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Isz Amerikos
MOTERE NETURĖJO 

LAISNU

Likos Aresztavota

Philadelphia, Pa. — Sudžia 
nubaudė Mrs. James Hyland, 
tiž tiesziojima ginklo be pave- 
linimo su kuriuom norėjo nu- 
szauti savo vyąa su revolveriu. 
Vyras sake kad nuo kokio tai 
laiko serga ir negalėjo nieką 
dirbti už ka ji pati iszmete lau
kan kerszindama nuszovimu. 
Motere likos aresztavota kad 
neturėjo pavelinimo neszioū 
ginklo.

Parode Savo Moterei
“Puikia Baika”

Oshkosh, Wis. — Morris 
Barclay, 39 metu, iszrinko sau 
Nedelia ant atėmimo sau gy
vasties, priversdamas savo mo- 
tere idant butu liūdinto  j a pa
baigos savo gyvenimo.

Kada jo motere buvo užimta 
gaminimu jam gardžiu pietų. 
Barclay, nuejas in skiepą pri- 
riszo virve prie balkio ir pa- 
szauke savo motere idant atei
tu pažiūrėti kokia jis padarys 
“baika.” Toji vos spėjo ateiti 
kad šiitai vyras nuspyrė krėslą 
ant kurio stovėjo ir užkibo ant 
yirves. Pati, vietoje nupjaut 
Virve, isz baimes nubėgo pas 
kaimynus melsti pagialbos ir 
kada keli susirinko ir nubėgo 
in skjepa gelbėti pasikoreli, 
tasai jau buvo mires. 

* ■

Paslėpė Turtą Bonkoje 
Ir Dingo

Newark, N. J. — Charles 
Vaughn, indėj as in bonka 150 
doleriu, pasigyrė priesz savo 
dranga ir parode jam bonka su 
pinigais, kalbėdamas tuo pa
ežiu kartu kad tai saugiausia 
banka del paslėpimo pinigu. Po 
keliu dienu, kada Charles nu
ėjo pažiūrėt savo pinigu, nera
do ne bonkos ne pinigu ir ap
skundė savo drauga už vagys- 
ta. Bet laike teismo negalėjo 
pristatyt paliudinimo kad 
draugas tikrai pinigus pasiėmė 
o draugas visiszkai užsigynė 
kad pinigu nepaeme.

Sahžiningas Vagis
Rochester, N. Y. — Antanas 

Prosz.ek, eidamas namo nakties 
laike, likos sulaikytas per koki 
ta nigeri. Pleszikas atėmė nuo 
Antano szeszis dolerius ir auk
sini ziegoreli. ‘ ‘ Susimildamas 
neimkie tojo laikrodėlio nes 
tai dovana nuo mano merginos 
ant mano varduvių, geriau ne
tekti pipigu ne kaip tojo laik
rodėlio nes kitaip mano myli
ma manytu kad ji pardaviau ir 
petiketu man kad likausi api- 
plesztu.” — Kalbėjo nuliūdęs 
Antanas. ‘ ‘ Asz ir turiu mylima, 
pasiimk sau adgal laikrodėli ir 
eik sau sveikas namo.” — Po 
tuju žodžiu nigeris dingo tam
sumoje bet pinigus pasiėmė.

MOTERE NUŽUDY

TA KIRVIU

Vyras Surastas Su Per
pjauta Gerkle

Phillipsburg, Pa. — Katre 
Kadaisz, 67 metu motere, likos 
surasta tvarte kurios galva li
kos suteszkinta su kirviu o jos 
vyras, 72 metu, gulėjo lovoje 
su perpjauta gerkle.

Betty Fedeor, 12 metu anū
kėlė, susižeidė kada puolė bėg
dama isz namo kada surado tė
vuku lavonus ir likos nuvežta 
in ligonbute. Kas senukus nu
žudė tai da neisztyrineta.

Vaisinga Gimine

Garner, Ind. — Retas atsiti- 
kimasat sitiko giminėje Wil
liam Vaugh. Sztai sziomis die
nomis seniai Vaugh garnys at- 
nesze dvynukus. Ta paezia die
na ir valanda jos duktė, gyve
nanti artimam miestelyje, pa- 
gimdme taipgi dvynukus.

Vos tos dvi szeimynos suspė
jo praneszti vieni kitai apie sa
vo dovaneles kad sztai anūke 
pranesze per telefoną savo mo
tinai ir moeziutei kad garnys 
atsilankė ir pas ja, palikdamas 
taipgi dvynukus.

Daugiau Neiszleidines 
Vyro Uždirbtus Pinigus

Lorencetown, W. Va. — Ka
da tik atneszdavo pede namo, 
Franas Rollston, 46 metu, jo 
paeziule nubėgdavo in miestą 
ir praleisdavo viską. Tokiu pa
sielgimu savo paezios labai 
žmogelis rūpinosi o ana diena 
atiduodamas paežiai paskutini 
nikeli kalbėjo: “Keidute, sztai 
mano paskutinis nikelis ir dau
giau pinigu nuo manes jau ne- 
gausui idant juos galėtum isz- 
duoti.” Su tais žodžiais intrau- 
ke ja in miegkambari ir palei
do szuvi in krutinę, užmuszda- 
mas ja ant vietos. Po tam norė
jo nuszaut j u keturiolikos metu 
sūneli bet tasai isztrauke revol
veri tėvui isz ranku bet tėvas 
vela atėmė ir pats sau paleido 
kulka in krutinę.

63 Metu Vyras Nužudė 
Savo 67 Metu Nuotaka

Lafayette, Ind. — Will R. 
Puckett, 63 metu, kontrakto- 
rius, likos aresztavotas už nu
žudymą savo 76 metu nuota
kos, su kuria buvo apsipaezia- 
ves tik kelis menesius adgal. 
Susipažino jis su ja per suradi
mą laikrasztyje jos apgarsini- 
ma jeszkodama vyro ant apsi- 
vedimo. Ana diena iszvažiavo 
su ja automobiliuje ir ant kelio 
nuszove ja, po tam apsakė pa- 
licijai buk juos užklupo valka 
ta ant kelio ir ja nuszove. Tikė
josi jis kad gaus gera paezia 
bet pasirodė kad tai buvo sena 
valkata ir gū'LUoAa'e.

Skaitykite “Saule”

NEDORA MOGZEKA 
!' i ___

Aplaistė Mergaite Ga
zolinu Ir Uždege; Užra
kino Duris Ir Mergai

te Sudege
Middlebury, Vt. — Areszta- 

voti už sudeginimą gyvos de- 
szimts metu poduktes, užgrie
bimą 5 tukstaneziu doleriu ap
draudimo ir žemiszka turtą, tė
vas Richard Dorsey, 36 metu ir 
jo pati May, 40 metu, likos už
daryti kalėjime czionais lyg' 
teismui.

Vyras gyveno su motere ke
turis metus ‘‘ant vieros” bei
po mireziai mergaites, aplaiky- 
damas apdraudimo pinigus, 
apsipaeziavo su motere.

Pagal palicijos tyrinėjimą 
tai nelaba moezeka aplaistė 
mergaites lova ant kurios ji gu
lėjo, su gazolinu, uždege ja, už
rakino duris kad mergaite ne
galėtu iszbegti laukan o pati 
iszbego laukan szaukti pagial
bos kad mergaite užsidegė ga
zolinu laike czystinimo szlebes 
su gazolinu.

Po palaidojimui nelaimingos 
mergaites, tėvas su motere isz
važiavo automobilium ir su ja 
apsipaeziavo artimam mieste. 
Po iszvažiavimui porele palici- 
ja pradėjo sznipinet ir ant galo 
daejo lyg visos teisybes.

Mergaites motina mirė szeszi 
metai adgal palikdama jai 
5,000 doleriu ir farma ant jos 
vardo. Tėvas graudžiai apsi
verkė laike tyrinėjimo o jo mo- 
tere szypsojosi isz jo szetonisz- 
kai.

45 Užmuszti, 150 Sužei
sti Bombardavime

Berlinas — Finu Sostapyles 
mieste liko užmuszta 45 žmones 
o 150 sužeista per bombardavi
mą miesto per Rusiszkus lekio
to jus, kurie užklupo ant mies
to visai netikėtai.

JEA^JŽiemine Afrika Pasu
‘ X

Hitleris siunezia daug karei 
viu in Tunisą užbėgti Allijen- 
tams prisiartinti areziau nes 
jeigu Allijentai gautųsi in ten 
tai Hitleriui nusuktu sprandu.

Hitleris isztrauke daug ka
reiviu isz Rusijos kad užbėgti 
Allijentams kitur, kas paleng
vino labai Rusams ir dabar su- 
drutina savo glitas ant visu 
frantu. Vokiecziai daug ken- 
czia nuo szalcziu ir nesmagumu 
nes negali atgabenti maisto ir 
amunicijos.

Kongresai Washingtone nu
tarė užtvirtint kyla kuris 
szauks jaunus vyrukus 18—19 
metu ant kariuomeniszkos tar
nystes.

Visi vedusi vyrai, kurie ne
turi vaiku, bus paszaukti ant 
tarnystes.

KAREIVIS
PAKARTAS

Už Nužudymą Trijų 
Moterių

Melbourne, Australija. — A- 
merikoniszas kareivis, Edvar
das Leonski, isz New Yorko, li
kos pakartas už nužudymą tri
jų tenaitiniu moterių. Edvar
das buvo tik 24 metu ir buvo 
klarka valgomo tavoro krome, 
namie. Pirmiausia jis užsmau
gė mergina 40 metu, Gladys 
Hoskins, vėliau dvi veduses 
moteres, Ivy McLead ir Pauli
na Thompson. Visos likos už
smaugtos ant smert. Kareivis 
su moterems užsidavinejo ir su 
joms trankėsi po karcziamas ir 
ant galo, negalėdamas nuo ju 
atsikratyt, jas užsmaugė bet ir 
pats likos užsmaugtas ant kar
tuvių.

davė Allijentams
Korsika Ir Tunisas Taipgi Pa
imti; Isztikimi Prancūzai Taip
gi Prisidėjo Prie Allijentu; 

Vokiecziai Traukia Kariuo-
mene Isz Rusijos

•K ________________________

V O KIE C ZIU London — Amerikoniszki kareiviai drau-
BATALIJONAS gia su Anglikais nusiyrė in Tunisą. Francuzisz-

IS Z SKER S T A S kas generolas pasidavė Žieminėje Afrikoje ir

Padėjimas Kaukaze 
Sekasi Rusams

Moskva — Sovietu kaman- 
da apgarsino buk 1,000 Vokie- 
czziu likos iszskersti artimoje 
Nalcziko, kur ant j u užklupo 
smarkus Kazokai kurie taipgi 
sunaikino 27 Vokiszkas tankas. 
Vokiecziai bandė irtis prie 
Grozno aliejaus szuliniu tiksle 
ju užėmimo. In dvi dienas mu- 
szio ten Kazokai užmusze apie 
2,000 Vokiecziu. Panaszias ble- 
des panesze Vokiecziai ir prie 
Mozdako, kur per deszimts 
sanvaieziu bandė gautis in 
Grozną ir Ordzonikidzo bet li
kos baisei supliekti.

Maskolei užmusze apie 900 
Vokiecziu Bryansko aplinki
nėje, Pietinėje dalyje nuo Mos- 
kvos.

Rusijoj prasidėjo smarkus 
szalcziai kuriu Vokiecziai ne
įgali dalaikyti, daug kareiviu 
įsuszalo ant smert ir daug pa- 
Imetineja savo pulkus.

Szunes Taipgi Prigialbsti Szioje Karėje

Sznues taipgi užklupihes ant nevidono, szioje karėj e. Ncrints kareiviai szaudo in
juos kad juos-Jszbaidyt bet jie ant to netemina — žinoma, kareiviai szaudo isz tuszcziu
patronu, laike mokinimo szunu kurie perszoka per tvoras ir visokias kliūtis kad pagrieb
ti savo auka. Tieji s&unes /ra dideli ir labai pikti ir pasiekia savo tikslą pagaudami ne
prieteliu. \

Paliepė savo kareiviams paliauti tolimesnius 
muszius Algerijoj> Moroke ir Tunise, kas ženk
lina kad visa toji dalis Afrikos dabar randasi Al
lijentu rankose.

Tūkstantis Allijentu eroplanu yra pasiren
gia bombarduoti Vokiecziu pozicijas. Ameriko
nai nuszove 16 Vokiszku eroplanu Algerijoj.

Generolas Eisenhower, iszleido atsiszau- 
kima in Francuziszka flota kad pasiduotu ir nu
plauktu in Gibraltar! prisidėti prie Allijentu f lo
tos. Daugelis Francuzu pasidavė ir prisidėjo 
prie Allijentu. Francuziszka pristova Casablan
ca likos bombarduota per Amerikonus kurie da
bar eina ant Libijos. Francijoj vieszpatauja di
dele nerimastis tarp gyventoju ir galima tikėtis 
bile diena kruvinu maiszacziu. Panaszus padėji
mas randasi ir Italijoj kur gyventojai yra didelėj 
nerimastyje ir jau kai kur kyla revoliucijos.

Vokiecziai užklupo ant nekuriu daliu Fran- 
cijos ir randasi prie Iszpaniszko rubežiaus, pri
versdami Francuzus prie prisidėjimo prie ju bet 
daugelis atsisako tarnaut savo persekiotojams.

Amerikoniszki kareiviai ant Solomonu Sa
lų plaka Japonus smarkiai, paskandydami du ju 
laivus ir keliolika eroplanu suszaude.

Daugelis Francuziszki generolu prisidėjo 
prie Allijentu. Galima tikėtis kad už keliu die
nu bus didelis praliejimas kraujo tarp isztikimu 
Francuzu ir Vokiecziu nes vieszpatauja didele 
neapykanta tarp Francuzu ir Vokiecziu. Vokie
cziai apėmė visas svarbias vietas Francijoj kad 
užbėgti revoliucijai.

119 Indusu Sudege De- 
ganeziam Maldnamyj

Calcutta, Indija — Mažiausia
119 Indusu sudege ant smert ir

apie 30 baisiai apdege degan- 
cziam maldnamyje, kuriame 
atsibuvinejo metines pamaldos 
ant garbes “Szviesos Dievai
tes.” Priežastis užsidegimo 
maldnamio da neisztyrineta.
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Kas Girdėt
ja apdare net 14 senu malda-į 
knygių “Szaltiniu.”

Beveik kožna diena galima 
girdėti rugojimus 'buk czionais

Raudonasis Kryžius Aptarnauja 
Visuomene - Kiekviena Apielinke

Kareiviai Pasidrūtina Po Musziui FmpEFENSE

Sztai kokiu vaiku turime ne-j Amerikoj randasi mažai man-j 
kuriose Lietuviszkose szeimy- Llagumo ir del paguodones da 
no.se, kaip pasirodei isz sekau-Iniiekas nieko metrotino o bet 
ežio atsitikimo, apie kuri mums mandagumas tankiai žmogų in-; 
pramesze musu skaitytojas isz stumia in nemalonu padėjimu 
Shenandoah, Pa.

Tėvas nuo kokio tai laiko 
serga anglekasiu dusuliu ir gu 
li lovoje. Nakczia praszo vyres
nio sunaus idant tasai atnesztu 
jam stiklą vandens bet tasai su

“in w n ’ —.. —— * —
Visoj Szaly Žino Humanitarine

Szios Svarbios Organizacijos

Del karo daug žmonių už- 
mirszta, kad Raudonasis Kry
žinis praeitais metais praplėtė 
jos patarnavimus civiliams

kaip tai nesemei atsitiko New 
Yorke.

Jaunas vyrukas stovėjo pri
sigrūdusiam požeminiam vago- Tas praplėtimas apima kiek 
ne, žmones stovėjo susigrudia viena faze vietiniu darbu.

,kaip silkes 'baežkoje. Vyrukas; Szaknys Raudonojo Kry- 
piktumu atsiliepe in tęva; <<!Se-:pradėjo iszmetinet stovintiemsi žiaus yra žmonių szirdyse. Jus 
ni, geriau padarytum kad tyle- aplinkui kad tieji stumdosi įr jusu kaimynais, ir jusu noras 
turn ir užmigtum.” Jaunesnis kaip gyvuliai. Prie jo stovėjo padėti islavo broliams, kuriems 
sūnūs girdėdamas tai paszau- kokis tai senukas ant kurio jis pagįa]b,a 
ke: “Nepraszyk, tėvai, tojo' 
tinginio, geriau pats eikie isz- 
sigert ir man atneszk.” — Ir 
toki vaikai gali būti džiaugs
mu tėvams sėnatveje? O gal ir 
ju vaikai ipanasziai jiems už
giedos'kada, jie gules lovoje su
sirgę.

Szaknys Raudonojo

Ka tai nekurie žmones gali 
padalyti:

Poetas Longfellow paimda
vo szmoteli popieros, paraszy- 
davo ant jos įpuikes eilutes ir 
jas parduodavo už $5,000 — tai 
vadinasi 'geiniuszas.

Rockefelleris1 paimdavo ma
žesni szmoteli popieros, para
škydavo ant jos kelis žodžius ir 
permainydavo ji ant deszimts 
milijonu doleriu. — Tai yra ka
pitalas.

Valdžia Suvie. Valstijų gali 
paimti maža szmoteli aukso ir 
iszmuszti isz jo dvideszimts do
lerini auksini pinigą, — tai yra 
pinigas. x

Darbininkas gali paimti 
szmoteli plieno vertes 30 cen
tu ir iszdirbti isz jo sprenclžinu 
in laikrodėlius už $8,000 — tai 
yra gabumas.

. Kupczius perka tavoro ver
tes 80 centu o parduoda už do
leri kostumeriui, — tai yra biz
nis.

Motere galėtu sau nusipirkti
gera skrybėlė už 5 dolerius bet mandagumas nieko nekainuoja 
vėlina nuisipiifcti ja už 25 dole
rius, — tai yra iszlaidū'mas.

Bailkieris moka žmoniems už 
indelius pinigus pusantro pro
cento o paskolina tuos paežius 
pinigus .ant szeszto procento ir 
daugiau. — Tai yra bankinis 
biznis ir leidimas pinigu in be
gi-

Ūkininkas užaugina tona 
kviecziu ir gali už juos gauti 
paskola nuo valdžios. — Tai 
yra darbas.

Yra tokis sutvėrimas ant 
svieto kuris dirba ir paszven- 
czia viską del tuikstaneziu žmo-
tniu kas diena idant isztobulinti i Įima žmogų pavadinti turtin

reikalinga, sudarė 
tanikei iszmetinejo savo piktu-: dvasia kuri padaro Raud. Kry
mą, kad ji stumdo. Senukas at 
siliepe kai jis tame ne yra.
kaltas nes ji stumdo kiti isz u'ž-| Kryžius dau 
pakalio.

Tasai jaunas žmogus nuo ko
kio laiko radosi be darbo bet 
taja. diena aplaike žinia kad at- 
va žinotu in paskirta Ikanlcelari- 
ja. nes laukia jo darbas. Atejas 
'.n ofisą net nutirpo nes virszi- 
ninke pažino taji senuką kuri 
taip nemandagiai iszvadino va
gone, jau norėjo bėgti isz ofiso 
bet ji senukas sulaikė ir liepe 
jam atsisėsti. Vyrukas pradėjo 
visaip iszsikalbinlet kad taja 
diena buvo labai užpykęs iszimaista ir geriau'sulygyt valgi, 
savo nepasisekimo ir nieko ne-1 Raud. Kryžiaus skyrių savano

žiu stipria jėga.
Tiesa kad sziandiena Raiud. 

įgiau veikia nami
niame pryszakye [fronte] negu 
bile kada. 
bai lieczia 
nors budu.

Organizacijos dar- 
kiekviena, kokiu 
Tik praeitais me

tais milijonai insirasze in pir
mos pagialbos mokslus arba 
kursus. Szimtai tulksltancziu _ *
OTie namu staugimo pamokas. 
Vieszos sveikatos slauges kai
muose ir miies'tuos'e aplanke ii’ 
prižiūrėjo 'serganezius. Maiti
nimo kliases iszmokino 200,003 
szeimininkiu geriau pažinti

buvo valgęs. Ant iko senukas 
jam atsake kad ant savo piktu
mo turi turėti kantrybe ir ji su
valdyti, po tam atsisveikino ir 
’paliepė jam sugryžti uz keliu 
dienu, pridurdamas jam gera 
pamokiiniima ir prižadėjo jam 
darba.

Nėra abejones kad tasai jau
nas žmogus pasiliko manda
giausiu' žmogurrų ateityje nes 
pamokslą koki taja dienia ap
laike, pasiliks jo atmintyje ant 
viso gyvenimo. Persitikrino 
apie verte mandagumo ir pa
guodones ir suprato kad su 
mandagumu toliau nueis ne 
kaip su paniekinimu. — Taip,

o per savo mandagu pasielgi
mą žmogus atkreipia ant saves 
paguodone kitu ir tanikiai ap- 
laiiko už tai gera atlyginimą. 
Tokiu pamokinimu sziadien 
reikalauja 'daugelis isz musu 
jaunuomenes.

Kožnias žmogus geidžia pasi
likti turtingu bet ar kožnas ži
no ka tai ženklina būti turtin
gu? Mais'zai aukso nepadarys 
žmogų turtingu. Tasai, kuris 
turi pinigu ir visko užtektinai, 
ne yra turtingu. Kuomi galima 
pasirodyti turtingu? Kada ga-

riai gamino drabužius bied- 
niems savo apielinkese ir ban
dažus ir chirurginius intaisy- 
mus vietinėmis ligoninėms. 
Sziadiena, savanores slaugiu 
(nulrses) pagelbin hikes tarnau
ja lingonineise kiekvienoj val
stijoj. )

Labai svarbius Raud. Kry
žiaus paturnavjbias yra pagal
ba nelaimes?. Todėl, kad cJP- 
zura sulaiko paskelbimą oro 
raportu, labai mažai pranesizi- 
mu buvo lazduota apie inval
idas nelaimes Suv. Valstijose., 
Praeitais metais Raud. Kry
žius suteikė pagelba per 172 
uraganus, Ipotviniuis, gaisrus, 
ir kitas nelaimes, kairios plati
no mirti ir visokį pragaiszti.

Raud. Kryžiaus pageTba ne
laimes priklaulso nuo asmeni
niu reikalingumu. Daug žmo
nių, kurie dirbo per ilgus me
tus susidaryti nameli ir įnren- 
gimus, neteko visu savo pasaiu- 
lyj brangiausiu dalyku, 
tuiredami szaltiniu isz

gu?
Tasai žmogus, kuris turi tei

singu prieteliu ir pažinstamu, 
yra turtingu. Vienas geras 
prietelis, kuris yra pasirengęs 
paaukauti del tavęs viską, yra

galėtu iszraszyti czeki ant mi
lijono doleriu bet tasai czekis 
neturėtu vertes ne cento o 
gautųsi in koza.

Navaltnas yra szis svietas ir 
kartais 'baisus.

ju protą ir privesti prie geres
nio gyvenimo ir ant galo mirsz
ta niuo neda.teklia.us, apjakimo, 
džiovos ir ligos. — Tai yra Lie
tuviszkas Amerikonis2ik.as re
daktorius.

Žmogus, kuris szita parasze, vertas daugiau kaip puse tur- 
cziaus palociaus.

Motere turi nesuskaityta 
turtą jeigu turi kelis vaikus. Ji 
turi turtą del kurio ji turi gjr- 
vent, kuriuom turi rūpintis ir 
del kurio turi paszvensti savo 
gyvastį. Visi skarbai negalėtu

Daugeliose szeimynose, po lluo ios ^aji turtą atimti.
visus miestelius randasi daug j Žmogus, kuris gyvena del 
visokiu akyvu knygų ir malda- pavyzdies kitu, gali vadintis 
knygių atvežtu isz Lietuvos ku-1 turtingu. Kožnas, kuris turi 
rios guli be jokios vertes nes mokslo, tai turi turto. Kožnas 
yra suįplyszia. Surinkit jas it'gali vadintis save turtingu ku- 
prisiumskite in redyste o bus [ris turi: sveikata, pasiszventi 
jos apdarytos kaip naujos o ma, czysta sanžine ir yra links- 
ypatingai maldakn'yges ir žino- maus ii- tvirto budo.
te kad tokiu sziadien negalite
pirklį, Praeitą menesį redakei- jie tvirti ir nesurudija norints

kuriu 
pradėti gyvenimą jie žiuri in 
baisia ateiti. Pagal tas sanly- 
gas laikinas suteikimas maisto, 
prieglaudos, drabužiu ir medi- 
kalinee 'priežiūros neužtenka 
Sziems kankiniams reikia pa
dėti, kad jie galėtu vėl surasti 
darbo ir kad galėtu taipti gar
bingais pi'liecziaiis savo apielin- 
kiu.

Atsiekti szi tikslą Raud 
Kryžius pagelbsti visokiais bu
dais. Per ji buvo pataisyta 
ir atremontuota tukstaneziai 
namu. Inrenge dar daugiai 
nuo aukszto ligi skiepo. Dar
bininkams buvo duota inran- 
kiai, szeimyiioms duota sekli 
daržams, ūkininkams gaivi j < 
ir ūkio inreligimu, ir kitokiais 
budais padėjo jiems gryžt 
prie paprasto gyvenimo.

Nelaimiu sutvarkymo užduo 
tys buvo iszbandytos 'praeitu 
Rug’piuczio 29 d., kadh baisus 
uraganas apėmė visa TAxas 
valstijos palkraszti. Iszsiple- 
sze in vidurį dau'giau kaip 10C 
myliu, ir paliko pragaiszti, ku-

ris pasiekė milijonrs doh’r i u 
Veju greitumas buvo apie 10€ 
nyliu per valanda ir potviniai 
irrsidejo prie pavojaus.

Palyginamai, mažai buvo už 
musztu ir sužeistu, bet Rauni. 
Kryžiaus tyrineijilmas- parode, 
kad daugiau kaip 20,033 .szei 
mynu ir nikiu. 1,076 namai bu
vo visiszkai sunaikinta. Dau
giau kaip 17,003 sugadintu, ii 
tufcsltancziai ukiu namu ir biz
nio insteigu. Matagorda, Pa
lacios, Port O’Connor, Fort 
Lavaca, RodklpoTt, Arkansas 
Pass—pa'kraszczio miestai su 
nuo 800 iki 2,500 gyventoju — 
pergyveno szia vėtra.

Isz anksto inspeti, Raud. 
Kryžiaus skyriai keliose vie
tose galėjo paduoti pasarga ii 
padėti žmonėms rasti saugia 
vieta. Prieglaudos ir pirmosios 
pagialbos skyriai buvo in 
rengti mokyklose, ba'žnycziose 
ir kitose vietose. Bay City, 25 
mylios nuo kranto, 903 žmonių 
užsiregistravo Raud. Kryžiaus 
prieglaudose. Kitiems prie
glauda buvo rasta namuose ten 
pat. Raud. Kryžius pavalgdi- 
nto aiik’ainiuosiuis per visa diena.

Paprastas vėtros centras bu
vo Matagorda kur nelaime at
sitiko anksti szcisztadienio va
kare. Antra valanda nedeldie- 
nio ryta, potvinio banga 6 pė
du aukszczio užliejo miestą. 
IszgaStis tos nakties buvo at
pasakota tu nelaimingu žmo
nių, kurie bego in au'kszJtuis ka
da vanduo pradėjo kilti, arba 
per baiisu lietu in stipresnius 
namus.

Apie 12 žmonių prisiriszo 
prie traktoriaus kad iszsigel- 
beti isz baisaus vėjo ir kilan- 
czio vandenio. Jie ten iszbuvo 
oer visa nakti. Kiti nubėgo in 
miesto ledaune. Viena porele 
iszstovejo viisia nakti virsz lie
mens vandenyje laikydami sa
vo vaikeli ant ipecziu. Kita mo
tina kada matrasas ant kurio 
gulėjo jos vaikelis pradėjo 
slinkti toliau sieke per sumusz- 
ta Įauga sulaikyti ji ir ji smar- 

1 kiai insipiove. Namai nuplau- 
1 ko net du blokus nuo savo pa

matu.
Raud. Kryžius tuoj insteige 

pirmosios pagelbos vietos Ma- 
tagordoj kita ryta, nes daktaro 

. tonai nebuvo. 40 žmonių; buvo 
priimti iiodeldieni, isz kuriu 
keli buvo nusiusti in Bay City 
ligonbu'te. Isz pradžio, stotis 
juvo valdoma 24 valandas per 
diena ir per pirmutines dvi 
sanvaites 200 sužeistųjų buvo 
tenai prižiūrėti. Valgis buvo 
dalinamas per sanvaite 
kiti skyriai lygiai veike.

Nelaime buvo tokia 
kad 27 atstovai Raud.

Amerikoniszki kareiviai, turėdami sziek tiek laiko, pa
sidrūtina po musziui Guadalcanale ant Solomonu Salų kur 
pliekia smarkiai Japonus ir geidžia, isz ten juos iszguiti. 
Daug musu vyruku ten žuvo kaipo ir Japonu.

Ka Galima Pirkti Su 
Kares Bonais

Kada Mariniai kareiviai ap
niko savo paikus, tai tarp kitu 

dalyku randasi ir naujas špa
tas, kuris ’kasztuoja 68 centus 
ir makisztis 39c. viso $1.07.

Tie špatai yra naudojami

Tdki turtai nedingsta, yra
turetu didžiauses prieszinybei 
kokios patinka kožna ant svie
to.

BUY
UNITED 
STATES 

SAVINGS 
^BONDS 

AND STAMPS

Pirkite Apgynimo Uzedinimo 
Bondus ir. Markes.

per Marinius del kasimo apka
su abazuose, pastatyt durian- 
czias tvoras ir naudojami prie 
daugelio kitu darbu. Jusu 
pirkimas Amerikos Kares Bo
nu ir Markiu gali nupirkti ka
reiviams tuosius reikalingus 
špatus. Indekite in Markes ir 
ir Bonus nors deszimta pro
centą jusu uždarbio kožna pė
dė. Pinkite Amerikos Kares 
Bonus ir Markes bankosia, ant 
paczto, kremuose arba szto- 
ruose.

—U. S. Treasury Department

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Skaitykite “Saule”

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.

¥
7 CJTTn-NTT-KTT a t <=ss><n ¥

KALENDORIAI
1943 M.

* 15 coliu ploczio x 23 % col.
* ilgio., Po 35c, arba 4 už $1
J Adresas:
J SAULE PUBLISHING CO.,
* MAHANOY CITY, PA. U.S.A. 4

¥

¥ 
¥ 
¥

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

50c., o aplankysite knygas per paczta.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50 c 
kri- 
3oc 
isz 

isz-

laiko,

baisi, 
Kiy- 

žialnis buvo isizsiusti isz vyriau
sio ofiso padėti atremontavi- 
mo darbus. Skyriai buvo in- 
stfigti ir nelaimingi suregis
truoti ir visax sutvarkymas 
dabar gerai eina. Peržiūrėda
mi kiekvieno nuostolius, Raud. 
Kryžius padeda jiems grei-. 
jziaius pradėti paprasta darba 
ir gyvenimą..

— U. S. A. Red Cross Hqt., 
Wash. D.C.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

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

No. 102 
minaliszka

No. 103 
pirmutines
imta isz Lietu viszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

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

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

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinąs: sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles: 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu............................................15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie-Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukniną: 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 
Gaižia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ................................15c

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

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

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
■ ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 

puslapiu ...................................... 15c
No. 126 Penkios istorijos apie 

Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu.-, 'Ti'js 
užeiktos karaliaus z dukters; Jonukas 
kuris buvo proti-npesnis už savo poną 
61 puslapiu/'..... .......................15c

I'įo. 127z Trys istorijos apie Duk
ate pustynjįu; Peleniute; Du brolei 
į Vargutis" h 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 'KZalenczijos; 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. 1,48 Dvi istorijos apie Joną ir 
Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu ..................................................15c

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

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Sz’ūlpikas; 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 lapraszymas 
ajie Savizrola; Didis klasteris. 40 
pušiap.'U'  15c

No. 158 Keturios istorijl* apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre: Prigaut:?’ vagis. 
60 puslapiu ......... T.................15c

Mahanoy City, Pa.
No. 160 Keturiolika istorijų apie 

Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Viesznats 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; Budy ne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c

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

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

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

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kode! 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
didi: 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 serganezio 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 paezia-, 
Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu.......... 25c

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ........... ............ ■................ 15®

No. 1,73 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz- 
davineti pinigus. 45 puslapiu 15c

No. 175 Pasiskaitimp 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®

Adresas: 
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna.



norėjo gausiai Kulniams atly
ginti už auginimą ju dukters

Atsitikimas Lietuvio
ežiai pasakė :

— Acziu tau, Motiejau; apie' 
tave neužmii’sziu!

Dasiduoda ir tas, jog grafas

Atsitikimas Lietuvio Varszave 
(Tęsinys)

In ketvirta diena sustojo 
musu vežimas Varszaviniam 
priemidstyj kur priesz deszimt 
metu musu Motiejus tapo pa
mokintu kurio pamokinimo lyg 
smert neužmirsz. Dabar jau 
Motiejus nebijojo o ir jokios 
nelaimes nesitikėjo, tiktai jam 
rūpėjo kad kas nepaveržtu nuo 
jo Zosės nes Varszavoje ir tas 
atsitinka. O kad buvo jie ke
liese, tai apgaviku nesibijojo. 
Pastate arklius inforteja, pa
samdė diružka ir važiavo tie
siog in rotuže idant dažinoti 
apie ka eina.

Netrukus priesz ta pati su- 
džia, kuris priesz deszimt me
tu Motiejų nuo apgaviku ap-j 
gynė, vėla Motiejus stovėjo, 
bet jau buvo daug drąsesniu, 
kaip priesz tai. Dabai’ stojo 
veikale pavestos del jo, nuo vi
su apleistos sieratukes Zosės o 
kuria Motiejus už viską ant 
svieto geriausia mylėjo.

Zose buvo duktė grafo Odel- 
skio, vienturtele ir mylimiau
sia tėvu. Kada ji buvo tik meto 
amžiaus, strapinėjo po puikius 
Odelskiu pafkajus, nors ir nere
tai puldama smarkiai susikūlė, 
vienok ant to netemijo.

Viena diena, kada niekas ja 
nesergėjo, iszejo per praviras 
duris in karitoriu. Ten pagrie
bė ja ubage o užėmus su delnu 
burnele, kiad nerėktu, iszbego 
greitai ir kaip velnio neszama, 
bego in savo tamsia gūžta, kuri 
netoli upes Vislos talpinosi.

Galima sau perstatyt tėvu 
rūpesti kada po ilgam jeszkoji- 
mui niekur, ne tik dukriulkes 
neTTido bet nei jokio pedšakio. 
Tuo jaus davė palicijai žinia; 
ir apgarsino per laikraszczius 
apraszydami kūdikio gymi, 
prižadėdami gausu už vientur- 
telia du'kriuke užmokesti.

Bet tame laike pradėjo dary
tis visoj Lenkijoj didele mai- 
szatis, ypacz Varszavoje, kur 
kožnas savim buvo užimtu, kad 
tik apsaugot gyvastį; prietelis 
prieteliui, brolis broliui netikė
jo o kraujas visose szalyse lie
josi.

Tai ir nedyvai, jeigu niekam 
apie grafo vienturte du'kriuke 
nerūpėjo, nors buvo nemaža na- 
grada pažadėta už jos atradi
mu. Ubage, nulpleszUs nuo mer
giukes szlebukes o apredžius in 
skarmalus, be baimes pakelėje
pasodydaivo ir tyczia ja vyrk- 
de, kad tik žmones in gailesti 
pabudint.

Ne viena karta atsitaike jog 
paregeja Odelskiai ta paezia 
ubagia su kūdikiu ant ranku, 
paimti gailesczia, po pražuvi
mui vienatines dukriulkes, ap
teikdavo ja gausia dovana ne-

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

...IR MALDA...

Motinos Szvencz.

pamislydami jog tai ju kūdi
kis, kuri paregėjus tėvus, szau- ])ot Kulnius, kaipo statydama- 
ke atkiszus rankeles: “tote! sįs puikiam, pasipurtė nuo už
marma!” o ko iszsigandus ubą- jmokesties. Nežinojo vargszasį 
ge traukėsi szalin baisiai bei jog- jįs priesz grafa tiek'ženk- 
midaszirdystes gnaibydama..

Varszavoje ir tas tarp ubą- mares. Teisybe, jis savo kaime
girt yra, jog samdo sau nuo kitu I buvo kaip
įiemielaszirdingu moterių ku- ke buvo kaip petukas priesz 
dikius idant pabudint praei- žiurke.
giuose gailesti. Priesz 60 metu,i o Motiejus? Motiejus buvo
tai tas buvo tarp ubagiszkos | dideliu sopuliu suspaustas, Musu mergicos eina naujo me- 
klasos paprastu o dabar jau, l ypacz kada grafaite nuo jo už- 
aeziu Dievui ir valdžios užžiu- paskaliu atsikreipė. Kada iszei-
rai, tas nustojo.

In penkiolika meta dabar, Motiejų nei nepažiurejo o Mo-
po tam liūdnam Odelskiu atsi
tikimui, toji ubage, gulėdama 
ant smertino patalo o varginta 
neramia sanžine, prisipažino 
per iszpažinti savo piktada
ryste, melsdama klausytojo 
idant tasai apsakytu nuo jos, 
perpraszydamas apie tai mer
gaites tėvams.

Kunigas, kuris labai gerai 
su grafu Odelskiu pasįpažino- 
jo, iszkvotes dabar gerai u'ba- 
gia kur ji padėjo mergaite, tuo
jau® davė žinia del susirupinu- 
siu tėvu, kurie per ta visa laika 
buvo apimti begaliniu gailes- 
cziu. Grafas tuiojaus davė žinia 
palicijai idant toji užsiimtu 
jeszkojimū ju dukriukes.

Tuojaus, norints serganiczia 
ubagia aresztavojo, kuri apsa
kė jog kokiai tai poniai mer
gaite už kelis rublius pavede.

Bades siūlelio gala, — kaip 
sako, — rasi ir kamuolėli. Taip 
buvo ir su Zosiuke. Palicija vi-, 
som pajiegom ėmėsi idant nuo 
pradžių viską isz kakinos isz- 
tyrineti. Po ilgam tyrinėjimui 
pasisekė ant galo susekt. Par
gabeno ant galo ir ta nedoraus 
gyvenimo motere, kuri pripa
žino jog ta mergiuke už kelis 
rublius nupirko o kada gavo 
pikta liga, tai mergaite pavede 
savo pažinstamai o kuri ja pa
vede kokiam tai Lietuviui. Pa- 
szau'ke ir ta jos naižinStama; to
ji viską pasakė ir jog labai isz 
kvailaus Lietuvio prisijuokė, 
kuriam primėtė mergaite.

Palicija,, vedanti sliectva, 
daugiaus nereikalavo davadu 
ir tikrai žinojo joig tai yra toji 
pati mergaite kuria pavede Mo
tiejui Kulniui in apgloba o ku
ri vadinasi Zose Odelskiute.

Užlaikią kozoj ubage ir dvi 
jos prietelkas, kaipo tris Zosės 
motinas, pargabeno ant tu pė
du, kaip jau matome, ketvirta 
teva drauge su jo augytine, 
pražydusia kaip rože mergina 
— grafaite Zofija.

Neraszysime czion jauslaus 
tėvu su dukteria pasisveikini
mo; jau apie Motiejaus sopuli 
neturime ka kalbėt. O Zose?... 
Zose, supratus kuom yra, atsi
kreipė in savo jauniki ir sta-

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

Preke, 15c.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

lino kiek laszas vandens priesz 

grafas bet tame lai-
BALTRUVIENE

tinejo grafaite su tėvais, tai in

tiejui vos szirdis netruko. Va
žiuojant in Varszava niekaip 
to nesitikėjo. Grafas iszeida- 
mas tarė:

— Po teisybei, neturiu tau už 
ka dekavot, nes matau ir su
prantu jog nelaikei mano duk
reles aptaisęs, tiktai dirbo ir 
už duona atidirbo.

Nei pas save Kukliu nepa- 
prasze kad pavieszint — sėdo 
in karieta pasiėmęs duktere ir 
nuvažiavo in savo akmenyczia.

Kulnei, kaip muilą suvalgia, 
neatlarike nei savo 'brolienes 
nes ant jos pyko; sėdo in veži
mą ir leidosi plentu ant Suval
kų.

Dar tam paežiam mete Mo
tiejus apsipacziavo su turtinga 
mergina, isz tos paczios para
pijos ir laimingai gyveno. Jau 
bus pora desetku metu kaip 
abudu numirė o ju vaikai ir 
sziadien pusėtinai gyvena.

Kaip paskiaus 'buvo girdėti 
tai O'delskiai už kokio tai lai
ko- nusidalve in Paryžių del 
dukters proto jeszkot o kaip 
toliau® buvo tai nežine.

— GALAS —

i

Norėjo Uždrausti
Geryma

Senatorius Josh Lee, demo
kratas, isz Oklahomos, per
statė byla priesz senata, 
Washingtone, idant uždraus
ti pardavime j ima svaiginan- 
cziu gerymu, artimoje ka- 
zarmiu kur randasi karei
viai ant tarnystes bet tasai 
bylas likos atmestas didžiu
ma balsu.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
—o---

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

Prisiuskite 25(1 o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

nulio jeszkoti,
Su žaliablekiais per naktis 

daboti,
O tai musu Lietuvaites, 
Neiszmanio* mergaitės.

Ana vakara szale garadžiaus 
ėjau,

Mat žinucziu sznipinejau, 
Ant Maple ulyczios pasukau, 
Ir nuo dyvu neatsistebėjau.

Sztai Lietuvaite su žaliablekiu 
stovėjo,

Manes suvis nesitikėjo,
Marteles, net suklikau, 

In szali pasukau.
Paregeja mane szoko kaip isz 

karszto vandens,
Žalia'blekis atsimusze in kai

myno langa, bene!
Kelis stiklus isZkule, 

Net susimusze sau makaule.
Lietuvaite tai tuoj pažinau, 
Nes daugeli kartu mieste

macziaiu,
O ir varda jos žinau, 

Bet ant kito laiko palikau.
Sziur, tas dėjosi Mahanojui, 

Prie garadžiu rojuj.* * *
Ėjau viena ulyoia

Szenadoryje,
Sustojau kokiam tai užka

boryje,
Ten iszgirdau negirdėta 

dainele,
Kuri man patiko labai, martele.
Sztai jums, szirdeles, padai

nuosiu,
Kaip girdėjau, jums paduosiu, 
0 kaip “Sėjau Rūta” giedasi,

Sztai kokia girdėjau:
Vai kurnate, tik czion gerai, 
Ba dieneles linksmai varai, 
Krimti vyra kaip pielyczia,

Geri alų kaip telyczia.
Czion, durule, gerai būtie, 
Gaili ir su vyrais siausti, 
Ba ve, czion tokia mada, 

Niekas neuždraus ir gana.
Czion moteres nepažinsi,

Ja nuo mergos neatskirsi, 
Kožna turi plaukus trumpus, 
Norints ir kakta numukus.
Czion reikia kuiną dabinti, 
Priesz vyrus dantis rodyti,

Ant valgio jiems tidk nepaiso, 
iSzparkinimas viską pataiso.

Vyras bobai turi tyletie,
Neturi nieko regetie,

Ka daro jo bobele,
Tai tau .niekas, diedeili. 

GuzUte gerkim, uliavokim, 
Ant nieko suvis nedbokim, 

Isz smagumu pasinaudokįm, 
Kas ka sako nepaisykim.

Ka czion paisyt vyro ir vaiku, 
Reikia naudotis isz laiku,
Kol da jauna gerti gali, 
Nežiūrėk nieko, tik vali.

Teguli vyras mazgoja puodus, 
Ir drabužius skalbia juodus, 

O kaip bestija neklausytu, 
Tiek to, jis mane matytu.

Surisczia visus savo daigtus, 
Palikezia jam visus vaikus,
In kur kitur nuvažiuoezia, 
Tuojaus kita vyra gauezia.

Bet:
Ar ilgai taip gyvensi?

Ar da ilgai taip šiauši?
I Tas laikas prabėgti netruks, 
Kožnai mirtis sprandą 

i • nusuks.

Vaikelius ant niek auginat, 
Nuo pikto juos mėginat, 
Pavyzdi bjauria duodat, 
Baimes Dievo nemokinat. 
Juk jauna visados nebusi, 

Dings taukine ir suvysi, 
Kaulai visi bus sugelto,

O ežia nebus kam i»aszelpti.

| Paklausykite Mano
; Linksmo Apsakymo

Sziadien pasakysiu jums tik • 
ra istorija. Buvo tai... kelioli
ka metu adgal, dar priesz kare.

Eidamas ulyczia vargingas 
vaikutis, apdriskęs ir murzi
nas, rado ant ulyczios spilkute, 
paprasta, maža, kasdienine 
spilkute. Pasilenke, paėmė ir 
insikiszo in kalnieriu savo su- 
plyszušios jekutes.

Taji pasielgimą patemino 
kokis tai ponas, puikiai pasirė
dęs in kailinius, kas davė su
prast kad buvo isztikruju tur
tingas.

Ponas, užtemines vaiko pa
sielgimą, pats sau kalbėjo:

-— Tasai vaikas yra gero pa
sielgimo ir paezedus ir bus ge
ru žmogum. Paimsiu ji pas sa
ve... isz jo 'bus kada naudingas 
žmogus.

Kaip nutarė taip ir padare.
Priėmė vaika in savo dideli 

kupezystos narna ir iszmokino 
ji viso 'biznio. Ant galo padare 
ji savo pusininku ir padovano
jo jam viena, isz savo dukterų 
už paezia, kuria jis labai mylė
jo ir kuri ji mylėjo. Neužilgo 
pasiliko jis turtingu ir guodotu 
žmogum.

Alėtai praėjo.
Priesz prasidejima Svietinės 

Kares, atlankė jis savo sena 
mokytoja. Liejas in vidų kal
bėjo :

— Esiu tavo mokiniu isz jau
nu dienu ir nekarta man isžpe- 
rei gerai kaili už padarytas 
klastas.

Atsiminė sau senukas savo 
mokini; sunu vargingos nasz- 
les, pas kuria tankiai atsilan
kydavo badinis sveczias. Vai
kas buvo labai klastingas ir už
tai nekarta jam karsztai suplie
kė sėdynė.

Kada atsisveikinejo, inteike 
senukui 5,000 markiu su pra- 
szymu idant priimtu tai kaipo 
dovana.

— Kuom užsitarnavau ant 
tokio giliuko nuo tavęs sunau, 
juk nieko gero tau nepadariau 
tiktai tankiai pliekdavau kaili 
tau.

— Taip, taip, tai teisybe. Sa
vo giliukui esmių dėkingas tau 
ir suradimui tosios spilkutes... 
kuria taja diena ketinau ponui 
profesoriui padėti ant krėslo 
idant ant jos atsisėstum. Norė
jau tau tokiu budu atkerszyt už 
blynus kuriuos man iszkepiai 
ant sėdynės taja diena.

ISTORIJE apie Gregorius, 
----------------- Isz Numirusiu 
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai- 

l me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
:: 250 ::
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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 irliudymas 
apie Jezu Krislu. 20 Centai.

Saule, Mahanoy City, Pa.

Apdovanotas Per 
Anglija

Kapralius Franklyn Koons, 
isz Iowa, Amerikos, yra pir
mutiniu Amerikoniszku ka
reiviu kuris aplaike Anglisz- 
ka garbes dovana už narsu
mą kada jis vede savo drau
gus in muszi Dieppe, Franci- 
joj.

Antanukas-Naszlaitis

Antanukas, asztuntu metu 
vaikas gyveno pas savo dede 
Lipsznuti. Teveliu Antanukas 
neturi: abudu pasimirė o kada, 
tai neatsimena, nes tuč kart jis 
tarėjas tik dvejus metus. Anta
nukas buvo lipsznus ir ramus 
vaikas. Dede su dediene, geri 
žmones, Antanuką labai mylė
jo, auklėjo kaip tikra savo vai
ka. Visi ikaimiecziai vadindavo 
ji naszlaicziu.

Kai sukako Antanukui de- 
szimteri metai, dede pradėjo ji 
leisti mokyklon, kurion reikė
jo vaikszczioti apie keturi 
verstai kelio. Antanukui moky
kla labai patiko ir taip jis ge
rai mokinosi kad moksle stovė
jo tarpe geriausiu. Vaikus mo
kino mokytoja. Ji buvo szvel- 
nios kalbos ir labai meili su 
vaikais. Antanukas mokytojos 
pasakojimu labai klausydavo.

Vieną karta mokytoja vai
kus mokydama, pasakė kad 
kiekvienas žmogus turi ir gali 
ka nors artymui gero padaryti. 
Antanukas, tai iszgirdes, užsi
mausiu ir po lekcijų gryždamas ' 
namo vis galvojo kaip jisai, bū
damas toks dar mažas ir nieko 
savo neturėdamas galėtu kam 
nors gero padaryti. Ir niekaip 
jis to negalėjo suprasti.

Szale kelio kuriuo Antanu
kas vaikszcziojo mokyklon, 
stovėjo aplužusi, apszurpusi 
bakūžėlė. Ten gyveno viena se
nele. Viena karta Antanukas 
bėga pro ta bakūžėlė isz moky
klos ir mato kad senute, vos 
kirvi galėdama pakelti, skaldo 
malkas. Antanukui pagailo se
nutes. Jis paeeme isz senutes 
ranku kirvi ir priskaldė malku 
kiek tik jai reikėjo. Senuke už 
tai Antanuką, dėkodama, net 
pa'bucziavo ji.

Dabar Antanukas labai 
džiaugėsi kad jis, nors ir ma
žas, bet jau karta gero žmo
niems padare.

Kita karta Antanukas, mo
kyklon eidamas, pasivijo sena 
elgeta-dieddli, kuris isz nuo
vargio vos paeidamas, neszesi 
maiszeli duonos. Jis diedeliui 
duona paneszejo net tris vers
tus už ka senelis jam taip-pat 
labai gražiai padekavojo. O 
Antanu'kas-naszlaitis dėkojo 
karsztai Vieszpacziui Dievui 
kad jis nors kuom gali artymui 
gero daryti.

Antanukas po truputi taip 
paprato žmoniems gero daryti 
kad ji anie begalo pamylėjo o 
senesnieji net savo sunum va
dindavo.

Praslinko deszimt metu1. An
tanukas užaugo ant vyro. Jis 

<buvo iszmokes kallviauti. Rei- 
jkia jam statytis kalve. Kitu 
(kaimu žmones praszo kad jis 
pas juos savo kalve statytu o 

j to 'kaimo ūkininkai, tarp kuriu 
jis užaugo, praszo kad ju kaimo 
neapleistu. Antanukas pagal
vojo, pagalvojo ir sako: “Czia 
užaugau, czia ir statysiuos.” 
Pasistatė czia kalve ir eme 
dirbti. Mažas būdamas jis sten
gėsi žmoniems gero daryti o 
dabar, kaip užaugo, sustiprėjo 
ir praturtėjo, —dar labiau ga
lėjo sze'lpti savo artymus. Už 
tai Antaną visi labai myli, ir 

i Dievas ir žmones.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

ISTORIJEapie Ila isz ma- 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 150.
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

Greicziausiu Budu 
Kuriuo Gali Prisidėt

Laimėti Szia Kare

Yra per pirkimą
Apgynimo Bonu ir Markiu,

SZIADIEN!

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA! 

!*
t > * C

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.

: •.' • • t

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines Grekai Nori Atkerszyti Vokiecziams

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Stanislovo; Panedelyje Szv. 
Gertrūdos, panos; Utarninke 
Szv. Gregoriaus, vysk.

— Ketverge ryta nupuolė 
pirmutinis sniegas szi rudeni. 
Žiema jau po szonu.

— Utaluiinko vaikara buvo 
laikytas susirinkimas Lietuviu 
Moterių Draugiszko Kliu'bo, 
Elks svetainėje, Shcnaliidoah, 
ant kurio suvažiavo apie szim- 
tas moterių isz visu daliu pa
vieto iszrinlkti naujas virszi- 
ninkes ant ateinanezio meto. 
Ateinantis susirinkimas bus 
laikomas Elks svetainėje, Ma-

Grekai nepasiduoda Vokiecziams ir stengiasi visomis pajiegomis at- 
muszti savo tėvynė isz nevidonu ranku. 
Sztai paveikslas parodo viena isz ju Ku
nigu, Tanosiades, kuris laimina karei
vius priesz iszkeliavima ant muszhi 
lauko.

NESULAIKE 
LIEŽUVIO

Nužudė Ja
Johnstown, Pa. — Roy Wil

liams, laike teismo tuomi iszsi- 
kalbinejo kad nužudė savo pa- 
ezia del to kad “ji nuolatos ma
le su liežuviu ir nedave jam 
ramybes,’’ ir tas is?aiszkini- 
mas ji iszgialbejo nuo elektri- 
kines kėdės, aplaikydamas tik 
20 metu kalėjimo. Žmones sake 
kad jis, po darbui, vakarais, no 
reje pasilsėt ir klausytie reidio 
bet jo motere buvo tam pasi- 
prieszinus ir tankei ji krims
davo ir lakstydavo vakarais 
pas kaiminkas. Regaledama to

Mokina Kaip Statyti Namus

hanojuj.
— Utahninlko vaikara užsi

degė “Bowling Alley” ant 21 
E. Centre ulyczios. Ugnis pa
dare bledes ant $15,000. Ugnis 
kilo slid epe ir dege per kėlės 
valandas.Trys ugnagesiai likos 
apimti per durnus o vienas nu
putoto nuo kopecziu ir susižeidė 
kad reikėjo ji 'nuvežti in ligon- 
jbute.

—- Ana diena Pottsvilles 
sude aplaike pavelinima ant 
permainimb savo pravardžių, 
Pritinąs ir Franciszlka Rutkaus- 
(kai isz Fradkvilles ant ‘Ruth.’ 
Taipgi ir Feliksas Navickas isz 
Ringtown, ant ‘Nevertts. ’

SHENANDOAH, PA.
:— Gerai žinomas visiems 

aptiekorius V. X. Žemaitis, li
kos. paskirtas, užveizdetojum 
žymios a'ptiekos Woods Drug 
Store, Pottsville, Pa. , _

Teisingos Teisybes
§ Dauguma vyru negali su- 

pralsti kodėl moteres juos ne
myli.

§ Kolžna bjauri motere ne
tiki Tteidrodžiui.

§ Jeigu žmogus viską apsa
ko ‘ka žino, niekados nebus už 
i szmint inga p ai aiiky ta s.

§ Kožna motore yra tosios 
nuomones kad ji yra tiek verta“ 
kick aukso atsvertu.

§ Juk tau nieko nekasztuo- 
ja mandaguinas o jis tankiau
sia apsimtoka.

§ Jeigu žmones tižmirsztu 
sau iszmetineti nepasisekimą 
tai butu laimingesniais.

§ Jeigu katram jaunikiui 
nesiseka gyventi tai tegul ap- 
sipaeziuoja —dviems lengviau 
gyventi ir paneszl i bedas.

Muszei Ant Pieskines 
Pustynes

Kovojantis Generolas
ilgiaus nukensti, pagriebė jis 
peili ir insmeige in krutinę.

Uždarydavo Savo 
Motere Tvarte

Ant salos New Guinea nesiranda medžiu todėl musu vy
rukai mokinasi nuo tenaitiniu juodu tautiecziu kaip surisz- 
ti bambusines lazdas ir isz j u pasistatyt sau prieglaudas 
kad apsisaugoti nuo saules karszczio.

“Saule” dabar $4.00- 
metams in Suvienytose V aisti* 
jose, $5 kitose Vieszpatystese.

¥■ **■ ¥

i. arba pradžia 
SKAITYMO 

...ir... , 
RASZYMO
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*

Minersville, Pa. — Daktaras 
A. J. Bendins'kas, gerai žino
mas dentistas, aplaike kamisi- 
ja pulkininko kariuomeneje su 
oriniu korpusu ir stos ant din- 
sto 26 diena Novcmberio.

Už Gaidi Neteko 
Gyvasties

Bartonville, N. J. — Už tai 
kad jo kaimyno gaidys pabu
dindavo ji kas ryta, ketvirta 
valanda, James Nash, negalė
damas ilgiaus nukensti giedoji
mo to ankstyvinio- artisto, ne 
tik užmusze gaidi bet ir jo loc- 
nininka, Mika Fedor.

Nash ate j as in visztinyezia 
norėjo nusukti kakla gaidžiui 
kad sztai atėjo locnininkas su 
karabinu paliepdamas Mikui 
iszkelti rankas in virszu o ka
da to nepadare, szove in ji bet 
nepataike. Mikas savo apgyni
me iszsitrauke revolveri szau- 
damas in Nash du kartus, už- 
muszdamas ji ant vietos. Gai
džiui taipgi padare gala paleis
damas in ji szuvi. Po tam dar
bui nuvažiavo in miestą ir pa
sidavė in rankas palicijos.

Tikru kovojaneziu generolu 
yra Generolas A. A. Vander
grift, vadas Amerikoniszku 
mariniu kareiviu. Laike mu- 
szio jis kalbasi per telefoną 
su savo aficieriais bet kara
binas stovi szale jo ant grei
to pareikalavimo. Jis randa
si ant tarnystes ant Guadal- 
kanalo ant Solomonu Salų 
kur musu kareiviai ten išz- 
czystina Japonus.

ŽINUTES

Būdamas 68 Metu Per
važiavo Ant Dviraczio 

100 Myliu
North Wildwood, N. J. — 

Max Bittorf, 68 metu, isz Phi- 
ladeiphijos, nesirūpina apie au
tomobiliu ne gazoliną. Jis yra 
tėvu devynių dukrelių. Ana 
diena atliko kelione in czionais 
ant dviraczio szimta myliu to
lumo, nejausdamas jokio pail
simo. Deszimts metu adgal su- 
vaikszcziojo jis in viena diena 
98 mylės,

Angliszki kareiviai bėga 
ant szturmo priesz Italus ir 
Vokieczius pieskineje pusty- 
neje, Afrikoj, kuriuos užpuo 
le pieskine viesulą su szuviu 
durnais. Anglikai užpuoline- 
ja ant generolo Rommelo 
pulku Egipte.

Gerkim, Sesutes!
Gerkim, gerkim, sesutes, 
Kol da žiba, akutes. . .
Vis dar gaunam mesutes, 
Ir žnvu isz dėžutės.

Nebegersim, sesutes, 
Kaip negausim mesutes, 
Nei puoduką kavutes, 
Bus .nelinksmos akutes.

San Jose, Costa Rika — 
Smarkus drebėjimas žemes da
vėsi jaust czionais, kuris su
kratė daugeli namu ir padare 
daug bledes bet gyvaseziu ne
pražuvo.

Pittston, Pa. — Ugnis sunai
kino Morgan Slope Coal Co., 
kuri padare bledes ant 10 tuks- 
taneziu doleriu. Vaikai, siaus
dami artimoje, užtiko ugni.

Nelsonville, Pa, — Emilio 
G orda yra labai jauslus del sa
vo moterėles. Rūpindamasis 
labai apie ja ir kad jai niekas 
blogo neatsitiktu kada jis bū
damas girtu turi “pikniką,” 
uždarydavo vargsze in tvarta 
kur ja plakdavo regulariszkai 
po kožnam “gud taim.” Kai
mynai, negalėdami ilgiaus žiū
rėti ant tokio pasielgimo vyro, 
pranesze palicijai idant taji 
žveri apmalszytu. Palicija pri
buvo ant vietos, iszgialbejo ne
laiminga motere isz tvarto ir 
atidavė ja in rankas mielaszir- 
dingos drauguves o vyra užda
re kalėjime idant ant visados 
iszsipagiriotu ir gerai apmaus
tytu apie savo nusidėjimus 
kad motere ne yra jokiu gyvu
liu kad taip su ja pasielginetu.

Tikra Jeva Ir Žaltys
De Kalb, Mich. — Raymon- 

das Donnell nenorėjo būtie an
tru Adoniu, žiūrėdamas ant sa
vo pacziules, glamonėdama žal
ti lovoje ir kada jam gamino 
valgius todėl užvede teismą ant 
persiskyrimo nuo savo mote- 
res. Motere rodėsi su karnava
lu ir glamonėjosi su žalcziu. 
Vyras negalėjo ant to žiūrėti 
nes motere naktimis pasiimda
vo žalczius in lova, glamonėjo 
juos ir szilde o nekarta vyras, 
pabudęs isz miego rado žalti 
apsisukusi aplink jo kojas.

Szuo Adbego Mirsztan- 
ežiam Žmogui In

Pagialba
Yaukesa, Wis. — Nuolatinis 

lojimas szunio iszgialbejo gy
vastį Petrui Noakson, 40 metu, 
kuris likos sužeistas per eks
presini truki ir inmestas in gra
be o jo vaitojimo ir szauksmo 
pagiaibos niekas negirdejo.

Apie 8-ta valanda vakare, 
szuo, prigulintis prie jo kaimy
no lojo be paliovos. Locninin
kas iszsleido szuni ir ėjo paskui 
dažinoti kas atsitiko. Szuo nu- 
vede ant vietos kur sužeistasis 
gulėjo, paszauke ambulansa ir 
Petras likos nuvežtas in ligon- 
buti kur badai pasveiks nuc 
žaiduliu už ka yra dėkingu del 
szunio.

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

Buvo Geras Delegatas
Unijos lokalis buvo iszrin- 

kes delegatą, Joną Kruki, kad 
nuvažiuotu dalyvauti angleka- 
siu seime kaipo atstovas ang- 
lekasiu Ickalo. Jonui užmokėta 
už kelione ir kasztus.

Kada Jonas sugryžo ir atėjo 
ant susirinkimo, užklausta jo 
ka ten girdėjo ir kad papasako 
tu kokius nusprendimus pada
re anglekasiai.

Jonas atsistojas pradėjo kal
bėti: Gerbiamieji narei, asz ten 
buvau ir viską girdėjau, bet 
kam czionais apie tai pasakoti, 
kad butumet ten buvę tai būtu
mėt viską girdėja. — Ant to 
pasibaigė jo rapartas.

Užmirszo Kur Gimė 
Kristus

Petras, 16 metu vaikinas, no
rėdamas priimti Sakramenta 
Dirmavones, nuėjo pas kunigą 
kad ji parengtu ir iszmokytu 
nekuriu kausymu apie Kate
kizmą. Kunigas jo užklausė kur 
gimė Kristus. Petras pakrapsz- 
te pakauszi atsakydamas: — 
Man rodosi kad kur ten apie 
Skr autus.

Kunigas paliepė Petrui eiti 
namo ir iszmokti Katekizmo 
bet tas jam buvo per sunku ir 
jjs nutarė eiti pas kita kunigą. 
Atejas pas vikara tūlos para
pijos, paantrino savo norą pri
imti Sakramenta Dirmavones 
bet kada jo užklausta kur gimė 
Kristus, tada Petras atsake 
kad kur ten apie Allentown, 
Pa.

Vikaras užpyko ir paliepė 
jam eiti namo. Petras nusimi
nė ir nutarė eiti pas Protestonu 
kuniguži kad jam duetu kelis 
patarimus. Kunigužis jam pra
dėjo kalbėti apie tikėjimą bet 
Petras jo užklausė: “Pavelyk 
man užklausti tavęs kelis 
klausymus. Ar tu žinai kur gi
mė Kristus?”

Kunigužis atsake: — Žinau, 
Jis gimė Bethlehem.

Petras paszauke su džiaugs
mu: — Sziur, kad Jis gimė 
Bethlehehm. Asz žinojau kad 
tai turi būti kur apie Skrantus 
ar Allentown, bet negalėjau isz 
pradžių sau atsiminti.

(Bethlehem, Pa., miestelis 
randasi artimoje Allentown,
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Bandymas Gazolino Po Vandeniu Ir Ore

Negalėsim baliavot,
Vyrams reikia karau stot,
Al um,s pirko gerti jis,
Ir vis gere “džine fiz.”

Vyrai liko tik seni,
Ju neklausiam “ko steni?”
Jie szeimynos kupini,
Prie merginu per durni.

Kaip negausime jauku,
Gal reiks glaustis prie senu, 
Nors ju, kaulai ir braszkes, 
Bet mums pirkti gert gales.

Gerkim, gerkim, seseles, 
Baigias’ linksmos dieneles, 
Reiks draugauti su senu, 
Ir jau gert nebus skanu...

—P 11 s t a p e d i,s, M a r g u ty j e

Eroplanai naudoja vienoki gazoliną, submarinai kitoki, tai yra, nelygaus drūtumo, 
todėl, czionaitineje gazolino dirbtuvėje darbininkai ir žiaunai iszbando drūti tojo ga
zolino ir kaip ji reikia naudoti. Szitam kambaryje žinunai iszbando gazoliną ir nu
sprendžia kokis turi būti naudojamas ore ir kokis po vandeniu.

Už Kūdiki Nužudė 
Vyra Ir Save

Pearson, Minn. — Kokia tai 
Emma Sanderson, gyvenanti j 
artimoje czionais, da jauna, 30.! 
metu motere, szove du kartus' 
isz revolverio in savo vyra o. 
vėliaus, apimta gailescziu peri 
tai ka padare, szove sau in kru
tinę ir ant vietos atliko. Prie-( 
žastis tojo pasiutiszko darbo 
buvo toji kad vyras norėjo nu
bausti jos maža sūneli už nepa
klusnumą, kuris sumusze lem
pa. Buvo tai jos sūnelis po pir
mam vyrui. Motina apgindama 
savo kūdiki, griebėsi už revol
verio ir papilde žudinsta ir sav- 
žudinsta už taip maža priežas
tį.

Velniszkas Malūnas, Ant 
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai* 
nele, Dūmojimai, Ketvirtas 
Prisakymas Dievo, Kelautojei 
In Szventa Žemia, Beda, Kaip 
Tamsunus Prigauna, Pranuko 
Nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus Neleido In Dangų, Baus
me Už Szyksztuma, Mažo 
Sziaucziaus Dideli Reikalai, 
Senelis, Dienos Kentejimo 
Nantoj, Nelobulas Žmogas; Po 
Laikui, Onytės Laime, Per 
Neatsarguma In Balta Vergi
ja, Pusiau-Gavenis, Viėszpats 
Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva
ke, Del Pirsztiniu, Apie Miri
mą, Pavasaris, Apie SauJto, 
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.
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SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY. Pa. U.S.A.

Istorija apie Amžina Žydą. 
Jo kelione po svietą ir liudyma s 
apie Jczu Kristų. Per pac?ta 
20 centai. Adresas:

Saule, Mahanoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus;

ir Markes.




