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Amerikonai Paėmė Miestą Be Jokio Pasiprieszinimo; Francuziszkas 
Kamandierius Paimtas In Nelaisve; 80,000 Kareiviu Paimta In 

Nelaisve; Vokiecziai Apleido Italus Be Pagialbos
FRANCI J A PERTRAUKE RYSZIUS SU AMERIKA

Isz Amerikos
DARBSZTI 

MOTERELE

Surinko Sau Turteli

Washington, D. C. — Mrs. 
Vihna Matuchen, parduodama 
laikraszczius ant ulyczios kam
po, per dvideszimts metu palio
vė taji darba nes in taji laika 
uždirbo tiek kad gales pabaig
ti savo gyvenimą be jokios ru- 
pesties.

Vaikas Persėdėjo Visa 
Nakti Prie Tėvo

Lavono

Windom, Minn. — Kaip tai 
asztuoniu metu vaikiukas per
sėdėjo visa nakti prie tėvo la
vono girnoje, daneszta in czio- 
nais, isz. artimos farmos.

Romanas Narkovicz, 68 metu 
ir jo sūnelis kirto malkas ant 
farmos deszimts myliu nuo 
czionais, staigai tėvas susirgo 
szirdies liga ir sukrito negy
vas.

Vaikiukas nežinojo kas atsi
tiko su tėvu ir lauke pakol at
sikels bet jauna szirdis nežino
jo kad tėvas daugiau jau neat
sikels, — atsisėdo szale lavono, 
drebėdamas nuo szalczio, lauke 
ir lauke.

Szvintant, verkdamas nuėjo 
jeszkoti pagialbos net dvi my
lės pas artimiausia kaimyną 
kuriam apsakė kas atsitiko su 
tėvu. Kaimynas nuvažiavo ir 
parvežė tęva namo. Narkovicz 
iszgyveno czionais apie 30 me
tu. Paliko paczia ir keturis vai
kus. Buvo Slavokas.

Senuke Paliko Paskui
Save 93 Gentis 

r _
Mount Carmel, Pa. — Kada 

Mrs. Jane Klinger, 96 metu, mi
te ana diena, viena isz seniau
siu gyventoju Locust Gap, ku
rios sūnūs mirė tik dvi dienas 
priesz tai, senuke paliko 93 
gentis, tarp tu j u yra devyni 
sūnūs ir dukterys, 38 anūkai, 
42 pro-anukai ir keturi pro- 
pro-anukai. Laidotuvėse daly
vavo beveik visi gyventojai isz 
ąpielinkes.

Lavinasi Kaip Užklupti
Ant Nevidono

“Rangeriu” skyrius, prie 
universiteto Wisconsine, kur 
lavinasi aficieriai, yra vie
natine panaszi mokykla del 
aficieriu. Su maskoms ant 
veidu ir ginklais ant pecziu 
jie perlipa per tvora.

Uždaryta 3 Metus Per 
Užvydu Vyra 
r ____

Yonkers, N. Y. — Palicija ant 
skundo kaimynu paliuosavo isz 
“vyro nelaisvės“ Genia Mas
teliu su kūdikiu kuri buvo už
daryta per savo vyra per tris 
metus tamsiam kambarėlyje 
ant pastoges. Priežastis tosios 
nelaisvės buvo baisus užvyde- 
jimas jos vyro kuris nenorėjo 
idant moteres senovės jaunikis 
negalėtu su ja pasimatyt. ‘

Vargsze buvo uždaryta kam
barėlyje be jokiu langu in kuri 
dienine szviesa saules neinejo 
per tris metus. Motere iszrode 
ant szeszelio ir buvo iszbalus 
kaip drobule bet su ja vyras 
pasielginejo gerai ir jokiu bu- 
du nekankino; duodavo val
gyt ir gerti kiek tik norėjo bet 
liuosybes jokios neturėjo. Vie
nas isz kaimynu danesze pali- 
cijai apie dingima moteres ir 
toji padare krata pas ji.

Rochester, N. Y. — Septy
nios moteres likos užmusztos 
ir deszimts apdegintos nelaimė
je kuri atsitiko dirbtuvėje Ro
chester Fireworks Co.
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Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

ISZGERE 30 STIKLU 
ALAUS

Po Tam Ja Nužudė
New York — Palicijantas 

pamatęs žiburi ant Queens 
kapiniu ir nuejas pažiūrėti kas 
ten randasi, užtiko gulinczia 
nužudyta motere o isz kruni u 
iszbego kokis tai žmogus kurio 
jis nepavijo. Vėliaus isztyrine- 
ta kad tai buvo lavonas Mrs. 
Carolinos Tuttle, 35 metu, ir 
kad ji su kokiu tai James Mal
lon, 32 metu, taji vakara radosi 
tūlam saliune kur abudu iszge- 
re po 30 stiklu alaus po tam 
dingo nežine kur.

Mallon likos aresztavotas ir 
aiszkinosi buk jis su motere tu
rėjo gerus laikus bet dažinojas 
kad ji yra vedusi motere, norė
jo nuo jos atsikratyt ir todėl ja 
nužudė.

Apsivedė “Ant Funiu” 
Bet Ant Tikro Likos

• Surisztas

Des Moines, Iowa — Nema
žai czionais susirūpino porele 
James Quinn ir Bertha Samp
son. Kelios sanvaites adgal to
ji porele, būdama ant szokio 
rodhauzeje, insikaitino “kak- 
teleis“ ir del pralinksminimo 
savo draugu, nusidavė ant “fu
niu“ pas vietini skvajeri idant 
juos prie nusistebėjusiu sve- 
cziu surisztu mazgu moterys
tes bet apie szposa sudžiui nie 
ko nesake. Nemažai nusistebė
jo porele kada in kėlės dienas 
po tam aplaike rasztus patvir- 
tinanczius apie tikra ir lega- 
liszka apsivedima. Dabar tu
rės gyventi drauge nes mergi
na užsispyrė kad ji su James’u 
gyvens ir nesutiks ant jokio 
perskyrimo. James yra viena
tiniu sunum turtingo ūkininko.

ŽINUTES

Lock Haven, Pa. — Garnys 
atsilankė po pastogia James 
Hill, 48 metu, ir jo pacziulei 
paliko kūdiki kuris yra ju 19- 
tas. Vaikai yra visi gyvi.

Pleasantville, Pa. — Mrs. 
Gertruda Vanderhef ir jos pen
ki maži vaikai sudege ant 
smert degancziam name nak
ties laike. Kada vyras sugryžo 
isz darbo, apalpo isz skausmo 
matydamas szeszis lavonus.

Nevidonu Paveikslas

Szitas paveikslas likos pri- 
siunstas slaptai in Amerika, 
kuris parodo Vokiszkus ka
reivius prie Stalingrądo, Ru
sijoj, kur du VokiszRi karei- 
viai naudoja maszinini kara
biną o kitas žiuri per žiūro
ną ar szuvei pataikė in savo 
cieliu.

100,000 Vokiecziu Už- 
muszta Prie Stalin

grado

Moskva — Nuo kada Vokie
cziai užklupo ant Stalingrado 
neteko szimta tukstancziu ka
reiviu, 800 visokiu tanku, 1,000 
eroplanu ir daug karišzku tro- 
ku. Stalingradas laikosi tvirtai 
per 78 dienas nuo jo užklupimo 
per Vckieczius. Anglija priža
dėjo Rusijai pagialba visame 
ir dabar kada Vokiecziai ir Ita
lai likos baisei supliekti Egip
te, netekdami daugiau kaip 44 
tukstanczius kareiviu, Vokie
cziai, labai nusilpnėjo. Taipgi 
girdėt kad Italai pasidavineja 
gervalei nes neturi maisto, 
amunicijos ir vandens ant pus- 
tynes.

Nužudė Sunu Isz Miela- 
szirdystes Ir Pati 

Save
South Bend, Ind. — Janina 

Hetman, turinti 36 metus, nu- 
szove ant smert savo asztuoniu 
metu sūneli, kuris buvo rai- 
szas nuo užgimimo, isz dideles 
mięlaszridystes, po tam pati 
atėmė sau gyvastį prie gulin- 
czio negyvo sūnelio. Motina 
labai gailėjosi kad jos sūnelis 

j negalėj o vaikszczioti tik vež- 
' lioti ant grindų ir tas motinai 
[graudino labai szirdi. Vyras, 
Į pare j as isz darbo taji vakara, 
| rado abudu lavonus szale viens 
kito.

Japonai Kinuose Žudo 

Krikszczionius
Chungking, Kinai — Laisz- 

ke, aplaikytam nuo tūlo Kata- 
likiszko kunigo dažinota buk 
Japonai Kinuose, praeita vasa
ra nužudė kelis szimtus Kinczi- 
ku kurie pasiliko Krikszczio- 
neis, kaipo ir sudegino ir sunai
kino apie trisdeszimts namu 
prigulincziu prie misijcnieriu.

Tasai misijonierius, kuris 
apie tai danesza, neiszduota jo 
pravardes, pasakė buk aplinki
nėje Yukiang, Japonai nužudė 
Italiszka kunigą vardu Vedri- 
ni ir 40 Kiniszku.sieratu ir se
nesniu žmonių, kurie pasislėpė 
po jo automobilium, po tam j u 
lavonus inmete in upe.

Toliaus tasai misijonierius 
pasakė buk Japonai nužudė 
mažiausia tūkstanti Kriksz- 
czioniu arba likos nukankytais 
visokeis budais. Nekuriuos su
pjaustė gyvus ir tuos kurie bu
vo mirsztanti. Moteres ir mažas 
mergaites baisei subjaurino 
kad negalima apie tai ne apra- 
szyt, kokias kanezias tieji s že
tonai joms uždavinėjo.

Isznesze In Padanges 
Vokiszka Truki

London — Vokiszkas trū
kis, kuris veže amunicija del 
kareiviu, likos isznesztas in pa
danges per Lenkiszkus patrio
tus artimoje Varszavos. Dau
giau kaip 60 Vokiszku kareiviu 
likos užmuszta ir sužeista.

322 Serbai Suszaudyti 
Dviejuose Kaimeliuose

London — Dviejuose mažuo
se miesteliuose, Jugoslavijoj, 
Vokiecziai suszaude 322 Serbus 
už dinamitą.vima kariszko trū
kio. Miestelyje Mozire likos su
szaudyti penki vaikai už tai 
kad atsisakė instoti in kariuo
mene o j u tėvai likos iszvežti 
in nelaisviu abazus. Daug žmo
nių likos aresztavota.

London — Angliszki eropla
nai vela bombardavo svarbes
nius Francuziszkus miestus ir 
fabrikus kuriuose buvo dirba- 
'mi kariszki ginklai del Vokie
cziu.

WASHINGTON, D. C. — Žinia atėjo buk 
miestas Algieras, Afrikoj, pasidavė gervalei
Amerikonams ir Anglikam kurie pribuvo in ten 
be jokio pasiprieszinimo. Miestas su džiaugsmu 
pasidavė o Francuziszkas generolas Darlan pa
sidavė taipgi. Amerikoniszki laivai, eroplanai ir 
tankai pasirengineja ant didelio muszio. Vokisz- 
kas generolas Rommel su 20,000 kareiviais, isz 
skaitlio 140,009 bėga in Libija bet Amerikonai
ir Anglikai vejasi paskui ji. Daugiau kaip 80,000 
Italiszku kareiviu pasiliko užpakalyje apleisti 
per Vokieczius kurie gavosi in rankas allijentu. 
Tieji kareiviai likos apleisti per Vokieczius be 
maisto, vandens ir amunicijos ant pustyneš. Da
bar Italai suprato kokiais draugais yraVokie- 

| ežiai. Apie 20 tukstancziu Vokiszku kareiviu bė
ga in saugesnes vietas bet vargei iszsigaus isz 
allijentu slaistu. Buvo tai smarkiauses smūgis
del Italu ir Vokiecziu Afrikoje ir kaip rodos tai 
antras fruntas prasidėjo.

Vokiecziai pripažysta kad neteko Algeros 
nes užklupimas buvo taip staigus kad neturėjo 
progos apsiginti. Ant pakraszczio Morokos, Af
rikoj, atplaukė tukstaneziai allijentu ir užėmė 
visas svarbias vietas.

Ant Guadalcanal© 5,188 Japonai likos už- 
muszti per Amerikonus, suszaudyta 369 eropla
nai ir daug visokiu tanku. Amerikonu badai žu
vo apie tūkstantis kareiviu tuose musziuose. 
Trys dideli Japoniszki laivai taipgi likos pa-
skandyti.

Ant Rusiszko frunto karisz
ki Rusiszki trukei užklupo ant 
Vokiecziu prie Nalcziko su
spaudęs supliekdami kėlės di
vizijas Vokiecziu ant Kaukazo 
kalnu. Stalingrade keli pulkai 
Vokiecziu likos iszskersti ir isz- 
guiti isz keliu svarbiu pozicijų.

Vokietijoj ir Italijoj kilo di
delis neužganadinimas isz pa
ėmimo Algiero nes tai buvo 

'svarbi vieta ir dabar allijentai 
turės atidaryta kelia gabeni
mui kareiviu ir ginklu del Ru
sijos. Didesne dalis Italu ne
pritaria sziai karei todėl gerva
lei pradėjo pasidavinet o priek 
tam suprato kad juos Vokie
cziai apleido ir apgavo.

Telegramai pranesza isz Vi
chy, Francijos, buk minister is 
Laval apreiszke Amerikonisz- 
kiems pasiuntiniams buk Fran
ci j a pertrauke visus diploma- 
tiszkus ryszius su Suv. Valsti
joms ir inteike visiems pasiun
tiniams ju praszpartus kad ap
leistu Franci j a. Tas reiszkia 
kad Franci j a iszdave kare 
priesz Amerika. Bet ne visi 
Prancūzai tai užtvirtina nes 
Lavalo baisei neapkenezia.

Algeras — Panedelio ryta 
Algeras pasidavė in rankas 
Amerikonu ir Angliku. Tuks
taneziai kareiviu, laivu ir ero
planu užklups ant Vokiecziu 
kurie pasiliko užpakalyje.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

ežiu doleriu atlyginimo už nu-Į nesimoką jokiu padotku val- 
p'leszima jam szloves ir geroidžiai už bažnytinius turtus o 
vardo. toji sunkenybe puola ant žmo-

Tasai pryczeris nesilaiko ant1 niu kurie turi mokėti padot- 
mokslo Raszto Szivento, kuris kus.

-- Svietas mainosi ir tikėjimas! 
bet jeigu pirmutinei apasztalaiv 
Kristaus prisikeltu isz mirų-!' 
siu ir paregėtu kaip tasai musu į 
tikėjimas, kuris per juos buvo ( 
garsintas ir už ka jie likos nii-l 
kankinti tai turėtu vela Isz j 
naujo pradėti ji garsinti. 'Juk. 
sziadien progresas visame ]r|8aim_a 
viskas persimainė.

Kas Girdėt
ginėjo su savo motore arsziau 
kaip .su žvėrių.
mažus vaikais.

Porele thiri 8
Mano Žirgelis

Bažnycziu Amerikoj randasi 
'kas mestu akmeniu tai tu ati- 285,000, tai yra, visokiu isZpa- 
Iduok jam su duona, tai yra, kad žinimu iii kurias lankėsi 48,- 
1 nors turime skriaudas mums'957,624 žmones, kiijde turi su- 
/ padarytas per musu artimus1 virszum trylikos metu. 
Ibet su Krikszėzioiniszku nusi-‘ -----—---------
įžeminimu turime jiems atleisti.Į Jeigu duotum porai žvirbliu 
' Bet sziadien yra kitaip. Kaip' prasiplatinti be jokiu kliueziu 

l tokiam kanikytoji.fi ir ju isznaikinimo, tai toji pora
I žmonių kaip Hitleriui, atleisti I žvirbliu taip prisiveisintu kad 
už visokius paniekinimus ir žu-(iii dcszimts metu butu ju net

mus mokina kad nors in tave

Kokis tai profesores darodi- 
neja idant valgyt daug cibuliu 
ir gerti rugsztu pieną jeigu no
ri ilgai įgyventi. Nekurie žmo
nes mirtų nuo tokio valgio o 
prietelei prasisząlintu nuo ju. 
Dabar žmones szalinasi nuo 
Žydu ir Italijonu kurie valgo 
czesnaka o kas tada butu’?...

dinstas nekaltu žmonių?

Ir visi tave apleis.
Bet pavogk aukso kaina,
Nes bankieriui tai, valna,

Pastatyk tik belą, 
O atsidarys cau džela.

275 bilijonai žvirbliu. — Jeigu 
mes ju nenaikintumem lai jie 
žmones isznaikintu.

ISZDALINO TURTĄ
SVETIMIEMS

Nubodo Piszkinimas
Moteres Per Veidą

Mano žiogeli, mano bėrasis, 
kodėl esi taip nulindęs? Kodėl 
nukeli linksmai savo galveles, 
kode! nekasi 'kojelėm žemes?— 
Ar avižėlės tau nepatiko, ar 
szienelis per blogas, ar kas ta
ve smarkiai subarė? O gal tu,

Priežodis sako: “Kaip tave 
mato, taip apie tave raszo.” 
Bet ar-gi tasai priežodis gali 
but prilygintas prie moterių — 
tai didesnis klausymas.

Gal ne, nes sztai, ka žymius 
ir mokyti žmones kalba apie 
moteres: “Vyras kad ii- butu 
pikcziauses, niekados nekalbės 
apie moteres piktai arba nege
rai, kaip jos paczios apie tai 
mislina.

Arbata sziadien yra dau
giausia naudojami gerymu ant 
svieto. Susitinkame su ja ant 
kožno stalo bet norime skaity
tojams praneszt kaip atsirado 
arbata, pagal apsakyma Kin- 
cziku:

Kitados įgyveno Dievo-bai- 
mingas žmogus vardu Darnius. 
Karta jis užmigo ir pasirodė 
jam dievaitis kuris in ji prakal
bėjo: “Kelkis, nuskusk skruos
tus nuo aku ir eikie prie upes. ’ ’ 
Daiunus pabudo, ir iszpilde ta j i 
paliepima o trumpam laike ant 
tos vietos iszaugo krūmas Ar
batos. Sapne vela mate ta ji die
vaiti kuris vela Darmu pamo
kino kaip reikia arbata iszvirt.

Nors tai tik pasaka bet pa
sirodo kad Kinczikai naudoja 
arbata nuo nepamenamu am
žių. In Europa atve'že arbata 
Olandisz’ki kupeziai, mete 1610, 
o isz ten arbata gavosi in Ang
lija.

Anglija, kuri sziadien nau
doja daugiausia arbatos, mete 
1711 sunaudojo tiktai 150 
tukstancziu svaru o sziadien 
sunaudoja net 100 milijonu 
svaru.

Rusijoj pradėjo pažinti arba 
1638 mete. Pirmiausia, atgabe
no arbata in Europa Karolius 
Lineuszas, kuris gimė 1706 me
te o mirė 1778 mete.

Sziadien visoje Europoj su
naudoja apie puse bilijono sva
ru arbatos ant meto ir beveik 
tiek Amerikoj sunaudoja.

Žmones tankiai myli intiketi 
in atsitikimus ir nepaprastus 
nuotikjus. Isz tokiu nepapras
tu atsitikimu žmones iszreisz- 
ke likimus savo gyvenimo ku
rie. tankiausia juos apgauna ir 
neiszsipildb.

Nekarta giliukis padaro žmo
gui nepaprasta szposa, kaip 
tai nesenei tarpe daugelio be
darbiu Milwaukee, Wis., atsi
rado keturi ateiviai: Vincas 
Rutkovski, Viktorina Svirk, 
Martinas Sobol ir Edvardas 
Sarecki, kurie kaip ant geru 
žmonių rųeldesi karsztai idant 
juos patiktu nors kokia laime 
arba gautu koki darbeli bet ne- 
aplaike darbo ir ant galo din
go ju visa viltis ir pasiliko 
prastais valkatais.

Sztai atsitiko kad tūla diena 
visus keturis paėmė palicija in 
kalėjimą kur juos uždare kai
po nužiūrėtus kokioj tai žu- 
dinstoje ir kad juos turėtu po 
ranka kaipo liūdinto jus kada 
prasidės teismas. Tokiu budu 
persėdėjo kalėjime net 187 die
nas, vešiam kambarėlyje, turė
jo gera burda ir su jais pasiel- 
ginejo1 gana gerai, ne taip kaip 
su kokiais prasikaltėliais.

Da to negana. Kada likos su
gautas žadintojas ir atliko sa
vo priederme kaip Budintojai 
priesz suda ir apleidinejo kalė
jimą, pavietas kožnam užmokė
jo po penkis dolerius už kožna 
diena kuria persėdėjo nekaltai 
kalėjime ir pragaiszino laika. 
O kad sėdėjo jie kalėjime per 
187 'dienas, todėl kožnas aplai- 
ke nuo pavieto po 935 dolerius.

1 Nuo tos valandos vela pasiliko 
tikineziais in apveizda Dievo. 
Pinigai vela juos sugražino 
prie drūto tikėjimo.

Saviszkiems Nieko
Nepaliko •

Racine, Wis.— Nesenei mirė 
czionais sentike Mrs. Berta 
Brandonn, 89 metu amžiaus, 
palikdama 50 tukstancziu dole
riu, kuriuos paliko del svetimu 
o del saviszkiu nepaliko nie
ko. Tarp kitokiu palikimu pa
dovanojo savo tarnaitei 500 
doleriu, o kunigui taipgi 500 
doleriu ant misziu. Dabar gi
mines užvedė teisima pasi'prie- 
szindami tokiam teiutamenltuii, 
tvirtindami kad svetimi prikal
bino ■seniuke ant ipadaiimo to
kio testamento, .iszverdami ant 
josios savo intekmia, žinodami, 
kad seniuke turėjo kudikiszka 
protą. Senuke paliko du bro
lius ir keitures įseseres.

Tūlas sudžia New Yorke nu

Mirtis nedaro jokiu skirtu
mu :

Nesenei mirė garsinga ope
ros dainininke, Nellie MeJba, 
kuri savo paskutiniam testa
mente aiszkiai iszreiszke idant 
ja palaidotų prastam grabe ir 
tam miestelyje kuriame ji buvo 
gimus. Grabas sukaltas isz 
prastu lentų buvo nuvežtas ant

baudė viena žmogeli, kuris pa-1 kapiniu -prastam ukiszkam ve-
vogė asztuonis centus, ant asz- 
tuoniu dienu in kalėjimą o ban- 
kieris, kuris buvo priežastim 
subankrutinimo 'banko ant 100 
tukstancziu doleriu,'gavosi in 
kalėjimą tik ant penkių metu. 
Ar-gi tai teisingysta?
Pavogk duonos szmoteli, 
Uždarys tave ant metelio,

Pirma neiszleis,
“Kitus moikina bet patys tai 

nepildo. ’ ’
Pryczeris Harvey Williams, 

isz Reformatorių parapijos, ap
skundė savo dranga, Rev. S. 
Qerlock aut dcszimts tukstąn-

žime.
Amžinastis kokia mus lau

kia, kokis 'bus skirtumas ar 
mus palaidos mediniam grabe 
ar metaliniam su didėlėms ce
remonijoms ir pasisziauszime. 
— Juk isz dulkes pastojai ir in 
dulkes pavirsi. — Pas Dieva 
nėra skirtumo.

kova trauksim ir žiauriau prib- 
szams kerszysim...

Ir jis pasiekęs pabucziavo 
aikli snukiu... Žirgeliui tarsi 
aszaros pro akis isztryszko...

Saulute gražiai szviete, oras 
buvo ramus. Arklys vis neatsi
traukdamas stovėjo ir žiurėjo 
in sužeista savo vada...

griaustinis trenkė. Tai buvo 
audra. Ne, ne audra ten uže, 
Tai 'baisi kova siautė. Ne 
griaustinis ten dundėjo, tik nuo 
patranku žeme drėbejo,, ne žai
bai ten szvaiste, tik ugnis nuo 
gaisru in padanges kilo. Tai 
karas ežia. Tai žiauri mirtis 
ežia kvatojas. Tai jaunuoliu 
ežia pulkai narsiai krauja lie
ja. Czia gyvybes ir mirties are
na: kas laimes, tam gyvybe, 
kas pasiduos, tam mirtis. Ir 
sztai, tarp pulku pasirodė mu
su narsus karžygis o žirgas 
kaip pauksztis lekia ir jis žai
bo greitumu skubinasi in pir
mas eiles. Nebijo jis mirties, 
nebijo jis ir prieszu. Aplink ji 
kulkos szvilpia. — Tai szen, tai 
ten krinta nuszauti; bet jis vis 
sveikas, neliecziamaš, tarytum, j 
kas ji saugoja nuo kulku. Ir 
baime ima prieszus: karžygis1 
kerta tiesiai jiems in szirdi,kuri 
jis pasisuka, tuojau ton pusėn 
lamejimas nusvyra,

Pasibaigė kautynes. Ant lau-

Stroudsburg, Pa. -—James
Woodward, atsiduso lengvai, | bėrasis, nujauti dideli žygi — 
kada ji sudžia perskyrė iiuo|karužen joti? Neliūsk, žirgeli, 
jo prisiege'es žanda-piszkes, j neliūsk bėrasis, jeigu reiktu — 
kuri jam daužė žandus keturis josim narsiai per laukus, kaip 

paukszcziai lėksim per žalias 
girrias, kaip.žaibas piilsim iu 
kovos lauka. — Neliūsk, bėra
sis...

Žirgas, tarsi, supratęs viską, 
galva linksmai pakele, su- 
prunkszte ir kojomis žeme kas
ti pradėjo...

Karžygis ramus užsėdo joti.
— Sudiev jums, tėveliai, su

diev jums, broleliai, sudiev 
jums, sesutes, asz joju iu žiau
ru kara... Jus verkiat, liustat, 
— neverkit, — jeigu Dievas 
leis, gyvas grysziu o ne, tai vis- 
tie'k viena karta, ar vėliau, ar Į ko gulėjo daugelis nuszautu ir 

b ankseziau, reikės mirti. Bet 
prieszams — isznaudotojams 
žiaurus kersZtas — tegul žino 
jie ka reiszikia kitus vergti ir 
isznaudoti; už visus ju nedorus 
darbus bus žiauriai atmokėta...
Neliūskit, asz turiu laimėti...

Dangus buvo apsiniaukęs. 
Didele viesulą lauže medžius 
ir griovė tridbas. Žaibai isz vi-

sykiuU ant sanvaites, per tris 
metus ju vedusio gyvenimo.

Viena syki toji Erodas Boba, 
diuire savo Jamcsukui su szake- 
mis, mete in ji prosą sužeisda- 
ma veidą, o reike žinote kad 
prosas tame laike buvo karsz- 
itas, iszmiusze kelis dantis, o 
daugeli sykiu vijosi paskui ji 
su botagu. Motere prie visko 
prisipažino, o su'džia gailėjosi, 
kad James nepanaudojo to pa
ties botago ant josios pecziu, o 
sziadien nebūtu jeszkojas per
siskyrimo.

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Baisei Apjuodimo 
Laiszka

Girtuoklis Kokiu Mažai 
Ant Svieto Randasi

Per

Plattsburg, Ind — Mrs. Rita 
Marston ir josios iketuriu metu 
sūnelis likos surasti negyvi, 
per užtroszkima gazu nuo pe- 
cziaus. Tyrinėjimai parode, 
buk motere atėmė sau gyvastį 
isz priežasties aplaikyto laisz- 
ko, kuriame raszytojas užme
tinėjo jai neteisingysta, apgau
dinėjimą vyro ir t, t. Palicija 
ir pacztinei inspektoriai jeszko 
tos ypatos kuri per savo mela
gyste instume motere ir josios 
sūneli prie atėmimo gyvasties.

sužeistu. Priesząs buvo nugalė
tas.

Bet tarpe būrio gulincziu ir 
karžygis buvo sužeistas. Pake
le jis galva; prie szono jo pri
klaupęs jo arklys. Jis matyt, 
didžiai gailesi savo vado.

Mielas arkleli, tu daug man 
tikrai tarnavai — kalbėjo kar
žygis,— bet neliūsk, asz pa-
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Jerome, Idaho.— Vance Gor
man, gal yra didžiausiu gir
tuokliu kokiu mažai randasi 
ant svieto. Pragėrė jis szliu- 
bini žiedą savo moteres, dvi 
kėdės ir įsoflka už 5 dolerius; 
davė isz tu pinigu paežiai 80 
centu ant maisto, o likusius 
pasiliko sau ant pragerimo.

Numaliavojo jis savo tetai 
narna už ka ji jam davė 15 
doleriu, isz to davė (paežiai 3 
dolerius, o likusius pragėrė. 
Už toki pasielgimą likos pa
trauktas in suila ir nubaustas 
ant penkių metu in pataisos na
rna. Negana to, Vance pasiel-

Dukrele Nužudė
Kirviu Savo Mdtina

Noranda, Kanada. — Mrs. 
Bettie Ilarlor, 17 mefii mergai
te, pripažino palicijai, buk tai 
ji nužudė su kirviu savo motina 
laike barnio kada motiną ją su
barė kada norėjo iszva^iuoti su 
jaunikiu automobilium in kita 
miestą.

Motinos lavona surado skie
pe kaipo ir kruvina kirvi su 
kuriuom sukapojo motina. Pa- 
licija tuojaus nužiūrėjo dukte- 
re, kuria areztavojo ir vėliaus 
ji prisipažino prie visko.

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka, 
puses szimtmeczio,

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz-
Su pa- 

35c 
Trys istorijos, apie Ne-

Ne yra Tai Amunicija Tik Tameites

Pagal suraszo apskaityma tai 
bažnytinis turtas visokiu isz- 
pažinimu czionais Amerikoj tu - • 
ri vertes daugiau kaip ant pen
kių bilijonu doleriu.

Kaip visiems yra žinoma, tai

Kapitonka Betty Yohalem, isz Moterių Ambulansu Kor
puso, isz Van Nuys, Gal., matydama kad tukstancziai bu- 
szeliu tameicziu pusta ant lauku, susirinko savo drauges in 
talka ir surenka tameites nuo lauko nes valdžia j u daug 
reikalauja del kareiviu.

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 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
pinąs: 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-žud'žiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

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

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

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

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ................................. 15c
, No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu ......................................... 15c

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

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ......................7................. 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 brole: 
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 valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
pacziuo’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 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; A-/t keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Sz’dlpikas; 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 klastoris. 40 
puslapiu ..........................................15c

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

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

No. 161 Keturios istorijos apie Ant
i, lprapulties Kranto; Mistras ir Krepe- 
c szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
3j 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. Kode! 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoji. Netobulas žmogus, 
Susideda isz 122 puslapiu...........25c

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

No. 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 paczia, 
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); Kairriecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai;
Preke

Keletą Juoku ir Paveikslo.
....................................... 15e

Adresas:
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna

kanikytoji.fi
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Atsitikimas Lietuvio
I lis. O ir gerai vaikinas dare nes apsiredžius, leidosi iii svietą 
ir turėjo tėvo 'būda o kad butu ant žūt-but.
girdėjas kaip tėvas ant Zosės Netoli nuo kaimo, girriojej 
plūdo, tai. Ikasžin kas butu bu- stovėjo kryžius. Prie to kry-

Atsitikimas Lietuvio Varszave

sime nauju užimti ju vietas.
Ir autobusai, gatvekarai ir 

traukiniai ndgales aptarnauti 
szita padidinta skaieziu žmo
nių. Nebus nauju privaeziu 
automdbiliu ir mažai nauju 
bendru gabentojų ligi karo pa
baigos. Negalime prikimszti 
86 % in 14%.

Taupymas musu visu perva
žiavimo parankamu — juos 
vartoti tik būtinai reikalin- 
gams tikslams — yra vieninte
lis atsakymas. Alės visi priva
lome rimtai apsvarstyti szia 
pervežimo užduoti ir kiek ga
lėdami remti jos iszriszima kad 
tik Amerikos pervežimo ratai 
suktųsi koilgiausia. Jeigu jie 
sustotu — ir jeigu mes tada ne
būsim pergaleja savo prieszo 
—- szios szalies gyvybe ir pra
mone bus suparalyžuota.

Aiszku, kad padangų truku
mas yra svarbiauses pirmas 
dalykas tautos pervežimo per
mainoj. Daugiau kaip 4 isz 5 
Amerikiecziu keliauja in darba 
savo automobiliuose ir del dau
gelio nėr kitu tinkamu perveži
mo Ibudu. Nėra nauju padangų, 
pagal Baruch komiteto rapor
tą, tautos padangos iszsine- 
szioja asztuonis kartus grei- 
cziau negu juos galima atnau
jinti.

Ales negalime tikėti gauti už
tektinai gumos palengvinti 
svarbia padėti. Nuo Lapkriczio 
22 d., kiekvienas pasažierinis 
automobilius turės apsieiti tik 
su viena ‘ ‘ nenaudojama ’ ’ 
(spare) padanga. Railway Ex
press Instaiga surinks visas ne
vartojamas padangas dykai, 
padangos bus pasiunstos in Val
džios sandelius, tinkamai api- 
prekiuiotos kaipo vartotos pa
dangos ir bus ulžmokamla su U. 
S. Iždo czekiu, karo bonu arba 
ženkleliu, kaip pardavėjai no
rės. Nors motoristai bus pa
vėlinti laikyti ju penkes ge- 
riauses padangas, jie turės už- 
siraszyti serijų numerus tu, 
kurias jie pasilaiko — tuos nu
merus reikes paduoti ant apli
kacijos del gazolino paskirsti- 
jirno.

Kurie turės daugiau negu 
penkes padangas negaus gazo
lino po Lapkriczio "22 d.

Office War Information, 
Washington, D. C;.

Kad Lietuvei daugiausia pini
gu turi,

Ir gražiausia už visus isz'žiuri.

Į aminisFrontas 
Pryszakys

Pasaulinėje kovoje Suv. Tau
tu priesz Aszi musu kovojan- 

Itieji vyrai randasi tolimuose 
lfrontuose, ir musu konvojaus 
Į linijos, linijas kurias karo lai
vai turi apsaugoti, apsupa dau
giau tukstaneziu myliu negu 
yra myliu aplink žeme. Trans- 
portalcija ir reikmenų pristaty
mas — musu užjuriu jėgoms ir 
musu alijantams tikrai yra sun
ki užduotis.

Nabaine pervežimo užduotis 
dera lengvesne. Isz visu užduo- 
cziu, szios szalies užduoeziu- 
pilnoj horizontoj, pervežimo 
trukumai yra rimeziausi. Jie 
lieczia netik greita gabenimą 
karo reikmenų skersai szali bet 
lieczia. kasdieninius inproezius 
kiekvieno darbininko, szeimi- 
ninkes ir mokyklos vaiko. Mes 
turime tiek daug atlikti iii toki 
trumpa laika, turime pristaty
ti žalia medžiaga, maista, karo 
reikmenis ir gaminius kurie 
yra būtinai reikalingi kasdie
niniam gyvenimui ir gerovei 
130,000,000 žmonių.

Net ir taikos laiku tautos 
pervežimo užduotys buvo mil-' 
žiniszko didumo. Kare, jos yra 
rodos tik insivaizdinamos. Mes 
nepajiegiame apsiverkti su vi
soms. Todel-gi nesvarbios turi 
būti paszalintos ir liekamos 
sutvarkytos iki augszcziausio 
laipsnio.

Rimtas 'dalykas — rimtesnis 
negu musu paprastas pilietis 
mano. Amerikoje pervežimas 
yra vienas isz svarbiausiu da
lyku. Ne 'kaip žmones Europo
je — alijantai ir prieszai—mes 
pripratę laibai toli keliauti ka
da patys persilkeliame arba ka
da kraustome savo daigtus. To- 
del-gi musu inžinai yra dides
ni ir stipresni. Todėl Europos 
automobiliai negali lygintis su 
musu automobiliais, kaslink di
dumo ir arkliu-jegos. Ne dėlto, 
kad mes pažangesni bet kad. jie 
turi didesnius darbus atlikti. 
Musu uatomo'bilius loszią labai 
svarbia role kasdieniniame gy
venime. 1941 m. 86% pasažie- 
riu keliautu myliu buvo priva- 
cziuose 'automobiliuose. Lieka
mas 14% buvo visu kitu rusziu 
važiavimas -— traukiniais, ba
sais, lėktuvais, gatvekariais ir 
požeminiais.

Kada sulauksime sumažini
mu — ir tikėkime kad taip bus 
— turėsime pakeisti musu ke
liavimo iniprocziuš. Turim pra- 
szalinti nesvarbius pervažiavi
mo darbus nuo traukiniu ir 
sunkvežimu linijų. Turime at
siminti, virszvisko, kad jeigu 
mus automobiliai iszsi'baigs be
reikalingu važiavimu, neturė

i via — butu pasidarius baisi' žiaus Zose nutarė pasimelst 
musztyne tarp tėvo o sunaus o 
ko Lietuvoje tada nebuvo gir
dėt.

Bet ant svieto visaip maino-
apFe'tai ruipinties. Asz da si- In pusią adynos paskui po

telia, kuri jam bus meilesne 
kaip viso svieto turtai ?

— Ar ras, ar neras, tai jau 
mano .dalykas; tu geriaus pa
darysi, kaip savo puodu žiūrėsi 
o ne a, 
karta paantrinu, jog tasai pus
galvis neapsipacziuos su 1 
valkata, kibą mano akis įpir-

(Tęsinys)

O Motiejus ka mislijo? — 
Jis žinojo tėvo misli gana gerai 
ir slėpėsi su tuom, jog jis isz 
szirdies myli Zosia nės kad bu
tu tėvais apie tai.patyręs, butu 
mergina pavaręs o Motiejui 
kaili iszlupes. Per deszimtsl . .... . ,V1 .v. 1 .. .nuaus smiltimi uzbersite!
metu pažino jis gana gerai mer
gaite o ir jos būda ir augsz- 
cziaus ja state kaip dvaro pa
naite. Buvo tai mergaite prie 
tanciaus, ir ražaneziaus. Prie; . . t i • iįpuolė paraudonavęs kaip kur- 
grebimo rugiu buvo pirmutine, | 
ar 'bažnyczioje ant maldos o ir 
ant guižyniu — visur buvo pir
mutine ir nei vienai nesidavė 
iszsilenkt. O dorybe žydėjo 
szirdyje puikiausia. Koįžnas 
prie jos gretinosi ir meiliai kal
bėjo o neszvanlku žodi niekad 
negalėjo isz jos lupu iszgirsti. 
Buvo kruti ir darbszti kaip vi
jurkas ir kada 'koki dar'ba pa
griebdavo tai net rūkdavo. O 
ii seikėsi darbas! Nejj buvo 
smagi ir graibi. Ne tik visas 
kaimas bet ir visa parapija ’ 
apie ja kalbėjo ir motinos savo 
dukterims ja ant pavyzdies sta - 
te.

Bet gryžkime pas Kulnius. 1 
Motiejus, matydamas jog visa 
jo viltis ir apie Zosia tupineji 
mai bus nevaisingi ir, jog upa- 1 
ro tėvo nepergales, pradėjo ne
rimaut ir rūpintis. Ant kart at
stojo nuo jo linksminimas^ ir ' 
smagumas; nuo žmonių szali
nosi; jeszkojo tykaus kalmpe- 1 
lio, kuriamie galėtu daug mis- 
lyt; in nelaiminga Zose retai 
kada žodi prakalbėjo, rodos , 
kad jos bijojo, kad laikais ne- . 
iszfcalbetu. Nemiga taip ji var - i 
gino jog vos kojas galėjo pa
vilkti. Sunikus smutkas ant jo i 
veido apsėdo o szirdi meilia ' 
del Zosės pripildinta, spaude , 
gailestis ir neramumas. ' 

Motina tai nužvelgus, pradė
jo labai apie vienturį rūpintis. 1 
Pradėjo pri'bijot apie jo sveika
ta ir gyvasti ir ilgai nevilkinus, 
iszklaiu.se sunaus kas jam 'ken
kia, norint jau žinojo apie su- 
naufe ir Zosės meilia. Viena die ■ 
na po tam, kalbėjo motina su 
seniu ir ant galo primine apie 
Motiejaus prie Zosės meilia, 
tai senis vos isz kailio neiszsi- 
narino ir paszauke:

— Greicziaus ant mano del
no plaukai užaugs ir greicziaus 
mane in graba. indesit ne kaip 
mano suinus Motiejus su taja 
valkata apsipaeziuos, kuriai 
daviau mano name prieglauda! 
Gera isz jos mergaite, tai teisy
be bet tegul maino sunaus ne- 
paiSkinla nes isžguisiu ant ketu
ri u veju. Žiūrėk tu ju! Užsima
nė paeziuotis! Ir tu man drysk 
tai prie mano sunaus kabintis! 
Gimus ant Varszavinio meszly- 
no, isz nežinomiu tėvu, kad bu
tu mano sulntene, tai nesulauki- 
mas jos!

— Tiktai tu palauk, mano
pacziulk, —atsake Kuiniene — 
kas bus isz to, jeigu tu su sa
vo pasispyrimu užriszi kūdi
kiui svietą? Motiejus myli ta, 
kuria apsaulgojo nuo prapulties 
ir isztraulke isz nelaimes. Ma
tomai tokia, 'buvo Dievo valia 
idant Zose liktųsi musu viena
tinio sunaus pati. Ar nori prie- 
szintis Jo szventai valei? Ar-gi 
musu sūnūs reikalauja kokiu 
ten pasogu? Ar negana visko 
isz Dievo Apvaizdos turime? 
Ar-gi ras kur tokia, puikia pa.- .
ežia, kaip szita darbszia siera-Į limo per Japonus.

j idant ja Dievas paimtu in savo 
apglo'ba. Bet kada areziaus pri-'
siartino, sztai paregėjo priesz 
kryžių klūpojanti ir karsztai 
besimeldžianti Motiejų. Norėjo 
paszokti in szali ir bėgt tolyn i 
bet Motiejus, paregejas savoj 
mylima, paszoko, pagriebė per 

nius pasveikinės paklausė: (pusią ir karsztai pabueziaves
— Kur toji sierata, kuriaipaszauke:

—- O mano brangiausia 
kviet'kele! Kiek asz per tave

— Nežinau; gal but kur l'au-'keneziu! Szitas Isžganytojas 
kia. — O kam ponui vaitui rei
kia musu merginos ?

— O, man labai reikia, — at
sake su gimdome vaitas ir pra
dėjo popierais atvyniot, kurias 
su savim atsivežė. — Aplaikiau 
nuo pavietavo naczelninko pri
sakymą iszduota per pati gu
bernatorių, idant Zofija Odels- 
kiute, kuri likos pavesta Motie
jui Kulniui per nepažinstama 
asaba ant ulyczios, Varszavoje, 
o 'kuria kokia tai ubage nuo tė
vu pavogė, kada dar buvo ma
žu kūdikiu idant butu sujesz- 
kota. Dabar Motiejus Kulnius 
turi vela in Varszava pristatyt, 
kur dažinos rotužeje apie vis
ką.

— O mano Dieve! o-gi ežia 
vėla kas? — paszauke Kuinie
ne. — Juk mano sūnūs nieko 
nekaltas!

— Asz nežinau. Szitose po- 
pierose nieko apie tai nėra pa- 
raszyta. Bet kur toji Varsza- 
vaite? Reikia jai pasakyt kad 
tuojaus rengtųsi in kelione.

Laike kada vaitas su Kul- 
nium už stalo sėdėdami vieszi- 
nosi ir kalbėjo apie padotkus ir 
kitokius daigtus, Kuiniene dre
bėdama iszbego laulkan idant 
sujeszkoti sieratele. Ant tusz- 
czio senele jeszkojo szaukda- 
ma Zosės — niekur nebuvo 
matyt, nei ant szaukimu neat- 
siliepe. Už sodo buvo gili sožel- 
ka; ir in ten senuke nubėgo nes 
mislijo jog varginga sieratele 
isz gėdos ir skriaudos atėmė 
sau gyvasti. Ant tuszczio — so- 
želko je varles kurkė ir pakrasz- 
tyje stovėjo gandras ir var
iems darė prova. Nerimaudama 
Kuiniene nubėgo pas kaimin- 
kas klausinedama apie Zose 
bet niekas jos neregėjo. Kur ji 
dingo? Uždusus Kuiniene par 
bego namon ir sznabždclejo se
niui, jog niekur sierateles ne
randa.

Senis Kulnius pabalo kaip 
drobe. Dasiprato, jog Zose, per 
ji iszkoliota, ir taip kaip isz- 
guita iszejo neatsisveikinus. 
Bet in kur? Pradėjo baimingai 
priesz vaitu teisintis jog trupu
ti sieratelia pabarė, jog jo ne
paklausė bet nemislijo kad ji 
taip sau in galva paims.

-— Ar žinai ka, Kulniau, — 
tarė vaitas, — tu gali isz to tu- 
retie 'daug ergelio. Jeigu siera
ta, kurios matomai tėvai jesz- 
ko, kur nors dings, tada atsa
kysi už ja savo ūkia. Kogrei- 
cziausia turite iszsiunsti raitus 
vejiikus, in visas szalis, idant 
pavytu mergina ir sugražintu. 
Ant galo ir man gali but beda 
nes tai mano gmino. Rytojaus 
sulaukus, turiu iszsiunsti mer
gina in Varszava. Jeszkokite, 
nes bus negerai...

Tai pasakęs vaitas stojo, isz
ejo ant kiemo, sėdo in briczka 
ir nutaršzkejo.

Zose priesz tai paimta, dide
liu gaileseziū už neteisu per 
Kulniu užpuolimą, ilgai nemis
lijo ir kasdieniniuose rūbuose

tam atsitikimui, Kulniu name,
taja P.i’ibuVo vaitas su kokioms tai 
foir- svarbiomis popieroms ir Kul-

Tai kalbėdamas senas Kul-! ' - ,
nius trenke durimis ir iszejo i Motiejus isz Varszavos, priesz | 
laukan. Paregejas ant 'kiemo “Mszimt metu, parsivežė ? (
Zose, lesinanezia visztas, už-

kinas ir kumszczia sugniaužęs 
paszaulke:

— Ka tu sau geresnio misli- 
ni? Paikini maino sunu kaip ko
ki Varszavini valkata. Tu sau 
ji isz galvos iszmuszk ir nesiti
kėk gautie ji sau už vyra o jei
gu ne, tai szelauk isz mano na
mo! Asz nenoriu teki kirminą 
valgydini. Mano sūnūs ne del 
tokios valkatos!

Po tu žodžiu, kurie kaip per 
kūnas inmusze in sieratos szir- 
di, Kulnius greitai atsitolino. 
Varginga mergiuke stojo kaip 
nudiegta o aszaromis apsilie- 
jus, rankas užlaužė ir grau
džiai paszauke:

— O mano Dieve! Kuom asz 
nusidėjau? Ka dabar pradė
siu? In kur nusiduosiu? O ne
laiminga asz ant svieto ! Iszva- 
rineja mane vela in ta platu 
svietą!... O ka, tegul stojasi va
lia Dievo! Eisiu isz ežia in kur 
mane akys nesz, juk da sviete 
rasiu žmonių!

Ir Zose, paimta didžiausiu 
gaileseziū, pasiryžo tuojaus 
Kulniu. narna apleisti, be atsi
sveikinimo su gera Kuiniene 
ir mylimiausiu Motiejum, ku
rio toje nelaimingoje dienoje 
da nebuvo regėjus, su kuriuiom 
jau nuo senei "nebuvo kalbėjus. 
Žinojo ji gana gerai, jog ja Mo
tiejus myli ir liks teisu lyg 
smert ir tiktai del to nuo jos 
szalinosi idant tėvas nesupras
tu nes nenorėjo su tėvu vaidy-

Plentas In Alaska

Szita toblyczia randasi arti
moje Edmonton, Alaskos, ap- 
reiszkianti pr aside j ima ilgo 
naujo plento vedanczio isz 
Kanados in Alaska. Dabar 
isz Albertos Kanados penki 
szimtai myliu plento veda in 
Dawson Creek kur Ameriko- 
niszki inžinierei užbaigs ta j i 
nauja kelia 1, diena Gruodžio. 
Tasai plentas bus nauduoja
mas del kariszku automobi
liu ir troku kurie keliaus in 
Alaska apginti ja nuo užpuo-

kasdien mano aszaras mato ir 
mano 'baisa girdi. O, 'kad tas 
Dievas nors karta ant mudvie
jų susimylėtu ir duotu sulaukti 
tos laimingos... Bet ka tu ežia 
veiki, mano mylimiausia? Isz 
kur tos aszaros ir rūpestis ant 
veido? Ar gal mano tėvas?...

-— Iszvare mane, — atsake su 
aszaroms nelaiminga sierata.

— Iszvare? Na, tai ir manes 
iszsižadejo nes be tavęs negaliu 
gyvent; pats Dievas mudu su
vedė ir mazgu meiles suriszo — 
kalbėjo Motiejus, spausdamas 
prie saves sierata. — Prislegiu 
priesz szita nukryžiavota Isz- 
ganytoja, jog tavęs neapleisiu 
lyg smert. Niekas mudu ne 
sztant atskirt kaip tik gal 
mirtis. Bet ar tu tikrai, Zosele, 
mane myli?
— Kam tau da apie tai klaust. 

Del tavęs daug keneziu, del ta
vęs 'begu in svietą, nors be ta.- 
ves bus man sunku gyvent ant 
žemes.

Ir vela ju karsztps lulpos su
ėjo in viena, jog rodos net Kris
taus paveikslas ant kryžiaus 
nudžiugo isz tos meiles nekal
tos poreles.

Ant kart vežimas sutarszke- 
jo ir ties kryžium susilaikė. Bu
vo tai Kulnius o paregejas ties 
kryžium jauna pora klūpojau- 
ežius, iszszoko isz vežimo, pri
siartino prie ju ir pakeles ran
ka augsztyn tarė:

— Jeigu kitaip negali but, 
tai ir asz judu laiminu: “Var
dan Dievo Tėvo, Sūnaus ir 
Dvasios Szventos, Amen;” o 
dabar gryžkite namon nes 
svarbios ten laukia naujienos.

Kulnius priverstu buvo tai 
padaryt nes jeigu sierata kur 
dingtų tai gal' ir ūkės netektu.

Ant rytojaus, anksti, kuope
le pakeleivingu, kuri susidėjo 
isz: vaito, Kulniaus ir Kulnie- 
nes, sumaus ir Zosės, važiavo 
ketvertu arkliu, ilgam, vežime, 
in Varszava. Važiuodami vi
saip mine, ka Varszavoje išz- 
girs; Motiejus su Zose buvo už
imti apie ateiti ir kad tik grėi- 
eziau sueiti iii pora.

Bet kaip tai tankiai viltis 
žmogų suvedžioja! Kaip tan
kiai isznyksta sumislyti daig- 
tai. Žmogus su vilczia tankiai 
apsigauna, kaip vabalėlis, 'ku
ris nakties laike lekia ant ugni
nes szviesos ir sparnelius pa- 
svyla. Taip ir žmogus, genioda- 
masis laime •— tankiausia apsi
degina.

(TUMAUS BUS)

Hei tu, Filadelfijos naszlele,
( Jau sena bobele, 

Norints tu redaisi kaip panele, 
Bet esi visai neiszmanele.

Kad ir babiiii plaukus ir ne- 
szioji trumpa suknele, 

Pauderiuoji ir szmeruoji rau'k- 
szleta veideli,

Tas tau nie'ko negialbes, 
Tik daugiau žmones tave 

iszjuokines.
Juk jau viena vyra nuga- 

nubinai,
Už gyvasties jam pakajaus 

nedavei,
O dabar darai monke isz saves, 

Ar tai pripuola del tavęs?
Suprask 'kad jau esi moeziute, 
Arba, kaip tai sakant, bobute, 

Jau trandai tau byra, 
Ir da jeszkai kito vyro.
Vercziau 'apsimallszyk,

Ne kaip isz saves monke daryt, 
Jaunystes jau neatgausi, 

Kad ir pati biesa szauksi.
* * *

Kur boba pirszlys,
Ten viskas susitarszys,
Ir kiaule bus kvieslys, 

In kur pribuna kokia mergina, 
Tai laibu liežuvei darbe būna, 

Apkali ba Ikuiobjauriausia, 
Padaro už niekiausia.

Teisybe, nokurios vertos būna, 
Ba kaip tik pribunat 

Liežuviu negali suvaldyti, 
Pradeda savo iszrodyti, 

Geria ir liežuvius paleidžia.
O ka, mat, pri kontri, tai 

pasileidžia, 
Mergaites, ant jus visi temina, 
Reikia grąžei vestis tai ir bus 

gana, ' 
Mano žodi paminėkite,

Giliai sau in galva insidekite, 
Grąžei užsilaikykite,

Bile ko neklausykite, 
O vyra gera gausite.

* * *

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

BUY 
WAR 

BONDS

Istorija apie Amžina Žydą. 
To kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. 20 Centai.

Saule, Mahanoy City, Pa.

Isz pigios mėsos nebūna, nauda, 
Be ko gali apsieiti, to nepirk, 

Pinigą padėta laikyk, 
O del gero valgio neskulpck.
Vallgis priduoda sveikata, 

Pridu'oda ;prie darbo’ alkvata, 
Sveikam kūne sveika dusžia 

gyvena, 
O jeigu turi ta, žmogui būna 

gana.
Tiktai tas linksmai procevoja, 

Katras savo dusziai ne- 
• szkadavoja, 

Asz, szirdeles, ka uždirbu,
Tai viską pradirbu.

Po teisybei, ne koks mano 
uždarbys,

Bet ne alkstu kaip alksta 
kvailys, 

Neatstumiu .aluczio puoduką, 
Ir guzutes stikluka.

Juk reikia ikuna maityt,
Kad reikalingas pajiegas 

turėt,
Vis po svietą runyti,

Žinutes isz visu pakampiu 
rinkti.

Juk ir Žydas kuris su kromeliu 
vaikszczioja,

Tai sau ant szalbo geresni val
gi pasisteliuoja,

Ir kriauezius taip kerpa, 
Kiek eeikio užtenka.

Bet asz sakau ir sakysiu', 
Už Lietuvius galva, guldysiu,

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

NUOGAS NEGALI ISZGUITI
TIKĖJIMAS VELNIĄ

Visi Gavosi In Czyscziu Isz Szitos Merginos

Atsikratė Nuo Senos 
Moteres, Nužudė, Po 

Tam Ja Pakorė

Washington — Prezidentas ’ 
Rooseveltas kalbės per Armis
tice Diena per reidio, kurio bal
sas bus girdėtas po visa svietą.

— Utaiininike pripuola Szv. 
Andriejaus, Avelino; Seredoje 
Szv. Martino, vyskulpo; Ket
verge Szv. Martino, popiežiaus.

— Ant susirinikimo opera
torių ir anig’lelkasiu, likos nu
tarta kad anglekasei dirbs po 
szeszes dienas ant sanvaites 
bet jeigu dirbs daugiau kaip 
35 valandas tai aplaikys po 
pusantro laiko ekstra už dar
bą. Taip nutarta aint susirinki
mo, Filadelfijoj, praeita san- 
vaite.

— Utarninko ryta, Lapkr. 
(Nov.) 10ta diena, apleis mies
tą 88 vyrai, kurie instojo in U. 
S., tarnysta, kurie apleis 10:42 
valanda a'nt Readingo trūkio 
in New Cumberland, Pa., ir 
Fort Meade, Maryland.

-r- “Saules” redakcija ir 
dirbtuve bus uždaryta per visa 
diena, Seredoje, ant atminties 
Armistice Dienos, arba atmin
tis užbaigimo Pirmos Svietines 
Kares.

—• Nedėlios ryta likos mir
tinai sužeistas Jokūbas Sail- 
Sow, 57 metu, prie savo namo 
per automobiliu, mirdamas Pa
gedėlio ryta Locust Mountain 
ligonbutcje.

—‘ Žmonys turi paprotį nui- 
fc'oti ant laikraszczio, ir ji vi
saip panielkineti, beit laikrasztis 
yra draugas žmonių ir juos ap
gina visaip, norintš užsitarna
vo ant pabarimo ir apraszimo 
apie ju pasielgimus. Daugelis 
atsitikimu randasi musu mies
te apie kuriuos užtylime. Beit 
už tai redaktorių neaplaiko ne 
gero žodelio nuo tu, apie ku- 
risuicis užtyli, o kada tokios ypa
tus gauna pirmutine proga, tai 
painiekina iszdavysta ir ja 
išžioję visaip. Sztai ant pavyz
džio primysim .kelis tokius at
sitikimus kurie nesenei atsili
ko, bet apie juos užtylėjome: .

Nieko neraszem kada tūlas 
žmogelis pragėrė visa savo pė
dė. o vietoje mesutes, parnesze 
savo paežiai ir vaikams guzu- 
tes ir alaus bet ne bonkoje, 
tik pilve.

Užtylejom apie tuos džentel
menus kurie per visa nakti per
sėdėjo prie kazyru ir praleido 
visa savo uždarbi, o krominin- 
kui neužmokėjo.
■ Nieko neraszem apie tuos ku
rie eidami namo vėlybu laiku 
daužo borikutes nuo pieno sto- 
vinezias prie duriu gyventoju 
ant Mahanoy ulyczios.

Užtylejom apie vedusias mo
terėlės, kurios su szpicukais 
isžVažiavo bambi! iais in rod- 
hauzes ant geru laiku, o apie 
ka vyrai ju ir sziadien nežino.

Taigi, neraszem nieko apie 
laja nuotaka kuri pasiskolino 
nuo pažystamos szilkine drese 
ant szliubo o kuria atidavė su- 
pleszyta ir supurvyta in kelis 
mėnesius vėliau.

Apleidome apie tuos, kurio 
vago nuo duriu “Saule,” o luiž 
kuria galėtu užsimoket.

Nieko neraszem apie pasielgi
mą nekuriu musu “fain” mo- 
terukiu; jeigu dažinotu apie 
jas ju vyrai, tai pasidarytu 
tikra pekla Mamie.

O apie nekurtas dukreles do
ru tėvu, kiek tai sykiu' užtylė
jome, kada po rodhauzes tran
kosi ir geria ir turi jas par
vežt namo gintas, o apie ka pa
tys tėvai nežino.

Žodžiu tarent, daug žinome

Seredoje pripuola Taikos Die
na arba “Armistice Day,” ant 
atminties užbaigimo praėjusios 

I. Svietines Kares.

visokiu atsitikimu apie kuriuos 
žmolnes nežino bet tylime nes 
per tai nulžemintumem varda 
Lietuviu musu miestelyje, o už 
ka aplaiikomc szpiga ir da pa
niekinimą nuo tokiu “ap- 
szviestu Rautu.”

Bet musu užduotis yra pada- 
vinet teisingas ir akyvas žinu
tes, o ne juodint lizdą szirdžiu. 
Vai žinomo daug apie ka kiti 
ne nedasiprastu o tie 'kurie ir ži
no, painiekina mus nežinodami 
kad juos tas pats gali patikti 
rytoj. “Nespjauk in vandeni 
nes turėsi ji gerti.”

— Aplaikem laiszka isz 
miesto ;s'u praszymu idant ne
kuriu musu merginu ir sporte- 
liu, kurie trinasi ant poreziu ir 
sustoja prie svetimu namu au- 
tomolbiliuosia kuriuosia darosi 
Sodoma. Laiszko netalpiname 
bet duosime tiems ‘naktiniams 
apuokams’ laiko del apsimal- 
szinimo o jeigu da iszgirsim ka 
toki tai nevyniosim in bovelna 
bet lai svietas 'žino kas tai per 
pauksztelei. Davadus turime 
rankoje ir pravardes ir nebijo
sime iszduoti teisybes kurie yra 
ant to užsitarnavę. — “Stop, 
look and listen, girls and 
boys!”

Praneszame, kad visos že- 
miszkos locnastys kurios bu
vo pastatytos ant pardavimo, 
vela bus pastatytos ant parda
vimo 19 diena Lapkr. - Nov. 
1942, ofise Pavieto Kamisijo- 
nieriu Pottsville, Pa., Pavieto 
Sūdo.

Pardavimas prasidės 10 va
landa ryte ir tesis iki 4 vai. po 
piet (E.W.T.).

Visos locnastys gali būti 
atpiiktos lyg laikui pastatymo 
ju ant pardavimo.

Suraszas locnascziu gali bū
tie matytas Pavieto Kamisijo- 
nieriu ofise ir visi tieji, kurie 
geistu pirkti taisės -locnastis, 
turi stoti ta 'diena kada parsi- 
davines.

Iszlygos pirkimo yra sekan- 
czios:

Deszimtas procentas (10%) 
verties Joicnasties turi būtie 
užmokėtas laike pirkimo, cze- 
kis turi būtie iszduotas ant var
do Pavieto Iždininko, o likusi 
suma turi būtie užmokėta! in 
panikes (5) dienas po plikimui.

Jeigu piikik’as neužmeketu 
likusius pinigus in taji laika, 
tai locnastis pasiliks del 
Schuylkill Pavieto ir parduo
tas vėliaus isz naujo.

Kitos iszlygos pirkimo bus 
apgarsyta diena pardavimo 
locnasties.

Iszduota szita 27-ta diena 
Octoberio 1942, pasirasze:

Alvin E. Maurer, (Peczietis) 
Philip Ehrig, (Peczietis) 

James E. Campion, (Peczietis) 
Užtvirtinta per:

Irvin F. Krieg, 
Rasztininkas.2_________________

Didelis Vyrukas 
Kariuomeneje

SHENANDOAH, PA.
t Gerai žinomas senas gy

ventojas Juozas Ardickas 
(Hardy), isz Girard Manor, 
mire praeita Petnyczia namie. 
Paliko paežiu, du sūnūs, tris 
brolius, dvi seseres ir viena 
aii'ulka. Laidotuves atsibus Se- 
redos ryta su bažnytinėm apei
gom Szv. Jurgio bažnyczioje, 
10-ta vai., ir bus palaidotas pa
rapijos kapuose.

t Szeimyna seržanto Fe
likso Bagdono aplaike žinia 
buk jis žuvo laike muszio Cor- 
regidore, su Japonais.

Fresno, Gal. — Kokis tai se
nas kvailys, Elias Lafonsio, su
tvėrė czionais drauguve vadi
nama “Czystu Ypatų.” Viii 
nariai susirenka ant tojo susi 
rinkimo nusivilkdami visas 
drapanas, nuogi.Tasai kvailys 
jau atvertė ketures jaunas mer
gaites o iszskiriant j u, turi pu
sėtina skaitlį mergaieziu ir vai
ku. Savo tikejimiszkas apeigas 
adbuna nuogi nes, kaip tvirti
na: yra tai lengviauses būdas 
apmalszinimo savo nusidėjusio 
kūno. Visi isz vien adbuna 
“maldas” geisdami pasilikti 
moteriszkais ir vyriszkais arno
tais. Palicijai tokis nuogas ti
kėjimas nepatiko ir visus inki- 
szo in “czyscziu” ant pakutos 
pakol ju pageidimai pasilikti 
“aniolais” pereis ir jiems isz- 
garuos isz kvailiu pakausziu.

“Žiema Su Vasara” Ne
sutiko; Persiskyrė

St. Louis, Mo. — Nesenei da- 
žiuretoja ligoniu, Miss Edna 
Sellgram, 33 metu, apgarsino 
laikraszcziuose kad ji isztekes 
už'vyro kuris jai duos 5,000 
doleriu ant užmokėjimo skolų 
jos tėvu. Na, ir atsiszauke kvai
lys, ypatoje Barney Trumbell, 
70 metu, kuris sutiko duoti 
merginai 5,000 doleriu, puiku 
automobiliu ir puiku narna. 
Vinczevone atsibuvo praeita 
sanvaite bet po suriszimui maz
go moterystes “jaunikis” da
vė savo mylimai paeziulei tik 
tai 500 doleriu o kada toji pasi- 
prieszino priesz tokia maža 
auka tai jai atkirto: “mėgink 
tu gauti nuo manes penkis tuk- 
stanezius doleriu!” Nuotaka 
užvede teismą ant persiskyri
mo už sulaužyma duoto žodžio 
ir dabar porele gyvena atski
rai.

Greicziausiu Budu 
Kuriuo Gali Prisidėt

Laimėti Szia Kare

Yra per pirkimą
Apgynimo Bonu ir Markiu,

SZIADIEN!

Kareivis William Ford, isz 
Janesville, Wis., kuris yra G 
pėdu ir 3 coliu dydžio, ir sve
ria 320 svaru, yra gal di- 
džiauses ir sunkiauses karei
vis Dėdės Šamo tarnyste j e. 
Randasi jis Fort Sheridan, 
Ill. Nemažai turi jis ergelio 
surasti sau mandiera ir cze- 
verykus.

Ant Pardavimo
Saliunas su dvylika kamba

riais, geroje vietoje, gera užei
ga ir gerai žinoma per Lietu
vius ir kitos tautos. Parsiduo
da nebrangei, nes tame yra 
svarbi priežastis. Atsiszauki- 
te arba patys ateikite pas:

William Winslow, 
326 Pine Str., Tamaqua, Pa.

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

London — Pagal paskutinius 
daneszimus tai baisi vėtra už- 
musze 11,000 žmonių provinci
joj Bengal, Indijoj.

Ka Galima Pirkti Su 
Kares Bonais

Gazines maskos, kurios buvo 
naudojamos per Vokieczius 
Pirmutinėje S vietinėj e Karėj e, 
sziadien yra daug pagerintos. 
Kares departamentas duoda 
kožnam kareiviui, kuris randa
si kariuomeneje idant apsisau
goti nuo trucinanczio gazo lai
ke muszio.

Szitokia maska kuria mato
me ant paveikslo kasztuoja 
$9.25 kožna, yra padirbta isz 
celuloido per kuria kareivis ga
li matyti kur eina ir lengvai 
gali kvėpuoti. Galite nupirkti 
dvi tokias maskas už viena 
$18.75 bona kuria perkate. Val
džia reikalauja tukstanezius 
tokiu masku del musu kareiviu. 
Nors deszimta procentą savo 
uždarbio paaukaukite ant pir
kimo Kares Bonu. Pirkite ban
ke arba paczte.

U. S. Treasury Department
■ ii U!. ■ '< t t ‘ j į .

Yokum, Tex. — Gyventojai 
mažo kaimelio Menard, inpuo-! 
le in didele nerimastį isz prie-' 
žasties nepaprasto atsitikimo 
kuris patiko Meksikoniszka1 
mergina, Angela Matagorda.

Tieji tamsus Meksikonai ti
ki buk mergina yra “velnio 
apsėsta” o kunigas isz netoli-I 
mos parapijos jau kelis kartus 
skaitė egzortus bet ir tas nieko 
nepagialbejo.

Nuo Taiko kada mirė jos tė
vas, mergina, kuri turi 18 me
tu, buvo gaspadine viso namo 
del savo keturiu broliu. Kelio
lika menesiu adgal, vyriauses 
isz broliu apreiszke sesutei kad 
jis ketina apsipaeziuoti. Sesuo 
labai mylėjo savo broli ir labai 
nuliūdo isz ko papuolė in mc- 
lankolija, pradėjo cypt ir 
staugt ir taip daro diena ir nak
ti.

Isztikro Buvo Vienas 
Isz Niekiausiu Vagiu
Eastman, Ga. — Pavogti kam 

visztas yra niekysta ir peržen
gimas tiesu bet jeigu pavagia 
žmogui visas visztas ir palieka 
jam tik viena, szluba viszta, o 
yypatingai j eigai tasai žmogus 
turi dvylika vaiku ir paezia ir 
da nusinesza spyna nuo viszti- 
nyczios, tai galima toki vagi 
pavadinti didžiausiu rakaliu. 
Toki atsitikima turėjo sunkiai 
dirbantis Fredas Brenton, vie- 
na-rankis, kuris maitino savo 
didele szeimyna parduodamas 
kiauszinius ir visztas.

Iszgialbejo Gyvasti,
Aplaike Gerus Pietus
Harrisburg, Pa. — Ana va- 

kara atėjo pas artima farmeri, 
Freda Hunnsinger, apdriskęs 
valkata, melsdamas jo prie
glaudos ir nakvynes bet far- 
merys ji iszvijo kerszindamas 
su karabinu. In puse valandos 
po tam, tas pats valkata atne 
sze ant ranku pusgyve, szesziu 
metu jo dukrele, kuria jis isz
gialbejo isz po troko. Trokas 
mergaite partrenke ir paliko 
ja ant kelio, kada ji ėjo isz mo
kyklos. Farmerys nežinojo 
kaip padekavoti valkatai už 
iszgialbejima dukrelei gyvas
ties nes jeigu ja butu palikes 
ant kelio, tai ji butu mirus.

Bet valkata prasze tik paval
gyt. Gavės gerus pietus ir kelis 
dolerius, vargszas nuėjo toliaus 
in svietą. — Taip tai, už pikta 
atsimokėjo geru.

Sapnas Sugražino Jam 
Girdėjimą

Mapleton, Iowa — Egbert 
Hilton, ūkininkas, kuris buvo 
kurezias per 14 metu, sapnavo 
ana nakti buk galėjo viską ge
rai girdėt. Pabudęs isz miego 
liūdnai nusiszypsojo isz tokio 
sapno ir pamislino sau: butu 
gerai jeigu tas sapnas iszsipil- 
dytu. Kad sztai iszgirdo skam
bėjimą laikrodžio ir taip nusi
stebėjo kad sukliko ir pats isz
girdo savo baisa. Žmogelis pra
dėjo verkti isz džiaugsmo o vi
sa szeimyna nudžiugo isz tojo 
atsitikimo.

Barnesville, Minn. — Roma
nas Lemanski, 33 metu, gaspa-j * 
dorins isz artimo kaimelio Dix-1 j 
on Lake, būdamas bernu, susi-] * 
pažino su naszle kuri buvo 30 * 
metu senesne už ji. Naszle ture-j J 
jo puikia farma ir Romanas ap- j Ž 
sipaeziavo su ja.

Nelaimingas buvo tas apsi- 
paeziavimas. Jaunas vyras 
nuolatos plake sena bobele kad 
tasai net du syk už tai buvo * _ I ?paszauktas in suda. I-------
kente anioliszkai nes : 
jauna vyra ir mane kad jis per
simainys jeigu jam užraszys 
savo gaspadorysta ir visa tur
tą. Bet žveriszkas vyras nepa
liovė kankyti ja ir ant galo pa- 
sijeszkojo sau mylima su ku
ria gyveno susilaukęs du kūdi
kius. Kelis kartus stengėsi se
na paezia užsmaugti nakties 
laike bet per riksmą tas darbas 
jam nepasiseke. Ana diena, pu
siaunaktyje jis užsmaugė mo-
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tere o vėliaus ja pakorė ant pa TIKTAI 50<* 0 APLAIKYSI- 
stoges kad iszrodytu jog ji pati rpg SEKANCZIOS ISTORI-
sau atėmė gyvasti. Norints su- 
szauke kaimynus idant parodyt 
ka sena boba padare bet kai
mynai dasiprato kas taip pa
dare ir pranesze palicijai kuri 
viską isztyrinejo ir jauna vyra 
uždare kalėjime.

Sūnūs Su Moczeka 
Nutrucino Paezia

Creighton, Ohio — Vernon 
Drysler ir Anna Spearman, jo 
moczeka, likos uždaryti kalėji
me už nutrucinima Vernono pa- 
czios su kuria jis buvo apsive
dęs tik tris menesius priesz tai.

Dryslerio pati turėjo tiktai 
28 metus amžiaus ir buvo sie- 
ratele. Po tėvo mireziai ji ap
laike 5,000 doleriu ir buvo ap- 
draudus savo gyvasti ant 2,000 
doleriu bet kompanija nelabam 
vyrui pinigu neiszmokejo. Mo
czeka prikalbino posūni ant pa
pildymo tosios žudinsfos.

Dirbs Tavorinius
Eroplanus

Andrius J. Higgins, isz New 
Orleans, apleidineja Baltna- 
mi, Washingtone, kur turėjo 
pasikalbejima su prezidentu 
Rooseveltu, apie dirbimą di
deliu tavoriniu eroplanu. Ba
dai valdžia jam duos kon
traktą ant dirbimo tuju ero
planu kurie gabentu visoki 
tavora ir kareivius per ma
res.

JOS, PASAKOS, APYSAKOS 
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