant Volgos ir to
kiu budu juos sulaikė. Rusai 
užmusze daug Vokiecziu, su
naikino daug tanku ir suszaude 
dideli skaitlį ercplanu. Mano
ma kad Vokiecziai toje aplin
kinėje turi daugiau kaip mili
joną kareiviu kuriuos varo 
kaip avis ant skerdynes. Kares 
laukai yra užkloti užmusztais 
Vokiecziais ir reginys baisei 
persistato žiūrint ant tu j u ne
laimingųjų kurie atiduoda sa
vo gyvastis del godulystes Hit
lerio.

Anglija Kasdien Isz- 
duoda 49 Milijonus 

Ant Kares

London — Valdžia pareika
lavo net 4 bilijonus doleriu ant 
vedimo tolimesnes kares nes 
per paskutines kėlės sanvaites 
iszduoda po 49 milijonus dole
riu ant dienos arba du milijo
nus doleriu daugiau ne kaip 
Juniaus menesyje.

In laika trijų paskutiniu 
metu. Anglija iszdave lyg sziol 
48 bilijonus doleriu ant vedi
mo kares. Gyventojai nesigaili 
pinigu kad tik kare pasekmin
gai iszlaimeti.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Iszleides Paczia Ant 
Vakacijos Linksminosi

Woodside. N. Y. — Netikėta 
tragedija pereme czionaitinius 
gyventojus kada jie dagirdo 
apie nužudymą gyvuliu dakta
ro, Vernon Desmont, 30 metu. 
Jo motere, kuri yra už ji 8 me
tais vyresne, ji papjovė su ilgu 
duoniniu peiliu. Motere buvo 
iszvažiavus ant vakaciju in Po- 
cono kalnus kur svecziavosi 
apie menesi laiko. Sugryžus 
dagirdo buk jos vyras turėjo 
gerus laikus su kitoms moterė
lėms. Surinkus visus davadus, 
pakiszo savo vyrui po nosia 
laike pusrycziu. Žodis po žo
džiui daejo prie to kad motere 
pagriebė peili ir dure vyrui in 
krutinę. Motere yra persisky
rus su savo pirmutiniu vyru su 
kuriuom turėjo sūneli 13 metu. 
|Su Desmontu ji apsivedė tik 
praeita meta.

r - »1
[Pirkite Apgynimo Czedinimo 

Bondus ir Markes.

Suplakė Savo 66 Metu 
Amžiaus Vyra

Jersey City. N. J. — Vance 
Carsen, 66 metu ūkininkas, bu
vo atvestas priesz sudžia ant 
paliepimo savo paezios kuri ji 
apskundė kad neduoda jai už
tektinai pinigu. Žmogelis su 
aszaromis pasakė sudžiui kad 
jo Vera, 59 metu amžiaus, tan
kei ji suplakdavo su botagu o 
kada jis gulėjo ant grindų tai 
pati ji spardė ir iszraudavo 
jam saujomis plaukus. Per 30 
metu gyveno jie sutikime bet 
kada Vera persiėmė nauja mo- 
teriszka laisve, pradėjo rėdytis 
kaip flaperka tai pinigu neuž
teko ir pradėjo ji už tai plak
ti su botagu.

Sudžia paleido žmogeli o 
mot erei prižadėjo kalėjimą ant 
trijų menesiu jeigu kada vela 
su juom taip pasielginetu.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Allijentai Paskandino 
Du Japonu Laivus Su 

2,000 Kareiviais
Chungking, Kinai — Du Ja- 

poniszki laivai su 2,000 karei
viu likos paskandyti per Alli- 
jentu submarinus artimoje Fu- 
kin pakraszcziu. Kur laivai 
plauke tai nedažinota.

Duesseldorfas Baisiai 
Bombarduotas

London — Didelis fabriku 
miestas Duesseldorfas, Vokie
tijoj, likos baisiai bombarduo
tas per 500 Allijentu eroplanus 
kurie numėtė ant miesto dau
giau kaip 100,000 bombų, su- 
teszkindami beveik visa mies
tą, kuris vėliaus pastojo lieps
nose. Daug žmonių užmuszta, 
bledes milžiniszkos, Anglikai 
neteko tame užklupime apie 30 
ercplanu kurie nesugryžo in 
savo stotis. Beveik visos dirb
tuves likos suteszkintos.

8 Jėzuitai Aresztavoti
New York — Angliszkas rei- 

dio pranesza buk asztuoni Jė
zuitu zokoninkai likos areszta
voti Lyons, Francijoj, kurie at
sisakė atiduoti kelis szimtus 
Žydiszku vaiku in rankas Vo
kiecziu. Jėzuitai paslėpė vai
kus in kliosztorius bet Vokie
cziai dažinoja apie juos, pa
reikalavo Jėzuitu kad juos isz- 
duotu bet ant to nesutiko ir li
kos aresztavoti.

Italai Neteko 9,734 
Kareiviu

Rymas — Italiszkas karisz- 
kas b juras apgarsino buk Au
gusto menesyje ju kariuome
nėje ir laivorysteje likos už
muszta 974 kareiviai, 2,455 li
kos sužeista o nesurandama 6,- 
305. Vien tik Egipte likos už
muszta j u daugiausia nes viso 
neteko 7,367 kareiviu.

Japonai Drebėkite, Amerikonai Jau Czia!

Paveikslai parodo paemima keliu salų per Amerikonus ant Solomono Salų. Geležinis 
traktorius parodo kaip kareiviai likos adgabenti ant Guadalcanal Salos. Ant kaireses pa
rodo apleista maszinini karabina per Japonus kuri paėmė musu Amerikoniszki marinei 
kareiviai kurie mete dinamito in skyles kuriose Japonai buvo pasislepia. Ant deszines 
matome kaip musu kareiviai intaiso reidio aparata kad susineszti su savo draugais.

Rusai Da Vis Laikosi
Tukstancziai Vokiecziu Žuvo, 
Daug Kariszko Materijolo Su

naikinta; Stalingradas Da 
Vis Dideliam Pavojuje

Pasveikinimas Del
Italu

Anglikai ana diena bombar
davo Italiszka submarina ant 
Mediteraniszku mariu. Auk- 
szcziau matome kaip bomba 
pataikė in submarina o že
miau, pataikintas submari- 
nas bando pabėgti bet aplai- 
kes kita torpeda, likos pa- 
skandytas.

Brooklyn, N. Y. — Navy Yard 
jeszko moterių prie visokiu 
darbu isz priežasties stokos vy
ru. Daugelis moterių jau ten 
dirba bet da vis per mažai.

MOSKVA — Norints Vokiecziai kovoja 
diena ir nakti kad gautis in Stalingrada bet Mas- 
kolei laikosi drucziai norints kasdiena panesza 
dideles bledes. Maskoliai iszmusze visa batali- 
jona Vokiecziu su 48 tankais ir daug troku su 
maistu ir amunicija. Prie Voronezho Vokiecziai 
neteko 2,000 kareiviu su aficieriais. Vokiecziai 
siunczia vis daugiau nauju kareiviu nes prijau- 
czia kad žiema jau po szonu ir neturės tokio gi
liuko koki turėjo vasaros laike.

Aplinkines kariszki laukai yra užkloti ne
gyvais Vokiecziais ir sužeistais, daug kariszku 
innagiu likos paimti ir sunaikinti per Maskolius.

Reidio pranesza buk Bulgarijoj prasidėjo 
kruvini maiszacziai ir revoliucija priesz Vokie
czius. Patrijotai bandė nužudyt ministeri Petra 
Gabrosku. Daugiau kai szimtas Bulgaru likos 
aresztavoti. Bulgarai iszžude visus virszininkus 
keliuose kaimeliuose kurie laikėsi su Vokie
cziais. Jugoslavijoj ir Makedonijoj taipgi pra
sidėjo kruvini maiszacziai kuriuose užmuszta 
daug Vokiecziu. Neužganadinimas tarp Bulga
ru platinasi staigai ir vargei Vokiecziai gales 
juos apmalszyt.

Vokiecziai Užmusze 50
Žmonių Belgrade

London — Isz Jugoslavijos 
pranesza slaptai buk Vokie
cziai užmusze 50 gyventoju 
Be]“radę kada tieji buvo susi- 
rinkia ant rinkaus ir aresztavo- 
jc daugiau kaip 2,000 ta paczia 
diena. Taipgi Vokiecziai ar-Į 
esztavcjo asztuonis žmones už 
platinima atsiszauukimu priesz 
Vokieczius ir likos suszaudyti 
ant rytojaus be jokio perklau
symo.

25 Japonu Laivai Pa
skandyti In 5 Menesius

Melbourne, Australija — Al
lijentai in laika penkių mene
siu paskandino 25 Japonu vi
sokiu laivu ir nemažiau kaip 
300 visokiu prieszo ercplanu. 
Priek tam paskandino 41 trans
portiniu laivu.
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Rusija Kasdien Neten-
ka Po 6,000 Kareiviu
London — Ivan Maiski, So

vietu ambasadorius apreiszke 
buk sziadieniniuose musziuose 
su Vokiecziais, Rusija kasdien 
netenka nuo 6 lyg 7 tukstaneziu 
kareiviu. Siuntė jis atsiszauki- 
ma in Allijentus kad nepaliau
tu bombarduoti Vokiszkus 
miestus jeigu negali pradėt an
tro frunto. Gal tas sulaikytu 
Vokieczius nuo užėmimo Sta
lingrado.

Washington, D. C. — Porto 
Rikos gyventojai meldžia Ame
rikos suszelpimo gyventoju su 
maistu nes pas juos pradeda 
jaustis badas.

Chicago — Ant Kataliku su
sirinkimo czionais buvo iszple- 
tota kariszka vėliava ant ku
ries radosi 88 auksines žvaigž
des kas reiszkia kad tiek ka
reiviu isz Szv. Vardo Draugys
tes, isz to miesto, žuvo ant ka
res lauko.
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įKas Girdėt
Petras taji atsitikima szitaip iNEMIELASZIRDIN-

GA MOCZEKA

1 i, Rolland Spenser, 78 metu se
ptikas, gyvenantis Nazareth, 
Pa,., -padavė praszyma, in suda 
kad jam duotu persiskyrimą 
nuo savo paczios, paduodamas 
sėkanczias priežastis del ko il
ginus nenori gyventi su savo 
prisiegele.

I
iszaisžkino: “Del to pamu- 
sziau jai antaki 'kad ja myliu. 
Mudu imsime szliuba ateinanti 
menesi, daviau jai ypa isz dide p|afce VaikUS;'' Turėjo 
1 tv-VA z » ■ 1 t t» -i » 1 ■» i > -v-t 4- rr , I

Jie Gulėti Ant Lentų ir 
Jeszkoti Maisto Kitur dri

Iszklausyta Malda

les meiles nes ji nuėjo ant. szo- 
kio be mano žinios o kada apie 
tai iszmetinejau, ji pagriebei 
man už plauku ir pradėjo kud- 
laszyt. Asz parodžiau jai kad 
asz esmių josponu ir uždaviau 
jai su kumszczia in aki bet die
važ, tik isz dideles meiles taip'

La Crosse, Wis. — In czio-

ISZtlkimaS i. ’ Aplaikiau gromata nuo savo
• • •• PiemenellS pesemno isz Davenport, Iowa,

— -------- ‘ ■' —.................... 'kurioje man danesze buk mano
motina mirtinai serga ir nėra

'Gerhardas buvo isztikimas, 
asus ir teisingas berniukas 

bet jis turėjo 'didžiūnu akyse 
yda — buvo neturtingas. Vie-

praszymo iszklausysiu. ’ ’
Didelis malszumas apėmė 

mane. Atsistojau po tam atsi
guliau ir. užmigau drueziai.

Ilgai miegojau taji ryta o 
kada atsikėliau ir nuėjau že
myn,. pasveikino mane sesutes 
su nusiszypsojimu szaukda- 
mos: ’

— Vincuk, motinėlė staiga! 
atsikėlė isz lovos ir perejo per 
kambari!

Kada daktaras atėjo ta ryta, 
atlankyti motina, labai nusiste
bėjo staigu pasveikimu mano 
motinėlės. Apsakiau apie mano 
vilti in Dieva ir karszta malda. 
Daktaras dirstelėjo ant manes 
'paduodamas ranka ir kalbėda
mas :

gialbetu gyvasti tos kuria my
lėjau visa szirdžia..

Kaip ilgai klūpojau ant ke
liu, to nežinau- Turėjau vilti 
Dievuje ir atsidaviau ant Jo 
mielaszirdystes.

Ant galo atsiminiau ant Kris
taus žodžiu: “Kas in mane tiki, 
asz in ji, praszykite o asz jusu

vilties kad pasveiktu.
Paėmiau pirmutini truki ko

kis apleido miestą ir skubinau 
prie lovos savo mirsztanczios 
motinėlės kuria labai mylėjau.

Kada, pribuvau namo ir ine- 
jau in motinos kambari, daži- 
nojau kad nieko jau nepamena

’ p . .
naltine ligonbute likos atvežta na diena, jam pamisz'keje ban- 
10 ir 12 metu vaikai Petro/la beganant, isz rniszko iszejo 
Szinkevicz, baisei sumuszti ir medžiotojas ir paklausė: 
sužeisti kuriuos paėmė po savo — Pasakyk man, kiek laiko

NSpenseris skundžia savo pa J padariau.”
Sudžia. užklausė merginos: 
“Ka tu> Miss Morgan, an.......

pasakysi?”
“Asz negerai padariau kad; 

ji apskundžiau ir meldžiu pono Į 
i dingai už mažiausia daigteli, 

nnmvUtn devejc ji© skarmalais, turėjo . ULiLll. < Įvel ti* Į
gulėti ant grynu lentų o kada 
buvo iszalkia, tai turėjo jeszko
ti valgio pas savo teta bet ir tai 
jiems moezeka uždraudė ten 
eiti kada apie tai dažinojo.

Sieratukai turėjo szaszus ant^ 
visu daliu kūno nuo sužeidimo 
ir plakimu ir buvo visi pamėly
navę. Moezeka barstydavo 
druskos ant žaiduliu vaiku, de
gino juos su inkaityta geležia 
ir muszdavo su diržu prie ku
rio radosi misingine sagute.

’Moezeka turi, po pirmam vy
rui, keturis vaikus, bet tieji vi
sados buvo aprėdyti szvarei ir 
pavalgydinti soeziai o sieratu
kai buvo apdriskia, murzini ir 
suvarginti kuriuos tankei turė
jo pavalgydinti mokykloje da- 
raktorkos. p

Kada Szinkevicziu pakvietė 
in palicijos stoti, tasai szeszkas 
pabėgo bet vėliaus likos suim
tas ir aresztavotas ir ant galo 
prisipažino kad moezeka baisei 
pasielginej su vaikais bet netu
rėjo drąsos užstoti už savo vai
kus nes nekarta ir jam gauda
vosi su pokeriu per sprandą.— 
Tokia tai dalis sieratuku kurie 
turi moezeka.

ežia, 72 metu, kad ji kas nakti 
ima su savim kate in lova, kuri 
turi daug blusu. Nuo kates pri
viso daug blusu kad jis negalė
jo miegot .Jo motere nenori at
siskirt sumiaukiu o ir su kates sudžiaus pasakyti jam kad jis! 
.blusoms. Todėl’ senukas nori taip szirdingai mane 
nuo paczios atsiskirt. Ant tu 
pamatu sudžia jam davė per
siskyrimą.
i :: »

Tūlas ūkininkas Wisconsine 
apgarsino 'laikraszcziuose buk 
turi szeszes dukreles ant iszte- 
kėjimo, sveikos kaip ropes; 
prieik tam duoda del kožno žen
telio po du tukstanczius dole
riu ipasogos, tiktai tegul atsi- 
sžaulkia! kandidatai in luomą 
moterystes 'bet tik tieji 'kurie 
■nerūko ir nekramto tabako, ne- 
gėria. it nekeikia. Ant' tokiu 
iswlyigu mažai atsiras 'kandida
tu ir tegul ne tėvas ne jo duk
relė^-nesitiki aplaikyti tokius 
vyrus o-kad ir tekis atsirastu, 
kuris nerūko ir ne keikia, tai 
pO' apsipaeziavimui iszmoktu.

Vede Rombinius Ero- 
planus Ant Franci jos

>'1H()S:: x i . Z*
1|( į(, globa Drauguve del Apleistu užimtu kelione in artimiausia manes nepažino.

*’ ‘ “ Taji. vakara musu senas dak
taras atėjo atlankyti mano mo
tina ir jo užklausiau:

— Daktare, noriu tikrai ži
noti ar mano motina pasveiks 
ar ne?

— Turiu tau pasakytj teisy- 
>e kad motina nepergyvens 

szia nakti. Dariau viską kas 
>uvo mano galybėje ir dabar 

jos gyvastis randasi Dievo ga
lybėje, — atsake man daktaras 
liūdnai.

Ka. turėjau daryt? Vienatine 
mano viltis buvo maldoje ir 
pradėjau karsztai melstis kad 
Dievas man sugražintu mylima 
motinėlė'.

Nuėjau in savo mieg-kamba- 
ri bet ne ant atsilsio nes mano 
mis’lys buvo vien tik apie mano 
motina. Atsiklaupiau ant keliu 
ir įpradejau karsztai melstis 
praszydamas Dievo kad isz-

Į Vaiku. I kaima?
, Vaikai pripažino buk ju mo-l — Dvi valandas, — atsake 
(czeka juos plake nemielaszir-1 berniukas. — Bet einant labai

Tegul jis ezion. prižada kad su 
manim apsipacziuos ir manau 
kad jis bus man geru vyru!”

Sudžia liepe Petrui sudėti. 
200 doleriu kaucijos kad jau 
daugiau taip labai nemylės 
vo mylima ir abudu iszejo 
sūdo susikabinę rankoms.

sa-
isz

Sztai skaitome laikraszcziuo- 
se apie naujo budo Abraomą, 
kuris gyvena aplinkinėje Fai- 
zabade> Armėnijoj.

Tasai Armėnas, vardu Asla- 
mazianas, papjovė savo penkių 

amžiaus kūdiki prie 
bet vėliaus 
už žudinsta

• Palaiminti ubagai nes kada 
juos paguldo liga tai duoda 
jiems tiktai receptą o turtin-. 
giems užraszo operacija ir ke- 
,les 'Bonkutes geros guzutes.
V---------::■---------

Dideli zoposti geros arielkos 
kii.ri buvo sukrauta ma'gazinuo- 
so Tldin'burge ir Glascove, loc- 
nininkai geisdami ja apsaugo
ti ■ndo'neprieteliaus, iszveže ja 
iri kalnus kur ja užkasė nežino
mose vietose. Tik po karei ja 
iszkas isz žemes.

Rudenyje daugiausia atsitin
ka nelaimiu nes praeita meta 
25,400 žmonių likos užmuszti 
tam laike. Daugiausia isz ne
laimiu atsitiko namuose nes 
ju buvo net 15,750 o 100 pro
centas atsitiko kad žmones nu
puolė tropais, kopeczioms ir t. 
t., namuose. Tieji 'žmonės buvo 
65 metu amžiaus ar senesni o 
per tai atsitiko tos nelaimes 
kadi jie skupejo užžiebti žiburi 
kada lipo tropais in virszu ar
ba in skiepą.
p \ -------- ::--------

Laikrasztininkai norėdami 
isztyrimdi priežasti stokos mė
sos, užklanse prezidento Roose- 
yelto kad taji klausymą isz- 
aiszkintu. ’Ant ko prezidentas 
atsakė kad viena priežastis sto
kos mėsos, tai yra didelis skait- 
lis musu kareiviu Skaitliuje 
apie keturiu milijonu kurie tu
ri 'būti iszmaitrnti todėl užstojo, 
stoka mėsos ir kitu produktu o 
pridk tam darbininkai uždirbi- 
ne ja daugiau ir perka daugiau 
mėsos ir kitokio maisto.

Bet laike kares nereikia ru
guti ant stokos maisto ir turi
me taikintis prie .dabartinio 
padėjimo, padėtie valdžiai vi
same ir 'būti gerais patrijotaisj

menesiu 
duriu maldnamio 
likos aresztavotas 
savo vienatinio 'kiidikio. Paim
tas priesz suda, iszpažino savo 
kalte, žegnodamasis beveik po 
kožnam iszsitarimui, kalbėda
mas:

“Priesz du metus sirgau; li
ga 'kerszino mirezia ir joki dak
tarai man nepagial'bejo ir bu
vau pasireriges mirti. Tula die
na paregėjau Szv. Joną Kriksz- 
tytoja, kuris pernesze mane 
per dideli miestą ir nesze labai 
gražiu kloniu kur maeziau Die
va sėdinti debesiuose, ant. auk
sinio sosto. Veidas Jo, nors bu
vo senas, bet iszrode gražus, 
akys maloniai žiurėjo, barzda 
buvo ilga ir balta kaip sniegas, 
plaukai Jo ir-gi buvo 'balti. Ta
da Dievas tare in mane: “Asla- 
maziane, asz sugražinsiu tau 
sveikata. Po tam susilauksi 
sunu, kuri turi už savo sveika
ta man ji paaukaut. Kada jam 
sueis penki menesei, atneszik ji 
man ant aukos.” ,

Prižadėjau iszpildyt Dievo 
valia o apart to> savo visa tur
tą iszdalinan del vargszu. Pa
budęs ant rytojaus tuoj paju
tau naujas spėkas kūne ir ne
trukus tikrai, kaip matote, po
nas sūdžiau, pasveikau. 'Savo 
turtą iszdalinau o mano motoro! 
pagimdė kūdiki—sūneli, apie^ 
kuri man Dievas sake. Kada,jis | 
pabaigė penkis menesius, pa-)

■ Ant svieto randasi visokiu 
žmonių su visokeis budais, 
kaip sekantis atsitikimas paro
do: Miestelyje Decatur, Illino- 
jnj, stojo priešą sudžia Petras 
Gillmore, už pamuszima ant
akio dvideszimts metu mergi- 
Hk. _____ <.... ...

lengva paklysti nes reikia eiti 
lakais ir szunkeliais.

Medžiotojas, pasižiurėjas in 
vingiuota taku, tarė:

— Mano berneli, asz eisiu la
bai alkanas ir isztroszkes. Asz 
netyczia pasimecziau su drau
gais ir pamecziau kelia. Palik 
'savo avis ganykloje ir parodyk 
man kelia, asz tau atlyginsiu.

— Ne, pone, asz negaliu pa
likti vienu aviu, — kalbėjo 
Gerhardas: — jos galės nubėg
ti in rniszka kur gali jas suple- 
szyti vilkai, arba vagys iszvog- 
ti.

Gera Rodą Tėvo Del 
“Paczedaus” Sūnelio

Williamsport, Pa. — Gene 
Mcrrcw nemažai nusistebėjo . 
kada jo sūnelis prasze tėvo pi- 
nigu ant praleidimo. Tėvas isz 
jaunu dienu niekad neturėjo' 
pinigu ant praleidimo ant viso- 

|kiu nieku ir geru laiku, todėl 
'geide idant ir jo sūnelis isz 
Įmoktu czedyt pinigą. Pažiūrė
tas ant savo sūnelio užklausė: 
Į “Asz tau duodu kas sanvaite 
ant praleidimo po kelis dole- 

Irius bet kiek tu suezedinai isz 
Itu pinigu?” Sūnelis nudžiugęs I 
Iatsake: Teveli, asz suezedinau iui ta. iBzuamiau o nuinu muture |

pagimdė kmliki-suneli, apie'jau du tukstanczius kuponu 
kuri man Dievas sake. Kada jis 'nuo Paperosu.” Tėvas dirstele- 
pabaige penkis menesius, pa- -ias ant paczedaus suneliOį 
aukavau ji pagal Dievo palie-' Padav® Jam deszimts doleriu 
pima. Teisybe, gaila man buvo 
vienatinio mano kūdikio bet 
Dievas antru kartu man prim,i-1 
ne ko reikalauja nuo manes. |

Nuėjau in miestą, kur nupir-
* I’ll* • 1 • 'XT • •kau dideli peili... Nuėjau iii 
bažnyczia ir ten meldžiau kar
sztai Dievo idant dovanotu ,gy 
vasti mano .kūdikiui bet aplai
žiau prieszinga atsakymu. Su- 
gryžau namo, prikėliau paczia> 
paėmiau nuo jos sūneli ir iiune- 
sziau ji paaukaut Dievui — už- 
musziau ji pats.”

O gal ii- paežiam Abraomui 
szioje gadyneje tiesos nepave- 
Jintu savo vienatinio- sunaus 
Izaoko paaukaut Dievui.

Sena Aslamaziaiia uždare 
pai'kszu name ant tolimesnio 
tyrinėjimo nes valdžia yra to
sios nuomones kad žmogelis 
yra nesveiko proto.

kalt ėdamas: ‘‘Gerai sūneli, esi 
labai paczedus, suczedyk da du 

i tukstanczius kuponu ir nu-! 
Įsiunsk in kompaija idant tau 
prisiunstu grata o tada busiu 
užganadintas. ’ ’

Kaip laikraszcziai pranesza

—;Na, tai menkas daigias. 
Juk tai ne tavo avys ir viena 
daugiau ar viena, mažiau nesu
darys jokio ženklo tavo szeimi- 
'ninkui. Asz tau duosiu daugiau 
I pinigu tik už kelio parodymą 
negu tu uždirbi per visus me
tus.

— Asz negaliu eiti, mano po
ne, — atsake Gerhardas tvirtu 

I pasiryžimo 'balsu. — Mano szei- 
'mininkas užmokėjo man už lai
ka ir pavede man savo avis. 
Asz savo laika pardaviau ir 
man jo jau nebeliko sziems me
tams ir, jeigu avys prapulti^ 
Imtu tas pat, lyg asz pats jas 
pavogeziau.

— Na, gerai, tai palik man 
Savo avis saugoti o tu nubegk 
in kaima ir atneszk man trupu
ti valgyti ir gerti ir atvesk ke
li arodi-

Berniukas pakratė g-alva.
— Avys, — tarė jis: — nepa

žysta tamstos balso ir... — ne- 
jaige pradėto sakinio.

— Ir ka? Tu manim nepasi
tiki? Ar-gi asz atrodau neiszti- 
kimu žmogumi? -— paklausė 
medžiotojas sziėk tiek supyku
siu, sziek tiek nepatenkintu 
balsu.

— Mano pone, tamsta gun
dai mane kad asz bueziau neisz- 
tikimas savo pareigoms ir nori 
kad asz sulaužycziau duota sa

lvo szeimininkui žodi. Kaip-gi 
i tada asz galiu tikėti kad tams- 
|ta savo žodi iszlaikysi?
| Medžiotojas, matydamas kad 

’ ji piemenukas visiszkai nuvei
kė, nusijuokęs tarė: '

j — Asz maniau, vaikeli, kad 
j tu esi geras isztikimas berniu
kas. Asz tavęs neužmirsziu- Pa
sakyk man kaip asz turiu eiti O 
asz jau pasistengsiu pats kelia 
surasti.

Gerhardas atriszo savo krep-
y. tai sūnelis giliai tėvo žodžiais szelį su ,duona ir padave a].ka.

užrimanste ir nuo tos dienos 
daugiau neruke.

Kytras Vaikas

Laike katekizmo iszaiszki- 
nimo, kunigas kalba vaikams 
apie Adoma:’”Ir iszeme Die- ’ 
vas Adomui szonkauli isz 
kurio sutvėrė motere. ’ ’

— A-ha,— atsiliepe jau
nas Czaliukas,—už tai mano 
tėvelis visados kalba, kad 1 
mamyte jau jam per szona ' 
iszlenda.

piam medžiotojui. Szis-gi, nors 
ir sausa duona, bet godžiai nu- 
maKziiio savo alki. Tuo tarpu 
iszejo- isz rniszko medžiokles 
draugai. Ir k.a-gi piemenelis 
.pamate? — Alkanas medžioto
jas buvo tai Hercogas, valdan
tis visa ta apielinke.

Hercogui taip patiko'berniu
kas kad neužilgo pasiėmė ji pas 
save ir davė jam gera iszauikle- 
jima. Vėliau Gerhardas buvo 

Į garsus ir galingas vyras liet iki 
'mirties pasiliko visados isztiki- 
Imas ir nusižeminęs.

Generolas Ira Eaker, kuris 
ved e savo Amerikoniszkus 
draugus pirmam eroplanu 
užklupime ant Rouen, Fran- 
cijoj, kur suteszkino Vokisz- 
kus geležinkelius ir karisz- 
kas stotis. Vckiecziai nesiti
kėjo tokio užklupimo nes tai 
buvo pirmutinis ir ne nesap
navo kad Amerikonai turės 
drąsą tai iszpildyt.

— Tas parodo aiszkiai ka 
karsztas tikėjimas ir viltis ga
li padaryti. Buvo tai vienatinis 
būdas iszgialbejimo tavo moti
nėlės nuo mirties- Tavo tvirtas 
tikėjimas ja iszgyde.

Savo szirdyje jaucziau kad' 
ja iszgialbejau nuo mirties. 
Dasipratau ir karsztai tikėjau 
kad: “pagal tavo tikėjimą, bus 
tau panasziai atlyginta.”

Mielas skaitytojau, neatide- 
kie poteriu pakol tave pasiekia 
kokia nelaime bet pasinaudokie 
isz jos isz lai'k, kada tave pri
spaudžia kokia nelaime tavo 
gyvenime o Dievas tavęs isz- 
klausys jeigu ne sziadien tai 
rytoj. —F.B.

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
M •

Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 
50c., o aplaikysite knygas per paczta. j

Mahanoy City, Pa.
No. 160 Keturiolika istorijų1 apie 

Po laikui; Onytės laime; Per, neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszoats 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; Erkelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Rr.zbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25c 

No. lėo Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kodėl 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 

Mažo sziaucziaus 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoji. Netobulas žmogus, 
Susideda isz 122 puslapiu.......... 25o

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

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

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

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- 
davineti pinigus. 45 puslapiu. 15c 

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

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO
404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz- 
Su pa- 

35c 
Trys istorijos, apie Ne-

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

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

No. 102 
minaliszka

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

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

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

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinusi sekanti skaitymai: Ila 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. 20ė

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

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

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

No. 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
tis; 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 žmognus 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 vaięnczij0S)- Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuo’as. 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- 
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 irį^ž szyksztuma. 
61 puslapiu..................................... 15b

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; A’it 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

1 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 žyc)a. . 136 pus. .. .25c

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

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

Adresas: 
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna,
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JENEROLO VIENTURTE 
DUKTĖ IR SODA UNINKO 

SŪNŪS
Gyvenanti mieste Londono

(Tęsinys)

Kada ji pamate ta szuni, niv 
sidžiauge mislydama kad turi 
tonais su juom ir kokis nors 
žmogus būtie, seko paskui szu
ni, kuris atvede in ta vieta 'kur 
radosi jos apiekunas visas van
denyje apsimerkes sulyg gal
va ir ligos paimtas. Pamaczius 
toki padėjimą, stengėsi būti 
jam pagel'boje, niekur neatsi
traukdama pritarnavo jam li
goje ir ji prigulincziai prižiū
rėjo. Ligonis isz karszczio pra
dėjo klejoti, visaip plusdamas 
ir prikaisziodamas jai ta kup- 
cziu per kuri jis turėjo papulti 
in tokia nelaime ir minavoda- 
mas ano gromatas kurios rado
si jos pundelyje; ji viską kan
trai nukente .ir prie jo buvo pa
kol jis pradėjo pasveikti. Kada 
jautėsi sveiku, liepe jai paduoti 
ziegoreli kuri ji turėjo atsivo
žus su savim, paklausė ar ne
buvo sustojas kada ji buvo ant 
mariu o kada gavo atsakymu 
ka;d visa, laika ėjo gerai kaip 
isz Londono iszvažiavo, tada 
jis vaikszcziodamas po ta sala 
pilnai žiurėjo ant saules ir ant 
ziegorelio o labiausia, temino 
užtekejima ir nusileidimą šau

dės per tai norėjo datirti kurio
je vietoje randasi toji sala ant 
kurios linijos ir po kuriuo gra- 
dusu, apie Jka turėdamas gera 
mokslą tikrai daejo ir dažino- 
jo. Jausdamasis visai sveiku 
•prisiėmė visokiu daigtu isz su- 
muszto laivo, prisidėjo pilna 
luotą ir abudu, drauge eme ir 
szuni, plauke ant pirmutines 
salos, kurioje turėjo sau dides
ne vigada.

Atplaukia ant pirmutines sa
los isztusztino luotą, visus par
vežtus valgius ir gerymus pa
sidėjo sau geroje vietoje, užsi
ėmė iszmieravimu tos salos o 
kada iszmieravo, padare plana 
ir iszrisavojo ant didelio lapo 
medžio. Po tam vienam' krante 
tos salos pastate medini stulpą 
prie kurio prilipdė lapa su pla
nu, padedamas parasza: “sala 
karalienes Helenos. Visa ta lai
ka niekas nepribuvo pas juos 
in sveczius tiktai jiedu abudu 
gyveno.

Apsiprato su gyvenimu o 
apie pargryžima in savo tevisz- 
kia perstojo ir mislyt. Vienu 
tarpu jis praseugejo Helena 
vartant maldų -knyga ir skai
tant apie stoną moterystes nes 
jiedu gyveno vienas su kitu 
czystatoje, vesdami gyvenimą 
nekaltai. Kada, ji užmigdavo 
tai jis sergėjo kad jos miegan- 
ezios neužgautu kokis žvėris, 
vienu žodžiu tariant jis buvo 
jai kaip aniolas sargas. Jau ji 
suvis apsipratus su gyvenimu 
tenai ir buvo linksma o jis ne
perstojo jeszkoti budo, kuris 
galėtu duoti žinia in kokia nors 
žemia kad pribūtu ant iszgial- 
bejimo Helenos nuo tos salos.

Vaikszcziodamas po ta sala 
atrado viduryje salos bala, pa- 
naszia in e'žera, apaugusia vi- 
sokeis.lapais ir žolėms ir mate 
joje daugybe aneziu visokio 
sztamo, -kurias 'norėjo gyvas 
pagauti, per tai labai anksti 
keldavo ir nuogas lysdavo in ta 
bala, ir pasislėpdavo žolese. Ka-1 
da antis prieidavo, tada jis

'tenai, jeszkodamas savo duk-'stoju nes kitaip butu neteisiu- Augszcziatįsio apžiuręs mane 
terš, nuėjo pas ji ir persistates gai ir niekingu daigtu. Asz, bu- ir turiu vilti 'kad būdamas nie-Į 
save, parode ta lapa su paraszuĮdajna iszgelbeta per ji nuoko nekaltu neprapulsiu; tiktai| 
apie jo duktere Helena. smerties, parvažiuosiu namo iii’praszau tavos, pana Helena, 

| Kaip tik jenerolas perskaito tavo, teve, palovius ir ten ture- už tai, kad a^z tau buvau prie-j 
parpsza padėta ant to lapo, tuo- siu visa vigada o jis liksis vie-'lankus iki sziadien, tai kaip 
jaus szirdingai padekavojo ka-mas sau be jokio žmogaus, ku-'parvažiuosi in Londoną, stora- 
'pitonui Turkiszko laivo ir ati- ris laike ligos, arba kitokio ko 'vokis mane iszteisinti nes pas 

" ' ‘ . ikio pripodko, galėtu būti jam tave randasi tikri davadai ma-
Gaves tokia žinia, tuojaus pagelboje nes jeigu ji czia. vie- no nekaltybes, su tom groma-( 

i gali mane Die-j tom, kurios randasi pas tave 
po aipieka m o kini to ir isz'mintm- vas koroti, 'kaip iszvaziuosm panaszia lanika įasžytos, tiki ai 
'go vyi-o, prisakė tuojaus savo ke J°> tiktai su jumi ant vau-mane iszteisins ir iszliuosuos 
Ilaivo tarnams rengtis in ta vie- (lcnio; 'be jo visai nemisliju nuo tokio viroko; tiktai bukie 

[ sestie in laiva..
I — Labai asz ji myliu ir to uo
liu l'UailL LllLlUl JIS am, IO LIK L U. i-------------- — ---------- ---------- ----------- ----------1' 

Jis yra sūnūs musu seno sodan-.sakau ° asz pasilikęs czia da 
i pabusiu koki laika ir netrukus 

parvažiuosiu paslapta in 
Londoną ir dažinosiu ar jau 
esiu liuesas ar ne. Su Dievu 
keliaukite.

(Bus daugiau)

save, parode ta lapa su paraszu (dąraa 
apie jo duktere Helena.

r pabauda- ^'Y® paskirta nagrada.szokdavo isz žolių ir u 
vo gyvas ir tokiu budu prigau
dė ju apie L„. ——---------------
vo tai lėkdavo ant mariu ,per 
ka atėjo jam ant mislies siaus
ti žinias per antis.

Pririnko daugybe lapu ant ^a’ Pai'odyta ant ano lapo.
kuriu padėjo parasza; minavo-1 Keliaudamas prie tos salos,

80. Katra isztrukda- suprato kad jo duktė randasi n-a pali'kczia, tai

I TARADAIKA g

I Mažas Skirtumas
— Žmogau, kas tau atsitiko, 

kad galva apriszta? Gal au
tomobilius trenke in tave?
— Kvailysta. Mano motere 

mete in mane tameieziu.
— Tameieziu? Juk tameites 

tau nebutu taip sužeidė gal
va.
— Bet matai, Jonai, mano 

motere neiszeme tameites isz 
bleszines.

[gera, neužmirszkie manes kaip! -------
Gaunu telegrapus kožna diena, 

Kožnas diedas ant bobos 
rugoja,

Ir ant savo bobos dejuoja, 
Bučiuoja nugara,

O kaip ta gyduole negera, 
Tai tuojaus pas mane raszo, 
Ir su aszaromis praszo: 

‘ ‘ Gialbek mane, dieduli, 
Ba negaliu sugyventi su 

bobule, 
Jau nežinau ka turiu daryti, 

- Maniau kaip tam užbėgt, 
Ir ant visados bobele ap- 

malszyt,” 
Bus viskas gerai, 

Tiktai klausykite vyrai: 
Iszrin'kite sau Dievobaiminga 

mergina, 
Tokia ka tėvai gerai už

augina, 
Ka namus vaktuoja, 

Bamibileis naktimis nesi-.
valkioja,

O kada in pora sueisite, 
Ir vesti gyvenimą pradėsite,
Turite sau ta pastanavytie, 
Jokiu gėrynių namie ne

laikykite. , 
Juk per diena prie darbo pra

kalta pili,
O savo bobos neverskie gerti, 
Kad nereikėtų paskui verkti, 

Nieksza burdingieriu nelaikyk, 
Tuoj nuo bardo iszvaryk, 
Ba kas nieksza pristoja, 

Tokiu pats pastoja.
Yra grineziu nebrangiu, 

Mažu — nereikia daug ra
kandu,

O vis ant tiek uždirbsi, 
Banda užmokėti ir iszsi- 

maitysi.
Jeigu tavo paeziule skaitis, 
Tai visokiu kvarabu 'neuž

simanys,
Ne szi'lkiniu paneziaku 

brangiu.
Juk žinote kad vyras tiek gra- 

szio neisžbarsto, 
Kiek boba ant saves apkarsto, 

Tas del darbininko moteres 
nereikalinga,

Ba tai ne jegamastiene — daug 
galinga,

O kad ir puikiausiai pasirodys, 
Tai tarp ponu nėiszvaistys,

Tegul drese būna prasta, 
Jeigu rėdosi in szilkus,

Tai jau gera bobele nebus, 
Jeigu Vyras in kėlės draugys

tes priguli, 
Tai jau del bobos buli!

Tada jau vyro nesigailės, 
Kad ir galva po akmeniu 

padės, 
Žino, kad po smert pinigu gaus, 

Geru laiku susilauks, 
į Už tad vyro procies nesigaili, 

Meto pinigus in szali.
Daug yra visokiu priežaseziu, 

Visokiu poru rupeseziu,
Bet visu neiszsakysiu, 

Ant kito karto paliksiu.

busi pas savo tęva. Tai važiuo-U L V, l.v .
damas sala po kuriuo gradusu [ jenerolas mislijo kad jau ras ja nu idant tiktai jis ant to tiktu. ,kie su tevu 11 daijkie kaip tau 
ir ant katros linijos ir vard'a apsivedusią ten ir gyvenanezia
Helenos, praszydamas pribu- [ gal tarp laukiniu žmonių, mis- (Richardas, kuris likos 
tie jiems in pagialba. Tuos la- Jij0 kokiu budu užslėpti tai 
pus pririszinejo prie kojų an-[Priesz savo žmones, 
ežiu ir paleisdavo ant mariu,

apkaltintas padaryme falszyvu §’ 
vekseliu ir apgudintas ant am- 

In kelinta diena po vienai'žill0s paselenijos oK jeigu su- 
kuriomis vienu tarpu plauke' nakeziai szvintant paregėjo ir gryžtu m musu szah tai tuojaus 

butu aresztavotas ir smerezia 
nukorotas o lygei ir tas pas 
katra turėtu prisiglaudimą.

Kaip tiktai tėvas pabaigė ta 
kalba Helena tuojaus prisiarti
no prie tėvo ir stojus priesz 
Richardą pradėjo ji kolioti vi
sokiais žodžiais, vadindama ji 
melagiu ir neteisingu žmogum, 
už tai kad jai nepasake apie 
save teisingai bet. vadinosi zo
koninku ir kad jai būdamas li
goje iszmetinejo jog ketinus 
būti pati bagoto kupeziaus, 
kurio daugybe visokiu meilin
gu gromatu radosi pas ja; pa
kol ji taip iszmetinejo ir koliojo 
jis tylėjo, žiūrėdamas tiesiog 
jai in akis.

Kada jau ji nustojo, tada, jis 
prakalbėjo:

—*- Ar tokia man padekavo- 
ne? Ka asz tave nuo smerties 
iszgelbejau, priesz tave klupi- 
nejau, atidulodamas tau gili.au-

Turkiszkas laivas; laivorius to ta sala. Kaip tik paregėjo, tuo- 
laivo pamatęs anti lekenezia su jaus sulaikė laiva, pasiėmęs sa- 
kokiu tai ženklu, szove in ja irjvo isztikimiausi.a ir seniausia 
giliukningai pataikė kad toji 
tuojaus puolė ant laivo negy
va,. Kada ja paėmė, rado prie 
kojos pririszta lapa su paraszu 
Anglisziku. Parode tuojaus ka
pitonui laivo kuris perskaitęs 
suprato ka tai ženklina ir gana 
gerai žinojo isz laikraszcziu 
apie jenerolo duktere Helena, 
dingusia nežine kur. Tada ka
pitonas labai nusidžiaugė kad, 
apturės nuo jenerolo nemaža prato kad tai ji ten gulėjo. Isz-

tania, sėdo in luotą ir yrėsi 
prie tos salos. Kada prisiyrė 
prie salos, tuojaus pamate pla
na, parasza ir luotą, prie kurio 
prisiyrė su savo luotu; palikes 
savo tarna, ejp vienas sau ant 
sausumos.

Iszejas pamate nameli 'grąžei 
aprėdyta. Liejas in vidų, rado 
tiktai vieta kur gulėta o paži
nes savo dukters drabuži su-

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

nagrada už tai ir privažiavęs 
in viena pristova apsistojo ten 
ant keliu dienu.

Jenerolas nesulaukdamas sa
vo dukters gryžtanczios, tuo
jaus nurasze gromata pas gimi - 
es pas kurias jo duktė iszsiren- 
gus iszvažiavo.

O kada gavo žinia kad jos 
nėra tena,is, labai nusiminė ir 
isz gilesties nežinojo ka pra
dėt.

Tuojaus padavė visur in laik- 
raszczius kad kaž nors duotu ži
nia jeigu kas kur žinotu apie 
ja kiek nors ir paskyrė nemaža 
suma, pinigu. Per ilga laika ne
sulaukdamas isz niekur jokios 
žinios, patsai nežiūrėdamas ant 
savo senatvės, ineiszkadavoda- 
mas nieko, leidosi ant mariu su 
laivu jeszkoti savo dukters Ke
ltuos. Po vienai sanvaitei ke
liones privažiavo pristova ku
rioje rado Turkiszka: laiva. 
Iszgirdes kapitonas to laivo 
kad pribuvo patsai jenerolas

ėjas ant lauko, in visas szalis 
dairėsi ar nepamatys ka nors.

Sodauninko sūnūs nuo pu- 
siaunakt atsikėlęs, nuėjo in ba
la gaudyti aincziu o Helena ank
sti atsikėlus, isz savo mieg-stu- 
bes iszejo ant szviežio oro. Ka
da gryžo in savo nameli, pare
gėjo žmogų o priėjus artyn pa
žino jame savo tęva. Tuojaus
puolė prie jo isz džiaugsmo bet|sia paguodone, visaip stengiau

si kad tave isz czia iszliuosuoti. 
Buvai mano valioje kodėl su 
tavim kitaip nepasielgiau? Jei
gu esu neteisingas ir apgudin
tas czia pakutavoti, tai ko tu 
teisinga būdama czionai pribu
vai pusgyve pas mane o kad ne 
asz, tai kur tu bu turn dabar bu
vus? Jau būtumei senei supu- 
vis. Ko ežia tavo tėvas pribu
vo? Del to, kad abudu mane 
czion koliotumet. Kaip daejau 
tai tu buvai priežastim szitos 
mano pakutos.

Padaryti falszyvi vekselei 
mano charaktorium, kurisai 
panaszu in mano raszta rasze

negalėjo vienas in kita žodžio 
prakalbėt. Po trumpai valandė
lei atsik vote jas tėvas paklausė 
Helenos:

— Kaip tu czion gavaisi? Ar 
jau gal vedus? Koki prieteli 
turi ? (

■— Teveli! — prieteli turiu 
isz dangaus saiga. Jis mane 
sergsti ir viską man dastato, 
visokiais budais stengėsi mane 
isz czion iszgelbeti. Jis yra 
jaunas, mokintas ir iszmintin- 
gas vyras; vadinami zokoninku, 
pa'kutavojancziu ant szios vie
tos. Dabar jis prie manes nesi
randa, nuo pusiaunakties atsi-

Pasirode Kad Vyras 
Buvo Skupesnis

Tūlas Lietuvys sumanė 
kad gali sutaupyt nemažai 
pinigu per meta ir už juos 
nupirkti savo paeziulei pui
kia dovana ant Kalėdų. Nu
tarė jisai už kožna pabuezia- 
vima savo pacziules inmesti 
in maža bankute po penkis 
centus. Apreiszke apie tai 
savo paeziulei kuri ant to 
sutiko, na ir musu Mikas 
per visa meta inmetinejo ni
kelius in bankute. Atėjo 
Kalėdos. Nemažai nusiste
bėjo Mikas kada atidarė ban
kute ir vietoje nikeliu buvo 
kvoterei, pusdolerei ir keli 
dolerei. Negalėdamas su
prasti kas ežia atsitiko, kad 
bankutoje radosi stambesni 
pinigai, užklausė pacziules, 
kokiu budu tieji pinigai atsi
rado bankuteje, nes jisai dė
davo tiktai po nikeli... — 
Matai mano mielas Mikuti— 
atsake paeziule nusiszipso- 
dama,— ne kožnas vyras bu
vo tokiu skupuoliu kaip tu.

Vyras suprato viską bet 
isz piktumo nieko negalėjo 
atsakyti.

GERAS PRILYGINIMAS

Brazilija Iszdave Kare 
okiecziams Ir Italams

Getulio Vargas, Brazilijos 
prezidentas, apszauke kare 
priesz Vokietija ir Italija, 
už paskandinima penkių Bra- 
ziliszku laivu per Vokieęzius 
ant kuriu žuvo daugiau kaip 
600 žmonių. Brazilija turi 
apie 100,000 kareiviu su 300,- 
000 rezervistu.

kele, nuėjo in bala, už keliu, ^au daug gromatu ir tai tikra 
varsnų nuo czionais esaneziu J teisybe nes asz esmių niekone- 
ga ūdyti 
leidineja žinias in visur apie 
mane.

Kalbėdami apie tai, pamate mano žeme, asz ja pirmas atra- 
? dau ir esu jos valdonas o tu su 

savo tėvu tuojaus' atsitraukite

aneziu, su kuriomis j kaltas ir neteisingai esu apsu- 
'dintas o ir tu 'da. czionai pribu
vai mane koliotie. Czia yra

pareinant ir sodauninko sunu
kuris tuojaus prisiartinęs dra-
sei atidavė prigulinczia garbe nes dgai nepaveliju jums czia 

[būti o kad bueziau tau pasakęs
; kas esmių tikrai tai... ?

Tada Helena sugraudinta to-

generolui.
Jenerolas labai szirdingai 

dekavojo už jo geradejystes, 
padėtas del jo dukters ir prizą-Į kiais žodžiais pradėjo veikti, 
dėjo gausingai apdovanoti. Po puolė tuojaus po kojų tėvo sa- 
tam prakalbėjo in savo duktere vo o po tam Richardo ir ji per- 
stovinezia priesz ji, greta su'praszinejo kalbėdama in tęva: 
vadinamu zokoninku:

— Kaip tu, duktė mano, mis-'jis yra nekaltas ir tikra teis-y- 
liji apie tai, kuom ta tavo gera- j be pasakė, nevažiuosiu be jo su 
dejų apdovanotie? Ko jis rei-(tavim nes jisai nekaltai kenezia 
kalaus nuo manos už savo pro-Joki nelaiminga užmetimą ant 
ce paneszta del tavęs. Visko jo kaltes, busiu su juom ir nuo 
jam duosiu o jeigu ko neturėsiu 1 jo niekur neatsiskirsiu lyg 
tai isz namu jam atsiunsiu. smert, jeigu nori mane imtie su 
Rengkis duktė. Važiuosime in savim teve, in savo namus tai 
savo szali, gana jau tau czionai im'kie drauge ir ji o jeigu jis 
vargti.

— Ne, teve! asz su tavim be ne isz vietos.
jo nevažiuosiu. Jeigu nori ma- Girdėdamas tokius žodžius 
ne imti su savim, tai imkie Richardas prakalbėjo in Hele- 

1 drauge ir ji, asz be jo ne viena na:
žingsni isz szitos vietos neženg ■ Į — Tu su tevu važiuokle kad 
siu. Jeigu važiuos ir jis su mu- jis del to atvažiavo in czia, 
mis tai asz ant to tinku ir pri- manės nežiurekie.

— Teve! girdi jo kalba kad

man nepavelins tai nevažiuosiu

— Kokis yra skirtumas 
tarp varles ir szokikes?

— Nėra jokio skirtumo, 
abidvi turi nuogas kojas, . 
abidvi szoka ir abidvi bijo 
garnio.

Komendantas Ameri- 
koniszku Kareiviu 

Anglijoj

Pulkininkas Douglas Fair
banks, kuris su Angliszkais 
Kamandiereis surengė užklu- 
pima ant Francuziszko mies
to Dieppe, pasekmingai ir 
netikėtai , kad net Vokiecziai 
negalėjo jiems in laika atsi
spirti. Daug Vokiecziu likos

Apveizda . užmuszta tame užklupime.

Raszant laiszkus in redakci
ja “Saules,” malonėkite isz- 
aiszkint koki turite reikalą ir 
jeigu siuneziate 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 neaptures jo
kio atsakymo. Laiszkus ir Pi
nigus visados siunskite ant szio 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

Istorija apie Amžina Žydą. 
Jokelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:

Saule, Mahanoy City, Pa.

PRISIUSKITE
TIKTAI 50^ O ATLAIKYSI
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T.

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 
Nanto j, 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 Saule, 
Menesi, Žvaigždes Lr 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.

t
De.szim.tas procentas 
tavo uždarbio indetas 
in Amerilko Kares Bo
nus ir Markos prigial- 
bes dirbti eroplanuis, tankas ir 

suplieks Hitlerį ir jo draugus!

PUIKI ISTORIJA ,

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI,... 50c (

SKAITYKIT “SAULE" PLATINKIT
SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.
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Žinios Vietines
—■ Ketverge pripuola Szv. ( 

Pranciszkaus Žaiduliu.
— Ponstva Juozai Mockai- , 

Ožiai nuo 903 E. Centre uly., , 
nuo garnio 

sveika ir patogu sūneli kuris , 
gimė Corrigan ligonbuteje, 
Hazlefono.

— Devyni anglekasiai likos 
sužeistais, du isz Mahanojaus, 
eksplozijoj gazo praeita Ket- 
verga, Packer Nr. 5 kasyklosia. 
Pavojingiausia sužeisti yra: 
Mikola Svirskis, 57 metu, nuo 
608 E. Railroad uly., isz Maha
nojaus, Juozas Purcell, 50 me
tu isz Girardvilles ir Juozas 
Zakareviczius 28 metu isz Gi
rardvilles, kurie likos nuvežti 
in ligonbute, o kiti nuvežti na
mo. Mažiausia sužeistas buvo 
Povylas Aleksinas isz miesto.

— Žydai apvaiksztinejo sa
vo Nauja Meta 5703, praeita 
Petnyczios vakara ir Subatoje 
(Visa diena. Beveik visi laike už
daria savo kromus (biznius).

f Marcele Ūsiene, 714 E. 
(Railroad uly., mirė praeita Pet- 
nyczia, sirgdama ilga laika. 
Velione gimė Lietuvoje, pribū
dama in Amerika apie 35 me
tus adgall. Prigulėjo prie Szv. 
'Juozapo parapijos. Paliko vy
ra Ludvika ir tris dukteres. Li ■ 
jkos palaidota Panedelijė, per 
graboriu L. Traskauska, su 
{bažnytinėms apeigoms.

— Vincas Zinkeviczius, 614 
tW. Pine uly., insirasze in mari
nius kareivius ir likos nusiuns- 
tas in Paris Island ant tarnys- 
tos. Jo brolis Edvardas taipgi 
yra mariniu kareiviu per ketu
ris metus ir dabar randasi ne
žinomoje vietoje.

— Johas Rudis, 617 W. So. 
uly., iszkeliavo in Filadelfija 
kur inženge in laivorysta. Jo
nas kelis metus adgal isztarna- 
vo asztuonis metus laivoryste- 
je ir dabar vela nori prigialbeti 
Dedei Šamui supliekti nevido
ną. '

— Vajus ant rinkimo senos 
geležies plieno, ir visokio meta- 
lio, prasidės sziomis dienomis, 
kuri yra labai reikalinga del 
kariszku iszdirbyscziu. Jeigu 
turite kokio seno metalio nu- 
neszkite in paskirta vieta.

aplaike dovana

SHENANDOAH, PA

Donorą, Pa. — Naujienų pas Eroplanas Sugriuvo Ir 
mus mažai girdėti, tik liūdna 
kad įseni pradeda iszmirti,zO 
jaunus traukia in kare per ka 
daugelis jau apleido miestą.

— Parapijos veikalai stovi 
gerai, tilk musu parapijos vai-

Uždege Tris Namus;
Trys Užmuszti

Pririszo Mergina Prie 
Karves Ragu •

Amerikonai Ant Sargybos Prie Karibeno Pirkte mažiausia už Deszimta Pro
centą Kares Bonu ir Markiu nuo savo 
uždarbio, kožna pede o tuomi suszelp- 
si Amerika supliekti nevidonus ! ! !

Newark, N. J. — Kariszkas 
bombinis eroplanas nukrito 

dyka nėra nžgaiimlyttf tad '!>«-j czionals ant triju namUi kurie
rapijonai daugiau neveikia ir 
nerengia pasilinksminimu. Se-

užsidegė, užmuszta du lekioto- 
jai ir kitas žmogus, keli likos

Dalesville, Mich. — Palicija 
aresztavojo berną Mikola Tro- 
well, isz artimos farmos, už žve- 
riszka pasielgimą su duktere 
farmerio pas kuri dirbo.

Bernas pasiutiszkai insimy
ni prie to nesikisza, o jauniems sužeigtL Eropianas po nukriti- lej° in 16 metu mer£aite’ Vera
nerupi, nes, turi savo veikimus j 
ir pasilinksminimus ir tuom vi
sai nesirūpina.

— Gyvenimas tarp žmonių 
yra gana draugiszkas ir visi 
gyvena sutikime.

mui eksplodavojo ir uždege na-į Į 
mus. Kelios moteres taipgi li
kos sužeistos.

Camden, N. J. — Szeszta die
na Rugsėjo, Szv. Jurgio baž- 
nyczioje, likes suriszti mazgu 
moterystes pana Katre Metū
ge vieziute nuo 915 Chelton uly. 
su ip. Antanu Vizgilu,.659 Cen
tral avė. Szvodba atsibuvo 
Labor Temple svetainėje. Ves
tuvėse dalyvavo daugelis sve
teliu isz Filadelfijos, kaipo ir 
gerb. Kum. Stasys Raila. Svo
tais buvo Petras Vizgila su 
Tc'kla Matusevicziute, Kazi
mieras Kudrauiskas su Pran- 
ciszka Vizgiliute ir Vincas Pla- 
kauekas su Berta Medveskaite. 
Jaunavedės tėvelis isz Lietuvos 
paeina isz Batakių vallscziauis, 
Gervicziu kaimo, o motinėlė 
isž Jurbarko valscziaus ir 
Žindaicziu kaimo.

Nužudė Paczia Kad Ji 
Buvo Per Jauna

Metuchen, N. J. — Nicholas 
Dalton, 64 metu, tėvas keturio
likos vaiku, pripažino palicijai 
buk jis nužudė savo paczia, 42 
metu amžiaus, už tai “kad ji 
buvo per jauna,” paleisdamas 
in ja viena kulka o kada toji 
gulėjo ant grindų ir melde vy
ro kad daugiau neszautu, tasai 
nusijuokęs szetoniszkai palei
do in ja da kita szuvi.

Vyras buvo tosios nuomones 
kad motere (jo antra pati) ku
ri jam pagimdė keturis vai
kus, užsidavinejo su kitais vy
rais ir tanker apleisdavo narna 
kada jis radosi darbe.

Ungston, kuri atmete jo meile 
j J ir nenorėjo ne žiūrėt ant jo.

Mikolas už tai insiuto ir suma
nė mergaitei už tai atkerszyt. 
Pagavo ja kada ji sugryžinejo 
isz mokyklos per girraite su 
karvėms isz ganyklos, pririszo 
ja prie karves ragu, uždavė 
karvei su botagu ir pabėgo.

Karve pasibaidžius pradėjo 
bėgt namo per krumus, vilkda
ma paskui save nelaiminga 
mergaite kuri baisei likos su 
daužyta ir randasi ant mirsz- 
tanezio patalo ligonbuteje. Pa
licija berną aresztavojo arti
mam miestelyje.

Diedukas Vela Pasiliko 
Tėvu

Sugryžo Su Paperosais 
Po 24 Metu

Portland, Ore. — Pulkinin
kas E. S. Ott, 1918 mete, isz- 
siunte kareivi Freda Angell, 
kad jam atnesztu pakeli pape- 
rosu. Kareivis nuėjo net pen- 
kes mylės atneszti savo perde- 
tiniui paperosu, bet sztoras bu
vo uždarytas.

Ana diena Fredas, dažinojas 
kur randasi pulkininkas, atne- 
sze jam pakeli paperosu. Kur 
jis buvo per ta j i laika tai ne- 
iszaiszkino.

Galėjo Pasirinkt Leng
vesni Buda Mirties

Lockport, Me. — Aplaistes 
savo lova su karasinu, Petras 
Sellston, 72 metu, uždege szie- 
nika po tam szoko ant liepsnos 
ir nusiszove ant smert. Pribu- 
via ugnagesiai in laika, iszgial 
bėjo narna nuo visiszko sude
gimo.

Sellston buvo sirgęs nuo ko
kio tai laiko neiszgydoma liga 
ir tuomi buvo labai susirupines 
ir tas ji pristūmė prie tos bai
sios mirties.

— Janina Nanartavicziute, 
429 E. Lloyd uly., randasi Lo
cust Mountain ligonbuteje kur 
jai padaryta operacija ant pen- 
desaitis.
-— Ona Ranuszlkevicziene, 

55 metu, isz Turkey Run, užve
dė divorsa nuo savo vyro Juo
zo, 232 W. Main uly., už baisu 
pasielgimu su ja. Porele apsi
vedė 1937 mete.

Taipgi jesžlko persiskyrimo 
Elze Barovskiene, 417 E. Cen-I 
tre uly., nuo savo vyro Juliaus, I 
isz Mahanojaus, už baisu pasi- įr sužeide apie szimta, taipgi 
elgima su ja. Porele apsivedė j užmusze 600 arkliu. 300 likos 
1930 mete.

ŽINUTES

New York — Daneszama per 
reidio buk ant salos Kayshy, 
Japonijoj, prapute smarki Vie

kšnia, kuri užmusze 83 žmones

Buffalo, N.Y.—Du darbinin
kai likos užmuszti ir daug su
žeisti ir sudeginti kada didelis 
eroplanas užsidegė ir sugriuvo 
ant Curtiss Eroplanu Fabriko.

Detroit, Mich. — Du lekioto- 
jai likos užmuszti, kada eropla
nas kuriame leke susidaužė ar
timoje stoties netoli Ann Ar
bor.

nuneszta per mariu vilnis ir 
apie 35,000 žmonių panesze ble- 
des per vandeni.

New York — Apie milijonas 
vaiku sugryžo in mokyklas 
kuriose 84,000 daraktorių juos 
mokys. Mokslas likos permai
nytas ir mokys daugiau geo
grafijos kad supažindyt stu
dentus su teybrioms svieto 
permainoms.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

v

—• Ilgiause upe ant svieto 
yra Nilas, kuri 'turi 4,400 myliu 
ilgio, po tam Misisissippi 4,200 
ir Amazonas 4,000 myliu ilgio.

Cincinnatti, Ohio — Chester 
A. Kishava, 57 metu, kuris jau 
yra du kartu tėvuku, ana diena 
likos apteiktas per savo pa- 
cziule šuneliu, czionaitineje li
gonbuteje. Senukas džiaugiasi 
isz savo dovanos nustebinda
mas savo draugus.

Motere Mirė Nuo In- 
kandimo Pasiutėlio

Szitie Ameriko'niszki vyrukai randasi ant sargybos Ka- 
ribeniszkuose klampynuose. Nekarta tieji vyrukai randa
si net lyg keliu purvyne bet prie to yra pripratę kaip žąsys 
prie vandens ir jiems nieko nekenkia.

Daugiau Nevežys Ne- 
pažinstamu Merginu

Dvi Merginos Nužudy
tos Ir Apnuogintos

Zehners, Kanada — Mrs. 
Henrike Seubrex, 40 metu, mi- 
ree nuo inkandimo pasiutėlio, 
laike barnio per kriksztynas. 
Už jos mirti likos aresztavotas 
kokis tai Albertas Montelus, 53 
metu, kuris prisipažino buk in- 
kando motere kada buvo insiu- 
tes nuo guzutes. Tasai szunisz 
ko budo žmogus inkando da 
tris 
beti 
lio.

žmones kurie subėgo gial- 
motere nuo tojo pasiute-

BUY 
WAR 

BONDS

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

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS

Tomah, Wis. — Dvi mergi
nos, kurios dirbo labdaringam 
ofise, Miss Neil Pietrangeli ir 
Miss Darata Baun, likos suras
tos mažoje girraiteje nuogos ir 
nužudintos. Kada jas surado 
pravažiuojantis pienius, viena 
isz j u da buvo gyva ir pasakė 
kad jas užklupo du vyrai, atė
mė nuo ju automobiliu, apiple- 
sze ir sužagejo, szaudami in jas 
penkis kartus. Mergina, iszpa- 
žinus tai, tuoj aus mirė o kita 
buvo negyva artimoje. Kada 
jas surado, turėjo ant saves tik 
pancziakas ir czeverykus 
sziaip buvo beveik nuogos.

O

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Reidio Priežastimi 
Žudinstos

Scranton, Pa. — Michael 
Leonard, važiuodamas in Wil
kes-Barre, likos sulaikytas ant 
kelio per tris merginas kurios 
jo prasze idant jas nuvežtu in 
miestą. Geros szirdies žmogus 
sutiko, paliepė visoms inlipti ir 
atpiszkejo in Wilkes-Barre. Su 
stojo prie restauracijos ir pa
kvietė merginas idant su juom
eitu truputi užkasti. Merginos! | 
atsisakė, padekavojo ir pasakė | 
kad jos palauks jo automobi-ĮJ 
liuje. Kada Leonard pavalgė ir į 
iszejo laukan, dingo jo auto- į * 
mobilius drauge su merginoms j

p.

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

L. TRASKAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

į

4¥ 
¥

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

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

ir lyg sarai dienai palicija jn Į jjy 5 7 |
nesurado.. Sziadien. žmogelis j * r •> 
prisiege kad daugiau neduos (| Tiktai, 10c. 
raida merginoms, jeigu atras 
savo automobiliu. ‘‘SAULE”

* MAHANOY CITY, PA.

¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥

SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Sanžine Neduoda Jam 
Ramybes

Norristown, Pa. — Pavogta 
britva, dvideszimts metu adgal 
nedave ramybes sanžinei del 
vagies kuris sugražino britva 
ana diena del czionaitinio szto- 
ro, City Hardware Co. Ana 
diena inejo in sztora kokis tai 
nepažinstamas žmogus klaus-

Wichita, Kans. — James
Casey taip pamylėjo reidio kad 
persėdėdavo prie jo beveik vi
sas naktis, kas labai inpykino 
jo paczia. Ana nakti motere at
sikėlus isz lovos, nuėjo in vyro damas ar sztcre nedirba žmo- 
kambareli melsdama jo idant gus kuris dirbo jame dvids- 
paliautu varyti reidio per visa 
nakti. Isz to kilo barnis tarp 
vyro ir moteres, motere pagrie
bė revolveri, paleido szuvi už- 
muszdama vyra ant vietos, po 
tam paszauke palicija per tele
foną kad atvažiuotu ir ja už
darytu kalėjime.

Atmokės Japonams Už Savo Sunūs

C. R. Baker, isz St. Louis, Mo., mokinasi kaip naudoti 
maszinini karabina abaze Seabee, Norfolk, Va., isz kur ne- 
užilgio iszplauks atsimoket Japonams už užmuszima jo 
dvieju sunu. Vienas likos užmusztas Maniloje, Filipinuose o 
kitas ant laivo Lexington, kuris buvo paskandytas ant Co
ral mariu.

SKAITYKIT

PLATINKIT!

Geras Darbininkas Prie
Laivu

szimts metu adgal. Manadžeris 
sztoro, Bert Conner atsake buk 
jis jau dirba sztore daugiau 
kaip dvideszimts metu, tada 
prisipažino tasai žmogus buk 
jis pavogė britva ir ja dabar 
sugražina, kalbedmas:. “Asz 
turiu veži liežuvyje ir mano gy
vastis jau yra trumpa. Atsiver- 
cziau prie Dievo su vilczia kad 
jeigu sugražinsiu pavogta da
lyką. tai. Jis. man. sugražins 
sveikata.”

Conner pagyre žmogų už jo 
teisingysta ir padovanojo jam 
ta j a britva.

Paliko Savo Senai
Mylimai Visa Turtą

Brockton, Me. — Charles 
Austin, 72 metu, mirdamas pa
liko visa, savo turtą vertes 50 
tukstancziu doleriu del Mrs. 
Ida Nashton, o savo penkiems 
giminėms tiktai po viena dole
ri. Austinas būdamas jaunu vy
ruku, geide apsipacziuot su sa
vo mylima bet tėvai tame pa- 
siprieszino ir nuo tos dienos 
Austinas pasiliko jaunikiu lyg 
smert, neužmirszdamas apie 
savo mylima.

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

Sztai Karolius Simon, ku
ris dirba prie statymo laivu 
Los Angeles, Kalifornijoj. 
Jis yra gal greicziauses dar
bininkas nes in laika asztuo- 
niu valandų invare jis 1,346 
szriubus in laiva.

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 

Viesz. Jėzaus ir 
...IR MALDA...

Motinos Szvencz.

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

Preke, 15c

SAULE PUBLISHING CO, 
MAHANOY CITY, PA.




