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Isz Amerikos Pasveikinimo Komitetas Ant Guadalcanal

PREZIDENTAS PA- 
SIRASZE ANT BYLO 

2,500,000 Vyruku Nuo 
18-19 Metu Bus Trau
kiami In Kariuomene

Washington, D. C. — Prezi- 
įdėntas Rooseveltas pasirasze 
ant bylo kuris szauks visus vy
rukus, turinczius 18 ir 19 metu, 
ant kariszkos tarnystes, apie 
Sausio men. Tokiu vyruku bus 
szaukta apie 2,500,000, bet tu
rės isztarnauti pirma apie meta 
laiko, pakol bus siuncziami in 
kur kitur.

ALLIJENTAI GAVO

Smarkus Musziai Ant Solomonu
SI in Tunisia Japonai Vela Užklupo Ant

Susirėmė Smarkiai Su 
Vokiecziais

Persimainė Su Savo 
Vyru Darbais, Vyras 

Dabar Graudinasi

Altoona, Pa. — Nubodo He
lenai Garson klausyti kaip jos

Amerikoniszki marinei kareiviai pasirengia pasveikint 
Japonus ant Guadalcanal, Solomono Salų. Japonu žuvo 
didelis skaitlis szio j e vietoje kurie norėjo isztremti karei
vius bet tame užmanyme jiems nepasiseke. Amerikonai už
ėmė svarbias vietas ant tosios salos, iszguidami Japo
nus.

London — Allijentai gavosi 
in Afrikoniszka Tunisia, paė
mė Tcbruka ir užėmė visa ap
linkine Tripolio. Allijentai su
sirėmė smarkiai su Vokiecziai s 
kur iszskerde apie 20,000 Ro-j 
mėlio kareiviu. Vokiszki laivai, 
pabėgo isz Tunisijos bet dau
gelis ju eroplanu likos suszau- 
dyta. Visa Žiemine Afrika pa
sidavė in rankas Allijentu. 
Kruvini musziai vis tęsiasi Af
rikoj su didele pasekme del Al
lijentu. Tas duos didesne pro
ga del Rusijos apsiginti nuo sa
vo prieszu.

300,000 Kareiviu
Pribuvo In Afrika

Amerikonu Solomonose; Vo
kiecziai Afrikoj Sumušzti Ir 
Daug Submarinu Paskandyta; 

10,000 Vokiecziu Ir 
Italu Tunisijoj

RUSAI ATMUSZE 
VOKIECZIUS

Prie Stalingrado

vyras kasdien iszmetinejo jai 
buk jis turi dirbti ant jos užlai
kymo, valgydama jo duona dy
kai ir ant galo pasakė moterei 
kad daugiau nedirbs ir turi pa- 
sij eszkpti sau darba. Motere 
nusidavė pas bosą kur jos vy
ras dirbo prie kariszko darbo, 
apsakė jam savo nelaime ir bo
sas davė jai ta pati darba koki 
dirbo jos vyras.

Dabar vyrui nesiranda vie
tos stuboje nes motere neduo
da jam pinigu ne valgyt o priek 
tam da gauna szunc poteriu kas 
diena tai negalėdamas nukens- 
ti bėga isz namu ant keliu die
nu. Dabar graudinasi kad per
mainė darba o kito negali su
rast.

Girtas Vyras Sudaužė 
Pacziules Piana O

Ji Jam Galva

New York — Jonaš Kotovski 
likos paszauktas pas magistra- 
ta už sukėlimą namie “velnia
vos.” Laike teismo Jono pati 
pasakė buk jos Jonukas tankei 
užsitraukdavo o kada jau turi 
pervirsz tai pasielgineja stubo
je kaip pasiutėlis.

Praeita Subata parėjo jis na
mo su puskvatierka ir tuoj aus 
pradėjo daleidinet ant jos 
Bzturma. Laike tojo pasiutimo 
Jonas sudaužė piana vertes 600 
doleriu, ka matydama motere 
stengdamasi apsaugoti kitus 
naminius rakandus, pagriebė 
elektrikine ilga lampa ir taip 
markei uždavė Jonui per pa- 
kauszi kad tasai krito ant grin
dų be žado. Sudžia jam pado
vanojo prideczko fczeszis mene 
sius kalėjimo idant paveiktu ir 
atprastu nuo daužymo moteres 
ir rakandu.

SUSIŽADĖJO
BŪDAMI 10 METU

Apsivedė 16 Metu;Nori 
Persiskyrimą

Buffalo, N. Y. — Susižadėjus 
kada turėjo deszimts metu o 
apsivedus kada turėjo szeszio- 
lika metu, Mrs. Janina Ryczko, 
turi dabar 26 metus ir jeszko 
persiskyrimo nuo savo vyro. 
Mergaite užaugo ant tos pa- 
czios ulyczios su Charles Rycz
ko, lankėsi in taja paczia mo
kykla su juom ir su juo drauge 
žaidė nes buvo vien-mecziai.

Tėvai vaiku nutarė abudu 
“apženyt”, na ir susivienijo 
mazgu moterystes kada jie tu
rėjo 16 metu bet mergaitei po 
tam atsidarė akys, suprato sa
vo kvailysta ir dabar geidžia 
vela turėti laisve.

Kirto Savo Motina
Su Krėslu

Passaic, N. J. — Atėjus in 
palicijos stoti apsiverkus, Ago
ta Kavocz, 73 metu senuke, ap
sakė perdetiniui buk jos 42 me
tu sūnūs pasielgė su,ja bejaus- 
lingai, kožna karta kada tik su- 
gryždavo namo isz miesto gir
tas. Tasai iszgama kumszczia- 
vo, stumdydavo ir spjaudyda
vo ant savo senos motinėlės o 
taja diena sumusze ja skau
džiai.

Sudžia baisei užsirūstino to
kiu pasielgimu sunaus su sena 
motina, nubausdamas nedora 
sunu 60 dienoms kalėjime bet 
labai graudinosi kad jam nega
lėjo padovanot kokia deszimts 
metu.

APSIMAINĖ
PACZIOMS

Su Kurioms Gyveno 
9 Menesius

Elizabeth, N. J. — Devyni 
menesei adgal Sigfridas Jen
sen ir Howard Caswell apsi
mainė paczioms ir gyveno su 
savim per devynis menesius. 
Ant galo Jensenienei nepatiko 
tokis gyvenimas ir ji užvede 
teismą priesz savo vyra ant 
persiskyrimo.

Tula nakti visi likos iszbu- 
dinti per užsidegimą kaimyno 

‘namo ir kada ugnis likos užge
sinta, vieni kitiems pasiūlė ap- 
simainyt moterems ant ko visi 
sutiko ir gyveno drauge per de
vynis menesius, po ta paczia 
pastogia.

Jensenai turi keturis vaikus. 
Motere aplaike persiskyrimą.

Paliko Savo Tarnaitei 
109 Tukstanczius

Philadelphia, Pa. — Mrs. 
Edita Thomas aplaike 109 tuk- 
stanczius doleriu isz palikto 
turto po mircziai Prano Bur
nett, su toms iszlygoms, kad ji 
tame laike buvo nevedus ir ra
dosi ant tarnystes pas ji. Tar
naite radosi pas ji 20 metu. Bu
vo ji persiskyrus su savo vyru, 
1925 mete, kuris vėliaus mirė. 
Giminaitis mirusio užvede teis
mą ant perlaužimo testamento 
velionio bet sūdąs atmete jo 
pasiprieszinima.

New York — Ana diena pri
buvo in Afrika 300,000 Allijen- 
tu kareiviu o del kožno karei
vio reikėjo net septynis tonus 
maisto ir kariszko materijolo. 
Yra tai didžiauses skaitlis ka
reiviu ant svieto, kokis kada in 
ten atkeliavo. Su tokiu skait- 
lium kareiviu Allijentai tikisi 
iszguiti isz ten Italus ir Vokie
czius.

Moskva — Rusai smarkiai 
atmusze Vokieczius prie Sta
lingrado su didėlėms bledems 
del Vokiecziu. Isz priežasties 
dideliu szalcziu, Vokiszki už- 
klupimai ženklyvai susimaži
no. Prie upes Volgos daugelis 
Vokiecziu suszalo ant smert.

Lietuvei, Estonai Ir 
Latviai Ant Rusijos 

Szalies

WASHINGTON, D. C. — Japonai isz vi
su pajiegu užklupo vela ant Amerikonu ant So
lomono Salų, geisdami atimti nuo Amerikonu 
taisės salas bet be jokio pasisekimo nes neteko 
daugeli kareiviu tuose musziuose. Japonai pri
siartino prie Solomonu ant 250 myliu ir bando 
apsiaubti Amerikonus isz visu pusiu. Daugelis 
laivu su Japoniszkais kareiviais plaukia prie So
lomonu. Artimoje Buna Amerikoniszki laivai 
vejasi paskui Japonus ir jau kelis ju laivus su 
kareiviais paskandino.

Virginia City, Nev. — Ugnis 
jsunaikino czionais 22 namus 
per ka daugelis žmonių pasili
ko be pastogių.

Berlinas — Smarki vėtra 
Thailande Siame, užmusze apie 
11,000 žmonių ir suardė 700,- 
000 namu.

Washington, D. C. — Karisz- 
ki laivai surado dingusi lekio- 
toja pulk. Edvardą Ricken- 
backer, su keleis kitais vyrais, 
kurie dingo apie tris sanvaites 
adgal, plaukenczius mažoj luo- 
teleje ant mariu.

Skaitykite “Saule”

Daugelis Kareiviu Už
muszta Musziuose

Egipte
London — Pagal paskutini 

apskaityma tai musziuose, 
Egipte žuvo 59,000 Vokiecziu 
ir 13,600 Angliku. Pagal ap
skaityma tai užmuszta, sužeis
ta ir paimta Vokiecziu in ne
laisve buvo 34,000 ir 25,000 
Italu. Paimta taipgi 500 tanku 
ir 1,000 visokiu armotu. Nors 
allijentai paaukavo tiek karei
viu bet pasiekė savo tikslą lai
mėjimo ir supliekime savo prie 
szo.

Žiema Iszstums Vokie
czius Isz Stalingrado

Moskva — Žiema supliekė 
(Vokiecziu vilti paėmimo Sta- 
(lingrado ir visiszkai juos nu- 
i liudijo laimėti kare nes Vo
kiecziai turėjo trauktis adgal 
prie Dono upes kur szaltis yra 
ne teks didelis. Žeme jau su- 

(szalo ir Vokiecziai negali insi- 
kasti ant žiemos. Neužilgio už
eis sniegines viesulos kurios 
Vokieczius užklos su savo bal- 

I tu patalu. Vokiecziai isztrauke 
daug kariuomenes isz Stalin
grado aplinkines ir jau neturi 
tiek eroplanu kad bombarduo
ti miestą. Ju pajiegos jau be
veik nusilpnėjo visiszkai.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

London — Isz teisingu szal- 
tiniu dažinota buk likos sutver
ta nauji kariszki pulkai isz Lie
tuviu* Estonu ir Latviu, kurie 
prigialbes Rusijai priesz Vo
kieczius. Tosios trys tautos 
stengsis prigialbeti Rusijai ir 
iszsimuszti isz po Vokiszko 
jungo.

Amerikonai Paskandi
no 4 Japonu Laivus 

Su Kareiviais

Washington, D. C. — Valdžia 
aplaike žinia buk Amerikonai 
paskandino keturis Japonisz- 
kus laivus su kareiviais, arti
moje Solomono Salų. Taipgi li
kos nuszauti 17 Japonu ercpla- 
nu bet ir Amerikonai neteko 
septynių. Trys kariszki Japo- 
niszki laivai taipgi likos pa- 
skandyti. .

Amerikonai Paskandi
no 30 Japonu Laivu
Washington, D. C. — Ant 

Guadalcanal, Solomonu Salų, 
Amerikonai supliekė Japonus, 
paskandydami net 30 laivu j r 
suszaude 30 eroplanu. Ameri- 
koniszkas laivas San Francis
co likos pataikintas per torpe
da bet nenuskendo bet 30 laivo- 
riu likos užmuszta kada vienas 
isz Japoniszku eroplanu sukri
to ant jo.

London — Japonai pradėjo 
degint ir apipleszinet Burmisz-
kus kaimelius. Daugeli žmonių 
taipgi iszžude.

Afrikoje, kur Vokiecziai ir Italai panesze 
dideles bledes, likos atspirtį adgal, netekdami 
taipgi daugeli submarinu. Prie Bizarto Vokie
cziai neteko daugeli kareiviu ir likos atstumti 
ant keliolikos myliu adgal, su didėlėms bledems.

Ant Rusiszko frunto Vokiecziai taipgi likos 
atspirtį aplinkinėje Stalingrado su didėlėms ble
dems. Ant Kaukazo Vokiecziai taipgi likos at
spirtį artimoje Nalcziko kur neteko apie dvieju 
tukstaneziu kareiviu, daugelio armotu ir gink
luotu tanku. Vokiecziai aresztavojo Francuzisz- 
ka generolą Weygand ir ji uždare kalėjime už 
patrijotiszka pasidarbavimu del savo nelaimin
gos tėvynės.

Vokiecziai Iszžude 
1,000 Žmonių 

Vienam Mieste
London — Tūkstantis Serbu, 

tarp kuriu radosi daugelis mo
terų ir yaiku nuo 12 lyg 17 me
tu, likos suszaudytais Vokova- 
re prie Danube upes, Belgrade. 
Artimuose miesteliuose taipgi 
suszaude apie 500 žmonių. Pra
goję Vokiecziai suszaude 18 
Czeku už sznipinejima.

Trumpos Karįszkos 
Žinutes

Moskva — Rusiszki laivai 
paskandino kelis Vokiszkus 
laivus ant Juoduju mariu, vie
nas buvo transportinis su keleis 
szimtais kareiviu.

Moskva — Keli tukstancziai 
Vokiecziu likos užmuszta mu-

sziuose apielinkeje Stalingrado 
in kėlės dienas ir daug paimta 
in nelaisve.

Kairo, Egiptas — Ameriko
nai ir Anglikai apsiaubia Vo- 
kieczius isz visu pusiu, kurie 
randasi po kamanda Rommelo 
kur atsibuna kruvini musziai 
ir kaip rodos už keliu dienu isz- 
guis Vokieczius isz Egipto.

Washington — Valdiszkas 
apskaitymas parodo buk 48,- 
956 Amerikoniszki kareiviai 
jau žuvo musziuose ant Solo- 
monu ir kitur bet valdžia neap- 
reiszkia kokiuose musziuose ir 
kokose vietose nes tai kariszka 
slaptybe.

Boston — Degantis namas 
staiga! sugriuvo ant 40 ugnage- 
siu, užmuszdamas 4, sūžeide 30 
ir trijų nesurandama. Daug isz 
sužeistųjų randasi pavojuje 
mirties.

Stai.es
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Kas Girdėt
autis in amžina IkaraijTs- J^dlTllriiS FfOIltClS i ,k^G bando sumažinti tiižduo-

Kožnas klausia: kaip bus po 
karei ?

Po karei reikės atstatyt su
naikinta ir sudegusi svietą nuo I bombų ir bombardavimu peri 
eroplanus ir gali užstoti vargas

|ku o kur paezios nauji parėdai"? j mes g
1 Sen jaunikis gerai apsvarsto te.
j jog karta apsipaeziaves, bus į Kristus aiszkiai pasakė, ka- 
jpriverstu sėdėti vakarais na- da jo užklausė Farizejai: “Ka 

*lmie ir negales daugiau loszti turime daryti kad būti iszgany- Vietiniu Apielinkiu ir Karo 
pokeri su savo draugais. ti"?” “Darykite gerai”—■ at- “Chest” Vajai

Jeigu senjaunikis turės ant saike jiems Kristus. O ar mes
tiek drąsos, apsipaeziuoti, tan-įdarome gerai“? Ar mes galime Taikos metu, taip vadinami aringiems, turi iszriszti sveika- 
kei pajeszlko paezios per laik-'tikėtis iszgainymo? Niekados! apielinkiu. “chests” (slkry- tos ir visuomeninias užduotis 
jraszti pažymėdamas idant ji Neturime savyje žmogisz'kumo, nios) ir Paszalpos Fondai yra planavimu ir patarnavimu, tu- 

■ ri studijuoti ir padėti “pavė
nio saugumo. Vajai pripildyti jaus vietas” apielinkiu gyve- 

chests” suteikė pinigu nime, turi padėti tiems, kurie 
neturi reikalingiausiu dalyku, 
turi prižiūrėti sergančius, už
laikomus vaikus ir kitus ne
normalius asmenius.
—Office Of War Infor., Wash. D. C.

Pryszakys ' tis prie Armijos stovyklų ir'ki- 
tu miiitariniu insteigu.

Agentūros, kurias szie vajai 
remia — apąrt visu kitu veiki
mu — turi vis teikti ta priežiū
ra, 'kuria visada suteikė nelai-

Peržiūrinėja Naujus 
Nikelius

, mokyta, gera Į sarmatos ne baimes Dievo! Už svarbus pagrindas musu tauti- 
moketu prisiūti tai nepavydėkime mokslo mu- i ’ 

’su vaikams jeigu patys esame sziuos
Isz to matome Ikad gyveni-1 tamsus dvasioje. prižiūrėti prislėgtus ir nelai-

'inas sen jaunikio yra nuolatine-i Apszvieta peklos vartus už- mingus kiekvienoj apielinkej. 
je baimėje ir neprivalome jam darys o szvie.sybe del visu ati- | Dabar, karo metu, jie daug 

'darys. svarbesni musu tautos beiid-
------------------------ ram,' saugumui. Nes, jie netik

. g i teikia paszaipa apielinkiu bied-i r .. -
I ę rj fa |T|fiWs|lz'OC uiems bet suteikia pinigu Ame- I Sherlock Holmes Ir 

xTLlllVl IIbVv ! rikos kovojantiems vyrams ir 
---- *----- lalijantu nelaimingiems žmo-!

Į niems. 
į Nėra tautinio fondo. Kiek-

’• - ■ . butu mandagi,
ir skurdas o baisus tvanas da- gaspadine, 
lypstes varginga darbininką. įknypKi ir 1.1. 
'Tuo laik nenusiminkime ir ne- 
nuleiskime rankas nes kolei’ 
dirbasi, reikia dirbti ir czedy- 
ti idant kada ateis tieji laikai 
bedarbes, turėsite sziokia tokiai 
zoposti ant ‘ ‘ juodos valandos. ’ ’ 

Vienatine blede isz daugelio 
kitu yra nepaezedumas. Žmo
nes nepratę paisyti ant atei
ties. Gyvena tiktai kaip pote
rėlyje sako: “duonos musu 
duok mums sziadiena,” leidžia 
savo sunkia procia ant nieknie
kiu, be kuriu galėtu apsieiti.

Girtavimas insivagia beveik 
in kožna grinezia o tai yra di
džiausia nelaime.

Czion nekalbame apie tuo
sius kuriuos Dievas apteikė 
turteliu nes tiems nebus sunku 
praleisti blogus laikus o da ir 
reikale vargingesnius suszelpia 
bet czion kalbame apie tokius 
kurie isz geru laiku sunkei 
dirbdami ir gerai uždribdami o 
nepaiso ant ateities ’kuri labai 
baisei persistato.

Del jus moterėles ir merge
les, nenorėdami jums prikaiszi- 
net bet tiktai priminti nebus 
pro 'szali kad jus szirdžiukes, 
pradėjote už daug puosztis nes 
nėkurios net paskutini centą 
paszvencziate ant blizgucziu ir 
paredu.

Žinote gana gerai, kiėk vy
ras ir tėvas iszlieja prakaito 
prie sunkaus darbo, — prie 
darbo baisaus, prie kurio ne tik 
prakaita bet tankiai ir krauju 
pralieja. Vyro kūnas nuo dar
bo suvytęs o paeziule pasirė
džius kaip lele. Tas pat ir su 
dukrelėms. Isz paezios jaunys
tes redote in szilkus ir Ikitoikes 
brangenybes o tas yra del jau
nos mergaites labai b'ledingu 
daigtu nes pripranta prie bran
giu szle'biu tai ir isztekejus už 
vyro be ju negales apsieiti, — į 
tu, vyreli, sunkei lupk, kad ta- j Itu.

Sūnelis, kuris be mokslo, 
leisdamasis in svietą tai tava-

užvydet jo laisve.

Czionais apsigyvenia Lietu
vei turi laikytis su tiesom szio 
sklypo ir netiktai rūpintis apie 
save 'bet da labiaus apie savo, 
vaikus. Atsimink, teve ir mo
tin, kad jusu vaikai neauga ant 
darbiniu mulu jog kada daeina 
15 metu idant stumti juos in 
dauba. Jeigu davete jiems gy
vastį tai turite daugiau rulpin- 
tis apie ta kūdiki negu apie sa
ve.

Kas myli savo vaikus ir gei
džia idant 'butu del ju ant svie
to geriau, tan privalo iszsižade- 
ti visokiu smagumu ir stengtis 
būti lygybėje su Amerikonais.

Niekame neturi jusu sūnūs 
ar duktė stovėti žemiau Ameri- 
koniszlko vajko o jeigu to nebus 
tai pasiliks ju nevalnirikais 
kaip ir visi “dieziu kasėjai ir 
mokerei. ’ ’

Jeigu kas savo kūdikiui ge
rai vėlina, lai siunezia ji in 
mokslaines. Turėkite Dieva 
szirdyje ir nenorėkite to, idant 
jusu kūdikis butu darbininku 
mulu del kitu. O gal nekurie tė
vai sakys: “dirbau asz smilkei 
ant szmotelio duonos, tegul ir 
jis taip dirba o žinos verte pi
nigu ir kaip gyventi ant svie
to.” Gal ir teisybe bet sziadien 
kitoki laikai — be mokslo ne
priima vaiku in geresnius dar
bus ir profesijas kaip laike 
szios' kares persitikrinome. 
Vaikai privalo pabaigti nors 
vidutini mokslą o jeigu galima 
ir augsztesni.

Nevarykime vaiko ar mer
gaites uždarbiauti jeigu turi 16 
metu. Geras ir jauslus tėvas ar 

i motina, be tu keliu doleriu ap
sieis, ka tas vargszas parnesz-

teikia pasza'lipa apielinkiu bied-!

Danguj Prisidave
PANIEKINO

Visi gal skaitė istorijas gar-
MOTERE viena aipięlinke renka pinigus sinlgo Sherl'oėko Holmes, de

------- - savo tikslams, 'kuriuos nu- tektyvo. Tai-gi, kada Sherlock- 
Motere Atėmė Sau Gy-(sprendiiasavo.™‘illiai vaia''sJ3 ”.1^ !is.pi'ie T?

įvadai. iSzie vajai turi surinkti dangiszkos karalystes, melsda- 
vasti Kad Jos Vyras 1 $95,000,000 del vietiniu reikalu mas aniolelio, idant ji inleistu 

Paniekino Ir Pavadino' “ ’kita A"‘ ‘° “W*“’

Supredentas Pinigu Dirb
tuves Edwin Dressel isz Fi
ladelfijos su savo pagialbi- 
ninke peržiurineje naujus 
padirbtus nikelius, buriuo
sią sziadien visai nesiranda 
nikelio. Nauji penk-cencziai 
yra padirbti isz sidabro, va
rio ir manganeso.

ja Karve
laims, isz viso $170,059,000.

Yra dvi pagrindines priežas
tys del vajaus sziais metais.

Detroit, Midi. — Vincas Dem-1 1- Kada bedarbis nyksta, lock Holmes, 
ski, taiikei kalbėdavo in savo žmones mano ikad nebereikia1 — Bet asz 
paczia: “Isžtikru'ju, Elute, tu tolesnes paszialpos.
man esi kaip kokia karve, vai- j Bet dėlei karo yiso'kių rusziu užsiimi ? 
gai, keli ir vela valgai ir vela visuomeniniai ir sveikatos pa-.
atsiguli o, dirbti negali.” tarnavimai yra būtinai reika-Į
Vyras neiszsivesdavo savo pa- bngi, ypacz 'kareiviu szeimy- 

czios ant jokiu draugiszku su- noms ir užlaikomiems ir indus- 
sirinkimu, zoboveliu ne in- trijų vietose.
miestą. Ana diena motere pa-1 Musu sunkiai-kovojanti 
si'liko namie su dviems vaikais ulija'utai Britanijoj, 'Chinijoj iralijautai Britanijoj, 'Chinijoj ir

liepe:
— O kuom tu esmi ?
—- Esmių garsingasis Sli er-

— Bet asz apie toki žmogų 
nieko negirdėjau. O kuom tu

paiezias, sznipineju paskui ne
teisingus vyrus, atrandu viso
kius prasižengimus ir 1.1.

— Gana, palauk czionais tru
puti, paklausiu szvento Petro, 
ai- galiu tave inleisti.

Kada apiolas iszaisžkino ka 
Sherlockas jam kalbėjo, tasai 
laibai nudžiugo ir paliepė sve-

:t^;t jam. Apžiūrėjus sveežia ge
rai, tare in ji:

— Ar žinai', mylimas Slier- 
Icke, esame labai susirppino 
czionais nes nerandam danguj 
Adomo. Jeigu ji atrastum, tai 
aplaikysi nuo mus didele loska 
ir nieko tau danguje riestokuos 
už padaryta mums geradejys- 
te.

— Gerai, — isztare Sher- 
locikas. — Po tam užsidegė pyp- 
kia, kaip tai darydavo ant že
mes, kada pradėdavo darba, 
nuėjo in giluma, dangaus ir po 
keliu valandų sugryžo vesda
mas Adoma, kuri atidavė in 
rankas szvento Petro.

Nudžiugo Petras atradęs pir
mutini musu tęva Adoma, de- 
kavojo Sherloėkui už taip grei
ta atradima Adopio, u'žklaus- 

I damas:
j — Kaip_tu ji pažinai jog tai 
Adcmas. — Juk czionais dan- 

Įguje randasi milijonai vyru!
— Lengvas būdas. — Žino|kie 

Petruli, kaip man, garsingam 
detėktyvui, tai nebuvo taip 
sunku. Adomas neturėjo bam
bos ir lengvai ji atradau.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
tnirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszrzio PASKUBINKITE f I ! 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City. Pa.

— Asz gaudau žadintojus, 
vagius, sujesžkau dingusius 
žmones, tyrinėju prigavingas ežia tuo jaus inleisti ir prista-

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

vo paeziule puikei rėdytųsi. 
Jeigu vyras nėbus sztant už
dirbti, tada užstoja vaidai,. , , , uos sunku junga per visa savowiiTQ'ZTAT'naa rr»T»n"<mG! n* tonr erių In . u o x

I gyvenimą. Kiti naudosis isz jo 
' sunkaus darbo. Jis bus amžinu 
nevalninlku dolerio.

Kiti vėla padumoja: “O-gi 
kas bus isz tojo vaiko kuris ue 

I poteriu nemoka, kaip jis gy- 
I vens ant svieto jeigu ju nemo
kina publikinese mokyklose ? 

) yra parapijine mo
kykla kur vaikas iszmoksta. po
teriu ir prieina prie Pirmos Ko
munijos o po tam eina in publi- 
kine mokykla. Po teisybei mu-

mušztynes, provos ir ant galo j 
pasimetimas arba moterėles, 
sau “uždirba” kitokiu bildu 
ant pasirėdymo.

Apie taja prasarga turite ne- 
užmirszti nes gerai rodą visiems 
patinka o iszmintingi jsz to ne ■ 
privalo pykti o jeigu to pasi
naudoja o u'ž teisybe nesupyks, 
tai tegul Szalto vandens atsige-Į ^u'k ,a11^ 
ria tai piktumas praeis ir atsi
leis.

Daugelis paicziuotu vyru už-, -
vydi senberniams ju liuosybes, su vaikai llevos moka’ Mp pa
jų linksmumo bet neapsvarsto PU8OS> tauzjti petelius ii sziek 
kad gyvenimas senbernio ne.lie,k ^tekizmo bet ju nesu
yra įsiklotas rožėmis. I Pranta 8’erai ir vlsai užmifszta

Kas to'kis pasakė kad kožnas l)aau§es-
turi savo kirmeliakuri ji grau-1 Nemanykite kad kito tikeji- 
žia. Panlasziai ir su senberniu, nio doras žmogus turėtu eiti in 
Kožnas gal paka'bytu savo jau- pėka už tai, kad jis ne yra Ka- 
nikysta ant kuolelio, jeigu ta-jtaliku? O Dieve! Juk Tu esi 
me neturėtu visokiu kliucziu indlaszirdin^iausiu Sudžium ir 
bet ko'žno jaunikio mislis yrajarųni dangus yra tiktai del Ka- 
kaip ežia iszmaityt paczia (o^abku nors jie butu latrai, pa- 
ypatingai sziadienine mergina) leistuvei, svetim-moteriautoin- 
kada ja gauna, kiek tai turėtu kai, girtuoklei, vagys ar razbai- 
iszduoti pinigu kožna diena, įlinkai. Dievas tada iiėbutu
jeigu 'butu vedes o 'kiek tai 
Ikasztuotu užlaikymas vaiku: 
reikia vyges, palukių, czevery-

teisingu Sudžium.
Kožna tikėjimą turime guo- 

doti o katras yra geresnis tai
fcucziu, iy salinta. kitokiu daly.-Į-to itopppipc bet visi stengiu-

kada josios vyrais su linksmais ®asij°j ypatingai Chinijoj 
svėcziais svecziavosi žemai pas ir Rnsijo.l 

duosnumu.
kus ir parasze sekanti laiszkeliĮ J*1 nam‘ai sunaikinti, ju tar
pas motina: ^as ^uvo M1 szatys kovoja

“As>z ne esmių jokia karve, despei atiszlkai juos apsaugoti, 
padarysiu ta, ka karve nedaro, j ^es? Amerikoj, kuriu fizine 
Motinėlė ulžmoke'k insziurenc 
už vaikus i r rūpinkis apie j uos, ] 
nes po mano mireziai sugry- 
sziu ant szios aszaru pakalnes 
pažiūrėti kaip su jais pasielgi- 
neji.” į

Žemai svecziai siautė ir kly
kė. Buvo jau po pusią un»kt. 
Svecziai įstaigai iszgirdo ant 
virszaus szuvi ir pasilinksmi
nimas nustojo. Svecziai iszbe-1 
go laukan, bet nidko nemate. j 
Demski nubėgo 
kur rado gulinezia moteria su 
kulka krūtinėje, ant gi 
Nelaiminga

kaimyną. Motere paguldo vai-
— pasitiki musu

gyvybe dar iszvenlge pragaisz- 
tingo 'karo, esame ju vienintele 
viltis.

Musu kareiviai — musu be
laisviai ir musu1 alijamtu belais- 
viai prieszo rankose — visi pa
sitiki Amerikos privaeziu pi- 
lięcziu dovanoms ir aukoms. 
Nenorėtume kad kitaip 'butu.

Czia paduodame del ko pini
gai yra reikalingi — 

j Jie padeda darbininkams ka- 
ant virszaus ro industrijoj (planuoti biu

džetus ir iszriszti kitas namu 
■oiikeliu. užduotis) prižuri ju vaikus 

motere prisižiu-, (ypa-cz kada motinos dirba); 
rinejo linlksmai zobovai svecziu suteikia seniems ir jauniems 
ir savo vyro, 'na ir per gailesti sveiko pasilinksminimo; teikia 
kad nekarta josios nepasiėmė (staugimo ir kliniko patarnavi- 
su savim ir daugėli kartu pa va- mus, padeda iszriszti szeimynu 
dilio ja karve ir tingine, atomo santikiu užduotis.
sau gyvastį. j Jie padeda sustiprinti visuo-V1SUO- 

menes upa •— netik virszmine- 
Dirbo Namine idant ;”i3|“'t"1'"avim“isbetir.su1“!- 

kydami jaunu j u prasizengi- 
Užlaikyti Serganczia ■mus; pagerindami blogas gy- 

p • i venimo sanlygas, kui*ios veda
IdLAld prie nesveikatos ir nepasiten

kinimo, mokina pagrindas svei
ko gyvenimo ir in karo darbus 
sugražina senesnius ir kitus 
darbininkus.

Jie sustiprina Armijos ir 
Laivyno morale remdami ŪSO

Newberry, Ill. — Mikas Gra- 
czy'k, ulkini'iikas isz czionaitineis 
apylin'kes, likos u^Tbaiustas ant 
keturiu menesiu in 'kalėjimą už 
dirbim,a namines arielkos. i

Kaltininlkas prisipažino prie ., , , . , , , . , ve-lksmus ir telkdami patarna-kalteis, bet jo advokatas melde . n .
sudžiaus idant .su'simvldtu ant 

Y

jo, nes Mikas buvo priverstas 
daryti namimne ir pardavinėti 
idant užlaikyti serganczia pa
czia ir sužeista sunu, kuris jap 
serga kelis metus. Nesumink- 
szltino tas sudžiaus kieta szirdi 
ir nubaudė žmogų kalėjimu.

SKAITYKIT
UQ A ITT I?”

PLATINKI!!

vimus kovbjaiicziu vyru šzei- 
mynoms ir draugams.

Jie padeda 'karo industrija 
apielįnkems sutikti padaugini
mus gyventoju slkaitliuje. Ta 
atlieka per namu ir kambariu 
užregistravimo vietas; padau
gina sveikatos ir visuomeni
nius patarnavimus; padeda 

1 naujai samdytiems darbinin
kams priprasti prie naujos vie
tos ir padeda apielinkeihs svei
kai iszriszti ateiviu gvventoju 
Iv,.užduotis.

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

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

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

No. 102 
minaliszka

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

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

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

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
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-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir 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 ;...............................................15c

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

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

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz-

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..........................................15e

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 a'pie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas in 
61 puslapiu ...................  15c

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateusžo 
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’nlpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tamas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu ..................15c

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

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

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

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

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

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
rgumą in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Viesznats 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; Budy ne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25e

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

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

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

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kodėl 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo 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 serganezio ku- 
dykie; 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 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 .............................................. 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); jiaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke .................................................   15c

Adresas:
Saule Publishing Co.,

Mahanoy City, Penna.
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f DAKTARAS |
Versta Isz Angliszko K

j ‘ ‘ Sakau, paliauk! ’ ’
Spiegiantis 'bei graudus su- 

skammbejo kuduikio balsas. 
Jaime buvo tiek daug rūstybes 
ir įpiktumo, 'kad net inpykes 
berniokas turėjo sustot ir ste
bėtis.

Tai buvo Pliiladelphijos 
mieste, kuomet dar nebuvo di
džiu automobiliu sunkenybėms 
vežioti. Ilga eile mulu trauke 
gatvėmis, nuo stoties iki mies
to ipakraszties, sunkenybių pri- ( 
krautus vežimus. Kelios poros 
szitu gyvuliu iszlindo isz pla- 

‘taus tarpvarczio ant Devintos 
gatves, traukdami' sunkius ve
žimus. Kaip tik pirmutinis ’bri
kas pasirodė, paskutinio muilo 
koja insprudo, insipainiojo in 
ilga reteži. Nesikesdamas gy
vulys eme metytis ir spardytis. 
Jis in trauke visa eile gyvuliu 
in netvarka.

Du ar trys ten stovinti žmo
nes tapo sujgaiszinti. Kelias bu
vo nepereinamas. Tarp žmonių, 
lyg paklydęs 'balandėlis, stovė
jo miažiutele mergaite, atrodan
ti ne ka daugiau 'kaip szesziu 
metu.

Mulu varytojas buvo aulgsz- 
tas berniukas, drūtais ir veik
lus. Jis buvo inszirdes del su- 
gaiszties ir keikdamas p'lieke 
mulus storu botagu eidamas 
projszali. Prie jas ties nelaimin
guoju gyvuliu, kurio koja buvo 
insipainiojus in reteži, bernio- 

■ kas pamėtė botaga, pasiėmė 
sunku pagali su vinimi ir visa 
savo jiega paleido mului in szo- 
na. Gyvulys drebėjo ir szoki- 
nejo nes žiauri vinis perdreske 
jam oda. Kraujas pradėjo bėg
ti. Senesnieji ta matydami isiz- 
reiszke ipasibjaurejimia ir pasi
piktinimą. Mažyte-gi mergaite, 
isztiesus rankutes pribėgo 
veikdama: “Kaip drysti tu?”

Jaunikaitis nusistebėjo. Jis 
nebuvo kiaurai blogas bet jo 
upas pergalėjo szitame atsiti
kime, kaip ir invaliduose kituo
se atsitikimuose buvo ji blogu 
padaręs. Muilas tuom tarpu isz- 
sitrauke koja ir stovėjo drebė
damas, kraujais aptekės. Mer
gaites Skrybėlė kasžin kaip bu
vo nupuolus. Vienplauke stai
ga mergaite nusitraukė gražia 
balta kaszmierine skepeta nuo 
savo peczui ir blizgancziom 
akimi stovėjo beveik po mulo 
kojų, bandydama sustabdyti 
tekanti 'kraują.

‘ ‘ N ela imingas arkleli! ” ji 
dūsaudama sake: “Nelaimin
gas arkleli! ”

Varytojas, paraudonavusiu 
nuo saules veidu, kuris atrodė 
dailus bei protingas, maloniai 
paėmė mergaite su aptekusia 
kraujais skepeta ir pernesze 
ant ant szaligatvio.

Skaisti, graži, baltais iszsiu- 
vinetais rubais, tankiu tamsiai 1 
rausvu garbiniu, veidais de- 
ganeziais nuo szirdies sujUdy- 
mo, placziai atmerktomis aki
mis, ji rodėsi lyg gyvas inžeis- 1 
tos teisybes paveikslas ir buvo '' 
pa’naszi tam stebuklingam re
giniui. Ji niesiprieszino, kada 
berniokas paėmė ja, bet trau- ' 
kesi atgal savo kudikiszku 
stuomenim, lyg užgauta ikaru- į 1 
laite ir su papeikimu žiurėjo j 
'tiesiog jam in alkis, reikszdama ■ 
savo kudikiszka rastumą ir sa- ' 
kydalma:

“Tu esi nenaudos vaikas! 1 
Dievas niekuoimte tavęs-nemu- 
sza, o tu keiki!”

Tuo tarpu atbėgo nesziote, ' 
inlindo in tarpa minios ir pasi
ėmė mergaite 'bueziuodama ja. '

‘ ‘ O Karolinaite, -kodėl tu pa- ' 
bėgai? Mes buvome visai iszsi- \ 
gande!” Ir ji nusinesze ja, ei
dama ir kalbėdama. '

Mulai susitvaike truktelėjo, , 
vežimai krustelėjo ir girgždė
dami nuvažiavo; žmones iszsi- 
skirste. Tik muilu varytojas už
trukimo vietoje rado turkižini 
žieduką ant gatves. Apsižiure- 
jas 'aplinkui ar kas jo nemato, 
berniokas pabueziavo žiedą ir 
insidejo kiszeniun, murmėda
mas sau: “ Ji jau niekuomet ne- 
neszios jo; jis daugiau niekam 
nevertas taip kaip ir -asz. Jie 
vadino ja Karolinaite ir teisin
gai ji atrodė lyg karalaite, toks 
kūdikis! ’ ’

Per isztisa diena- jos meilus 
veidelis, su pilnom aszaru aki
mi, stovėjo vaikino galvoje'. 
Per isztisa diena jis laikėsi, ne
supyko. Jis buvo meilus, ypacz 
pakutiniam' gyvulėliui, -nes 'ka
da tik dirsteldavo in randa szo- 
ne, tuoj jam prisimindavo szie 
žodžiai: “Dievas tavęs niekuo
met nemusza, o tu keiki.”

, Jis nebuvo koks prastas ber
niokais; ir jis savimi gedej'osi. 
Aplinkybes buvo įprivertusios 
ji būti mulu varytoju.

Ta valkara jis -nuėjo pas darb- 
. davi ir pasakė kad daugiau ne- 
. bedirbs, kalbėdamas sau: “Asz 
. rasiu kita, 'geresni dauba. Tai 
. sopėtu mano mirusios motinos 
L szirdis, jeigu ji žinotu kad asz 
, dirbu prie mulu ir keikiu. Die- 
i vas “musze” mane sziadien, 

Karolinaite, tavo maža ja lan
kute. ’ ’

Tuo paežiu laiku Karolinaite 
sėdėjo .ant tėvelio keliu namie, 
kur viskas atrodė puiku bei 
malonu. Ji -papasakojo jam 
kaip ‘ ‘ nelaimingas arklelis ’ ’ 
atrodė, kada tas blogas vaikas 
ji musze. Ji pridėjo: “Teveli, 
asz pamecziau savo gražu tur- 
kiži-ni žieduką.

‘ ‘ Nenusimink, Karolinaite, ’'

' ji.atsake, praskėsdama jos gar
binius ir žiūrėdamas meiliai iu 
jos skaisezias akutes, “asz tau 
duosiu kita žieduką, jeigu tu 
prižadėsi man nebėgti daugiau 
niekuomet po mulo kojų. Ar 
prižadi ? ’ ’

Mergaite patempė lupa, kra
tydama garbinius ir savo ran
kutėm 'apkabinus tėvelio kakta 
prižadėjo jo klausytyi, bueziuo- 
dama savo mylima tete.* * *

Dvideszimt penki metai pra- taras pasistatė kode artyn prie 
lėkė kaip žaibas. Buvęs berilio- loveles ir atsargiai atsisėdo. Isz 
kas jau yra pilnametis žmogus jo veido buvo matyt kad tas 
su trupueziu žilu plauku ant žmogus moka giliai mastyti.' 
galvos. Mažoji mergaite jau Stiprus smakras rode valiosi 

tvirtybe, malonumas jo tamsiai I 
rusvose akyse rode jo gera szir- 
di. Daktaras szyptelejo, maty
damas ligones linksmumą isz jo 
pribuvimo.

— Asz nesijaueziu vieninte
le, daktare, — tarė serganezio- 
ji. “Asz ka tik pabaigiau 'Sta
cijas. ’ ’ ■

“Pabaigiai ka taip?” klausė, 
daktaras.

“Stacijas. Matai tamista szi- 
ta kryželi, ir —”

“O—!” tarė gydytojas trau
kydamas nekantriai peczius. 
Jus Katalikai turite taip daug 
invairiu malku, kad it žinan- 
cziam jus dar prisieina matyti 
netikėtu daigtu.” Mergaites 
veidas apsiniaukė. Daktaras 
toliaus kalbėjo meilingai.

“Jeigu visi Katalikai mels
tųsi kaip tamista, ant savo kry
želiu ir karolėlių, tai ir asz ban- 
dycziau laimėti, “dangaus 'ka
ralyste ” su jais. Bet jie to ne
daro/ Puse ju nesirūpina savo 
duszįomis, kol1 mirties valanda 
neprisiartina, ir tada jie viską 
ant syk atlieka jeigu jie turi 
dar laiko. Melskis ir toliau, 
Mariute, ir atmink mane savo 
maldoje, , Asz neturiu Laiko f
melstis. Tamista genesne szia- 
dien. Valgyk kiek galėdama ir 
neimk vaistu nebent skausmas 
ir vėla užeitu. Asz nuejas že
myn barsiu juos, kad tave vie
na palieka taip ilgai. ’ ’

“Meldžiu nebarti ju daktare, 
jie yra visi labai užimti. Jie ap
lanko mane kada tik gali. Ne
sakyk tamista nei žodžio,” mel
de serganczioji. “Man taip 
daug palengvėja, kada tamista 
ateini. Tamista esi taip geras 
man. Tegul Dievas laimina.” 
Ir abi jos akutes pasriuvo asz-

protą ir skaisczia nekalta, szir- 
di. Iszgirdusi žmogų lipant 
augsztyn, ligonis nudžiugo. Jos 
iszib’lyszke veideliai pradėjo 
ypindeti; ji meiliai atrodė, ka
da sveczias inejo per duris. 
Man yra labai linksma su j ūmi 
pasimatyt, daktare,” ji tarė, 
isztiesdama savo rankute.

“Ir vėl viena. Visuomet vie
nintele. Tai nežmoniszka! ’ ’ Gy
dytojo meilingas mandagumas 
tarsi prisidengė rastumu. Dak

■aromis.
“ Cit! ” ta re daktaras, suk

damas savo laikrodžio grandi-

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

...IR MALDA...

Motinos Szvencz,

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

Preke, 15c

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

yra užaugus, pacziaime amižio ' 
gražume. Jiedu yra niekuomet i 
nesimatė nuo atsitikimo ant < 
gatves, Filadelfijoj. <

Lapkriczio diena-, graži, ma
loni nors miglota.' Raudoni ir 
geltoni lapai krinta szale kelio. 
Mieste gatves pilnos žmonių, . 
atsisveikinancziu paskutini ru- ' 
dens gražuma. Miesto P — pa- 
krasztyje virszutiniame name
lio kambarėlyje po paežiu sto
gu gulėjo sergančioje mergai
te. Iszbaltinta siena viena puse 
leidosi, lyg stogas, žemyn. Vie
nas mažas langutis, skystu juo- 1 
du audeklu pridengtas, szviete 
ir szilde kambarėli. Kelios kė
dės reme sulūžusia lovele, ku- 
rioje buvo sziek-tiek sziaudu 
paklota. Mažas keturkampiais 
divono sklypas buvo patiestas 
ant žemes ties lovele, kiek to 
liau kitas sklypas, patiestas 
ties plaunamu staleliu, kuris 
buvo padirbtas vien tik isz ge
ležiniu virbalu. Ant jo buvo pa
dėtas mėlynas dubenis ir senas 
pertrukos uzbonas ir sziaip taip 
sukituotas. Medinio darbo su 
dviem siaurom lentynukem bu
vo kitas stalelis. Prie to buvo 
pritaisyta vieta rank-szluos- 
cziui padžiauti. Trys senos nu- 
sinesziojusios kėdės stovėjo 
kambarėlyje. Ant vienos isz ju 
buvo krepszys, isz'kurio kyszo- 
jo siuviniai ir brangus pieszi- 
mo dažai. Tame prastame kam
barėlyje buvo invairiu puikiu 
dlaigtu. Tie mažmožiai rode, 
kad kambarėlio gyventoja ži
nojo, kas tai yra grože, ir kad 
ji kitados gėrėjosi grožybe.

Lapkriczio dienoje, kada 
lauke viskas buvo nunokė bei 
skaistu, serganti mergaite gu
lėjo, ten kur saules spinduliai 
szviete per languti. Vienoje 
rankutėje ji laike apkabinus 
ypatingo darbo kryželi. Jis bu
vo geltonas, o ant jo buvo ke
turiolika apskritu paveikslėliu 
iszdrožtu isz žemeziugo lilksz- 
to. Prie kidkvieno paveikslėlio 
paraszas “Sta” ir. Rymiszlkas 
skaitymas. Iszgąriytojo pa
veikslas buvo sidabrinis. iSzitas 
kryželis serganeziai mergaitei 
buvo brangi liekana. Jis buvo 
padirbtas isz alyvos medžio, 
užaugusio Gethsemanio (Aiy-

' vu) darže. Prie jo buvo “Keltu 
Kryžiaus” atlaidai. To kry
žiaus davėjas buvo sakes ligo
niai, kad ramins ja sergant ir 
jos dvasiai- teiks dovanu.

Serganczioji mergaite buvo 
silpna, suvargus, bet kantri. 
Ka tik buvo pabaigusi melstis, 
ji buvo visai rami. Jos veidas 
meilus, apskritus, smakras 
duobėtas, lyg mažo kūdikio, 
Žema balta kaktele, jausmingos 
lupos ir melynlai-pilikos akutes 
nuolat judėjo, visados meilios. 
Tokia buvo tas mergaites isz- 
vaizda. Ji buvo papratus būti 
viena. Retas kuris rūpinosi ja. 
Iii buvo mažai keno žinoma. Ta 
' mirsztanczioji septyniolikos 
metu mergaite turėjo szviesu

Liudininke Kaupto

liti žiūrėti kaip tamista iszguli 
czion taip ilgai, tokioje vietoje. 
Stebėtina kaip tat nenusibo-šta. 
Tamista neleidi man pataisyti 
kambarėli- Jis visas tokis -ap-' 
leistas, kai}) jis atrodo!”

“Užtektinai geras, daktare.1 
Tamista žinai, kad asz ilgai 
czion neimsiu ir kam da gai- 
szinti turtą ? Asz esu patenkin
ta- ir 'labai linksma. Mano tike-! 
jimas papildo visus nepritek-l 
liūs.”

Gydytojas apžiurėjo maža 
kambarėli, paskui žvilgtelėjo 
in malonu iszblyszlkusi ligones 
veideli ir linksimai tarė: ,

‘ ‘ Mat, kaip asz saikiau pirma, 
tamista esi ypatingas sutveri- 
relis'ir jeigu asz turecziau Įgi
jo asz pats bueziau Rymo-Ka- 
alikas. Mane kasžin įkas trati
na in ta puse. Galbūt kas nors 
ežia yra. Na, nepradek pamoks- 
o,” — tarė jis, matydamas 

mergaites veidelius žėrint ir i 
jos lupas prapverianezias kal
bėti. “Laikas main eiti; asz 
czion užtrunku ilgiau negu kur 
kitur. Bet in ka tamista taip 
žiuri?” Jis pamate, 'kad jos 
akys seka jo pirsztus su'kąn- 
czius laikrodžio grandineli.

‘ ‘ O, tamista žiuri in szita su
linkusi kūdikio žieduką! Kaip 
ateisiu kita karta, tai papasa
kosiu apie ji. Jo istorija gana 
ilga. ’ ’

“O gal butu skaudu iszlgirs- 
ti,” tarė ligonis. “Asz visados 
maniau kad tas žiedukas buvo 
taimistos mažos dukreles. Asz 
tankiai norėjau klausti apie ji, 
bet bijojau užgauti szirdi. ”

Linksmas juokas pasigirdo 
kambarėlyje.

‘‘Pasilik rami, szirdele. Ne, 
asz esiu viengungis. Bet tas kū
dikio žiedukas turi mano ;gyve- 
niime isztisa istorija. Tai atsiti
ko pirm dvideszimts-peinkiii 
metu, kada asz buvau tamistos 
metu. Lauk kol. asz kita karta 
ateisiu. Lik sveika.”

Ir iszejo — linksmas bei ge
ras žmogus, kuris tiek daug 
gelbėdavo palengvinti jos ken
tėjimus, kuris ateidavo kas sa
vaite, užmokėdavo jos nuoma, 
nupirkdavo vaistu, atneszdavo 
jai lengvu 'darbeliu ir ja rūpi
nosi, lyg geras tėvas. Mergaites 
szirdis dege dėkingumo meile 
ir ji siuntė in dangų praszymius 
nuolatai, kad Dievas duotu 
daktarui tikėjimo szviesos. Kai 
jos ražaneziaus įiotcrelei slys
davo per jos plonus pirsztelius, 
seniai nevartojusius nei siuvi
nėjimo adatos nei piesziamojo 
mokolelio, ji melde Nekaltos 
Paneles kad prakilni daktaro 
siela nežūtu.

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

Mrs. Gerda Melind. buvusi 
mylima Herberto Haupt, ku
ris likos elektrikiuotas už 
sznipinejima prieszais Ame
rika, eina in suda liudyt 
Chicage prieszais patins
tamus ir gimines, kurie pri
glaudę taji sznipa, kada pri
buvo in Amerika.

ISTORIJE apie Ha 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. 15d.
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

TARADAIKA

—■ Žmogus kiuris daug savo 
į gyvenime kenezia, tas apie lai- 
I mia kalbėti nekencz'ia.
I — Kuom debesis tamsesnis, 
i t uom lietus trumlpesnis.

ISTORIJE apie Gregorius, 
—-------------- Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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S'lavoke, :
Alotcrele nekokia,
Kaip merga buvo, į

Norago jokio negavo.
Tadafeoiki tai Lietuvi pri

siviliojo, Į
Ir apsiporuoti su ja turėjo, ' 

Tas taip paiezia mylėjo, ; 
Kasdien ja. ant rauku turėjo. I

Bet ilgai tai]) neejo, 
Bobele siųst pradėjo,
Pradėjo labai gert, 

Nuolatos savo vyra bart.
Zyliojo per dienas, 

Neapleisdavo kareziamos ne 
vienos,

Gere vidke ir alų, 
Ir ant galo,

Visai bobele pasileido, 
Visokiu bjaurybių dasileido, 
Nežiūri ne savo mažu dukrelių,

Vargingu mergeliu,
O tas j'osios asilelis, 

Isztikruiju kaip gyvulėlis, 
Pasigėrės karezemoje staugia, 
O kaip vęrsziai guze riaukia, 

Bara su alkūnėms trina, 
Apie namus neatsimena, 
Tai vis Dievo dalėidimas, 

Jeiigu katro protas, silpnas.

Yra tokiu kurie mislina, 
Jeigu ženytis laislnus gauna,

Tai jau po visata, 
Nereikia imti szliu'bo. — kam?

Juk ir visur,
Lietuvoje ir kitur, 

Kad ir užraszo metrikus, 
Tai sakramentas svarbus 

nebus, 
Jeigu geras Katalikais,

Be kunigo neliks;
Pas mus Lietuvius vis adbuiai, 

Prieszingai o tas negerai.
Ir tu mergele, jeigu taip 

gyveni,
Be szliu'bo ir neatsimeni, 
Ant paskutines valandos, 

Tai neturėsi gero niekados.
Tbkis cimbolas nevisados 

mylės,
Ant galo tave pames,, 

Kaip, gyvanaszle pasiliksi, 
iNidkur tada netiksi, 
Negausi jokios rodos, 

Visi žmones pirsztais kaiszios.
, « * *
1 Nekuriam bobelėms kaip kiau- 
' lems rinkes reik invert,

Kad negalėtu tiek gert,
Ne vienos nuo gerymo nosis 

raudona,
1 Negali vyras duoti rodos ir 

gana.
Ar tai jauna,
Ar jau sena,

Njėkaim netikusios, 
Kad jos butu ant svieto

• negimusios.
Klivelande yra viena sena,

Tai szirdeles jau gana, 
Apie ja kita kart pakalbėsiu, 
Kaip daugiau laiko turėsiu.

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

* *

KALENDORIAI
1943 M.

*15 coliu ploczio x 23 col. 
ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 
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Maustykite apie Kare! Pasiel
gi nekit Karisžkai! Pirkinekite 
mažiausia lOta procentą tavo 
KARISZKUS BONUS — Nors 
pedes, kožna p-ede!

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes ::
—o---

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes . ir jau

Yra 
gute, 
daug 
daug atspėta kas buvo
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

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

SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

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

Saule Publishing Co<, 
Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines116 Metu Vaikas Nužu
dė Drauga Už Kazyres

Trekai Keliauna Ant Naujo Alaskos Plento

— Ketverge pripuola Szv. st. Louis, Mo. Susipeszia
Elzbietos, .karalienes. ‘už kazyres James Krammer, 16'

— Tautiszlkos atmintys pri-,metu, nuszove ant smert savo 
puola sekancziai: Seredoje drauga Charles Smith, 16 metu. 
Taika Amerikos su Panama;James po szaudymui pabėgo
apie kanala ‘kuri likos padary
ta Nov. 18,1903. Vrllniuje iszny- 
ko Didysis Lietuvos Seimas 
Nov. 21—23, 1905.

— Drafto kamisija szaukia 
223 vyrukus ant kariszkos tar
nystes, isz szios aplinkines, ku
rio turės važiuoti in Allentown, 
Pa., ant sveikatos peržiūrėjimo 
Novemberio 23 ir 24 dienas.Dvi 
dienas užims juos peržiureti ar 
bus tinkami aint tarnystes.

— Daktaras Vincas Valin- 
czius, 539 E. Centre uly., likęs 
paskirtas pulkauninku ir iszva- 
žiavo apimti diinsta praeita san- 
vaite in Chicopa Falls, Mass.

— Panedelio ryta, 10:20 va
landa, likos paleistas signolas 
ant “air-raid.” isžbandymo. Vi
si automobilei ir žmones likos 
sulaikyti ant ulyioziu ir turėjo 
prasitraukti in szalis.

bet vėliaus likos suimtas per 
palicija geležkelio jarduose. 
Vaikai lesze “pokeri” isz ko 
kilo ginezai. Tame James nu
bėgo in stula atsineszdamas tė
vo revolveri ir atkiszes in save I 
drauga paszauke: “kas tuvi Į 
teisybe?” Draugas be baimes 
atsake: “Tu manes nefulyk, 
tas revolveris yra tuszczias.” 
Draugas patraukė vamzdi ir 
pataikė Charles’ui tiesiog in 
szirdi.

Paleido Motere Ant 
Liuosybes Ir Ap

dovanojo
Harrisburg, Pa. — Helena 

Johnson likos pastatyta priesz 
sudžia už pavogimą nuo trepu 
kaimyno dvi bonkutes pieno.

Sziadien Amerikoniszki trokai naudoja nauja Alaskos plentą kuri ana diena pa 
baigė — 1,600 myliu ilgio kuris baigiasi mieste Fairbanks. Dar kaip kur kelias neužbaig
tas bet ji maszinos baigia kuogreieziausia. Yra tai kariszkas plentas, kuris yra naudojamas 
del kariszku tikslu ir apgynimo Alaskos nuo Japonu.

HITLERIO DEJAVI 
MAI PARODO JO 

NUSIMINIMĄ

e "VT.

mui. Tai buvo dejavimas, des- 
pėratisziko gemblerio ir negi-; 
lūs isavaimi pasitikėjimas pa- . 
šaulio užkariautojo.”
—Common Council for Amer. Unity

SHENANDOAH, PA.
t Panedelyje likos palaido

tas Juozas Mieldažis, 206 E. 
Oak uly., su apeigomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje. Graiborius 
Merikeviczius laidojo.

t Praeita Petnyczia mirė 
gerai žinoma czionaitine gy
ventoja Ona. Bagdalnavicziene, 
1108 W. Coal uly., pergyvenus 
mieste apie 40 metu, kurios 
vyras mirė keliolika metu ad- 
gal.

Dubois, Pa. f Morta, 67 me
tu amžiaus, mylima pati Mar
tyno Janino, mirė Spalio 27 d., 
po pavojingai operacijai, ku
riai daktarai nupjovė koja ir 
per tai mirė. Velione pergy
veno Amerike 43 motus. Pali
ko du sūnūs, vienas randasi 
namie, kitas karėjo Anglijoj, 
ketures dukteres, dvi yra vedu
sios o dvi namie, 5 anulkus, vie
na ’broli ir sesere mieste. Pa
laidota Spalio 30 d., su apeigo
mis Szv. Juozapo bažnyczioje,

Motere teisinosi kad isz prie
žasties jog jos vyras randasi 
be darbo, neturėjo už ka nusi
pirkti maisto ir jau keturios 
dienos kaip nieko nevalgė. Mo
tere melde dovanojimo kaltes 
už pirmutini prasižengimą sa
vo gyvastyje.

Sudžia jai kalte dovanojo o 
žmones, kurie radosi sude taip 
susigraudino kad sudėjo 18 do- 
eriu ir liepe moterei nusipirkti 
maisto. Vyras buvo iszvažiaves 
in Westus jeszkoti darbo ir nuo 
jo nieko negirdejo du menesius.

Pasiaukavimas Tėvo
Del Sūnaus

Knoxville, Tenn. — Septy
nių metu Mikutis, sūnūs Beno 
Simpson, geležkelio sargo, pa
slydo ant begiu laike žaidimo 
su kitais vaikais ir tuom paežiu 
laiku adbego greitasis pasažie- 
rinis trūkis, ant kuriu vaikas 
parpuolė. Iszrode jog nuo bai
sios nelaimes vaikutis negales

Sumusze Paczia Kad Ji
Iszdave $2.40

Summers, Pa. — Sudžia nu
baudė kalėjimu ant szesziu me
nesiu Andriu Lekocki, nes pa
gal jo moteres pripažinimo su
de, iszlauže jis jai tris szonkau- 
lius, perskėlė pakauszi ir bal
sei sumusze kad toji iszdave 
$2.40 ant pirkimo keturiems 
vaikams apatines drapanas nes 
neturėjo jokiu drapanų.

Motina Nužudė Savo 
Duktere Ir Anūke Ir 
Sudegino Visa Turtą

Nužudė Svaine Kada 
Toji Migdė Kūdiki

NUŽUDĖ 2 MOTERES

ant kuriu dalyvavo daugelis 
pažinstamu ir giminiu. Jeigu 
kas norėtu daugiau dažinoti a- 
pie veliones mirti, lai raszo ant 
adreso:- Mr. Martin Jeninas, 
421 South Ave., Dubois, Pa.

Teisingos Teisybes

iszsisaugoti bet tėvas, nelauk
damas ilgai, szoko sūneli gial- 
bet. Priszokes prie vaiko, nu
stūmė ji nuo begiu ir vaikas 
pasiliko gyvas bet tėvas netu
rėjo giliuko iszsisaugot nes lo- 
komotiva ji pagavo ir nukirto 
jam abi kojas lyg keliu.

. — Su plika ar žila galva 
nesiartink, nes tokio mergos 
nokenezia kaip szuo ubago.

—• Motore s verksmo negali 
supaisyt nes verkia isz džiaug
smo ir isz piktumo.
‘ — Mergina patinka nelai
me, kuri pati tosios nelaimes 
jeszko.

—• Mergina ar motere kuri 
moka save guodot priverezia 
prie guodojlmo jos nors ir nie
kiausia vyra.

—• Kaip motere stoja prie 
vėjinio ar vandeninio malūno 
ir pradeda kalbėt, tai vėjinis 
nustoja p vandeniniai vande
nio neužtenka, bet motere ne
paliauja kalbėt.

A. Jesin'auskas, isz Oglesby, 
Ill., raszo:—Prisiuncziu tamis- 
toms uižmokesiti už laikraszti 
“Saule” ant viso meto, kuri la
bai myliu skaityti, ir persipra- 
szazu kad truputi pasivėlinau. 
Linkiu viso gero.

Galėjimas Sesucziu Su 
Karsztu Vandeniu

Ogdensburg, Del. — Mare 
Roshbun randasi ligonbuteje 
nuo baisaus apszutinimo koki 
aplaike nuo savo kaiminkos se 
sutes, Agnieszkos Sanford. Se
sutes gyveno szale viena kitos. 
Abidvi susibarė už vaikus. Lai
ke pesztyniu, sesute atbėgo pas 
Mare vėliaus kerszindama ja 
užmuszti. Po kokiam laikui 
Mare iszejo laukan ir vos žen
gė per duris kad sztai Agniesz
ka per langa paleido viedra 
karszto vandens ant sesutes pe- 
cziu. Mare randasi ligonbuteje 
o Agnieszka vaitoja kalėjime.

Sunderville, Mo. — Ketures 
mylės nuo czionais gyveno trys 
moteres Millburn — bobute, 
duktė ir anūke, turinezios nuo 
83 lyg 26 metu amžiaus. Ana 
diena ryte, sena Millburn’iene 
nužudė savo duktere ir anūke, 
uždegdama namus, kuriame 
gulėjo kruvini kūnai motinos 
ir dukters po tam nuėjo in tvar
tą ir ji uždege, kuriame žuvo 
trys arklei ir septynios karves. 
Subėgo daugelis kaimynu no
rėdami gialbet triobas nuo ug
nies bet toji motere su revolve
riu užstojo jiems kelia ir nepri
leido gesyt triobas.

Kada jau pamate kad gerai 
insikure grinezia, apsisukus 
pati inbego in viduri degan- 
czios grinezios kur jau gulėjo 
sukruvinti lavonai dukters ir 
anūkes. Po ugniai surasta visu 
trijų apdegusi lavonai. Visos 
trys moteres gyveno ant ukes 
ir ja apdirbinejo. Priežastis 
baisaus pasielgimo moteres ne- 
isztyrineta bet kaimynai sako 
kad nuo kokio tai laiko senuke 
nurodė jog jai sumiszo protas.

Muscatine, Iowa — Potter 
Bourne, 32 metu, nužudė savo 
svaine, 22 metu, Mrs. Earle 
Marshall, užsmaugdamas ja 
kada migdė savo kūdiki ir siū
dama drapanukes del kito kū
dikio kuri tikėjosi pagimdyti 
ateinanti menesi.

Potter neturėjo darbo nuo 
kokio tai laiko ir baisei rūpino
si kaip iszmaityt savo szeimyna 
per žiema. Nuėjo ta j a diena 
pas svaine pasiskolint pinigu. 
Tame paeziame laike atėjo jos 
kaiminka pasiskolint kelis do
lerius. -Potter pamatęs 'pundeli 
bumaszku ir manydamas kad 
ten randasi nemažiau kaip koki 
penki szimtai doleriu, laukda
mas pakol kaiminka iszejo, 
staiga! szoko ant svaines už
smaugdamas ja in kėlės minė
tas. Žadintojas gavo tik 38 do
lerius. Palicija ji suėmė ir už
dare kalėjime bet rado ji ant 
rytojaus pasikorusį ant savo 
diržo ir tokiu budu apgavo el- 
ektrikine kede.

Supjaustė Ju Kimus Ir 
Indejo In Kuparus
Jonesboro, La. — Mrs. Ger- 

tha Rothermel, pati daktaro ir 
duktė Protestoniszko dvasisz- 
kojo, yra jeszkoma per palici
ja už papildyma baisios žu- 
dinstos ant dvieju moterių.

Jos aukos yra viena dažiure- 
toja isz ligonbutes ir darbinin
ke, priesz kurias daktaro ?pati 
turėjo baisu užvydėjimą kad 
su juom daktaras draugavo. 
Po nužudymui, supjaustė ju 

jkunus, indejo in didelius ku
parus ir nusiuntė pas savo bro
li su paliepimu kad inmestu 
juos in mares. Ant geležkelio 
stoties vienas isz darbininku 
patemino kraujo prie k,uparu 
ir pranesze apie tai palicijai 
kuri kuparus atidarė ir surado 
supjaustytas moteres.

Pakol jos palicija nesuras 
tai ant tikrųjų negalima tvir- 
tyt kokia isztikruju buvo prie
žastis tosios baisios žudinstos.

Naujas Prezidentas Beisbolinio Kliubo

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

fe*, Protingu yra būtie, 
paezedium; jeigu cze- 

SjL dini taji paezeduma.
■ Amerikos Kares Bo

nai ir Markes tau prigialbes ir 
prigialbes Amerikai. Pirkin- 
ekite Amerikos Kares Bonus ir 
Markes SZIADIEN!

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Nusižudė Kad Gaspa- 
dorins Pakele Randa
Pittsburgh, Pa. — Karolius 

Perkins, 58 metu amžiaus, 
sziauczius, taip susirūpino isz 
pakėlimo randos kad paleido 
sau szuvi in galva mirdamas 
ant vietos. Gaspadorius namo 
apreiszke jam kad nuo pirmos 
dienos menesio turės mokėti 
daugiau randos. Susirūpino se
nukas kad ant to negales isz- 
tekti o ir iszmaityt savo didele 
szeimyna ir per tai užbaigė sa
vo gyvastį.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Branch Rickey, isz beisbolinio kliubo St. Louis Cardin
als, pasiraszo ant kontrakto apimti pirmininkysta Brook
lyn kliubo, kuris valdys in vieta atsisakiusio pirmininko La
rry McPhail.

Vaikas Pardavė Dei
mantą Už 25 Centus

jam 25 centus ant ko vaikas no
ringai sutiko ir pardavė.

New York, N. Y. — Skiniu
kas Stephens, 10 metu vaikas, 
pamatęs ant stalelio’ puiku ži
banti ’žiedą kambarėlyje savo 
sesutes, insidejo in kiszeni ir 
nuėjo parodyti savo draugams, 
kurie stovėjo prie cigaru kre
mo. Tarno laikė prisiartino 
prie jo kokis tai nepažystamas 
vyras, papraszo vaiko kad jam 

-’parodytu ta žiedą ir pasiūlė

Vaikas sugryžės namo su 
džiaugsmu apsakė, kad gavo 
už žiedą 25 centus. Sesute pra
dėjo daugiau valka iszklausi- 
net, nubėgo ant virszaus bet 
žiedo nerado. Buvo tai sužie- 
dotinis žiedas kuri aplaike nuo 
savo mylimo, už kuri jisai už
mokėjo 150 doleriu. Dabar 
merginos vinezevones diena li
kos perkelta ant neaprubežiuo
to laiko.

Į Sziadiena pavojus vieszpa- 
1 tauja Herr Adolf Hitlerio min
tyse. Ta aiszkiai parode jo re- 

; kavimai, kada, jis, nesenei kpl’- 
bejo Sports Palace.

Mes, kurie užsiėmė sunaikin
ti szia Aszies biaurybe, turime 
neužmirszti viena svarbu daly
ku, — juo daugiau nusiminimo, 
juo daugiau baimes,— laikinai.

Todėl, Ikąip nusiminimas bai
giasi nieko nelieka.Tada invyk- 
sta visisžkas sukretimlas, kaip 
tas posakis sako, — “skęsda
mas stveriasi už sziaudo. ” Bet 
sziaudas neatlaikys.

Žinoti, kas vyksta Vokietijo
je yra svarbios militares ži
nios. Vokiecziu produkci
jos ipastalngos palaikomos ju 
upa. Allijentai pergalėjo pra
eitam karo tik tada -kada 
prieiszu namu frontas skilo, -su
griaudamas militarini frontą. 
Washington Daily News apie 
tai raszo sekaneziai:

“Kiek mes žinome apie Vo
kietija,—-ir tai mažai—yra isz 
Hitlerio kalbu. Jo kalbos at
spindi faktus ir baimes, kurios 
kenkia Vokiecziu moralei. Hit
leris turi bandyti iszaiszkiirti 
nusivylimus, kurio ■ pradeda 
gniaužti mintis ir szi-rdis jo pa
sekėju.

“ Tas daugiau ne lengva, nes 
jis nedažni kalba — jau beveik 
penki metnesiai (praėjo nuo jo 
paskutines kalbos.

“Jeigu galima spręsti nuo jo 
pastangų isasiaiszkinti tai se
kantieji dalykai d'augiausia ji 
rūpina:

“Jis “tiki” in galutina per
gale. Bet jo priedas iszloszti 
kare “szi-ais metais” arba -‘ki
tais metais” jau nieko nereisz- 
kia ir, jis nedrįsta pakartoti 
ežiuos absurdus.

“Jis pabrėžė Vokecziu per
gales Rusijoje priesz 2 arba 3 
menesius, bet nieko nesak-e a- 
pie paskutinio menesio nepasi
sekimus. Jis prižadėjo Stalin- 
grada, bet .negalėjo pasakyti 
kada arba kokia kaina. Jis ne
galėjo prižadėti dabar kaip 
prižadėjo, praeita rudeni,-ikac 
Vokiecziai nepraleis ateinan- 
czia žiema Rusijoje. Jis pasa
ko “A-s-z pergalėjau Generolą 
Žiema”—szalta paguoda tiems 
kurie (pažysta Rusu žiema.

“Jis pripažino viena, nema
lonu daljika, kuris lieczia ant- 
tra frontą—todėl, kad Allijan- 
tai yra “militariniai idiotai, 
asz negaliu numatyti kur jie į 
darys puolimą.” Gal Vokie
cziai toki kvailiai, kad tiki,, 
bet mes abejojame.

“Jis užgyre Italijos norą su
stoti kariavus “Musu prieszu 
viltys suardyti vienybe tarp 
musu yra idiotiszkos. ” Kodėl 
jis turi gintis, jeigu tokiu gan
du nebūta Vokietijoj.

“Bet pasigirdo plojimas ka
da jis prižadėjo “atsakyti” 
Allijantu bombardavimą Vo
kietijos -su bombardavimu 
Anglijos. Atrodo, Vokieczįams 
tidk daug teko nukentėti nuo 
Anglijos ir Amerikos bombe
lių,'k,ad jie labai jautrus tuomi 
klaus-imii. v?. ■ , .,..,

“Mums prisimena, kad 
Churchill grasino atsilyginti 
bombardavimais. Dabar daly
kai “piasikeiczia,” — dabar 
Churchill bombarduoja ir Hit
leris keikią kad jis atsilyginsi— 
tik palauk!

“Isz viso, sz-is Hitlerio szu- 
kojimas no vertas jo prirengi-

Ka Galima Pirkti Su
Kares Bonais ,

Ti-aktorėi ir motopęi iįie‘Vbd | 
neužims vieta mulu galbenimut 
amunicijos ir armotu neš ne vi
sur galima naudoti maszinas 
todėl kariuomene naudoja dau- 
gėlimulu del artilerijos ir rai ■ .*< 
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toliu'kur maszinos negali perei-* 
i, daugeliose vietose

Kaip kur per kalnus naudoja 
mulius pergabenimui amunici- 
jos ir ginklu kaipo ir maisto to
dėl mulai yra laibai reikalingi ir 
duoda dideli patarnavimą ka-,. 
reiviams. Musu kariuomenė, 
perka tu'kstanczius mulu mo
kėdami už viena nuo $175 iki 
$190. Mulas suėda mažiau, 
nesza daugiau sunkenybes ir 
nekuria yra iszmintingesni ne’ 
kaip arklei. Jeigu perkate 
Amerikos Kariszkus Bonus ir 
Markes tai prigial'besite pirkti 
tuosius gyvulius. Indckito 
nors deszimta procentą justi už
darbio ant pirkimo Amerikos 
Kariszku Bonu ir Marikiu.

U. S. Treasury Department

Povilas Amsiejus, isz Wash
ington, Pa., raszo:—Prisiun
cziu tamistoms užmokesti už 
laikraszti “Saule,” nes mano 
laikas jau pasibaigė. Acziu už 
siuntinėjimą man '“Saules” ir 
vėlinu, kad laikraszitis' lanky
tųsi pas mane pakol gyvas bu
siu. Vėlinu redakcijai viso la
bo kad gyvuotu daugeli metu ir 
darbuotųsi del labo musu tau- 
tiecziu.

— Tiktai tada didele isz- 
minti turėsi kada ant koliojimu 
moteres nutylėsi.

arba pradžia 
SKAITYMO 
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“SAULE “ 
į MAHANOY CITY, PA.

L. TRASKAUSKAS
LIETJUVISZKAS GRĄBORIUS

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




