
[THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

An American Newspaper published in the Lithuanian Language, 
that circulates thruout the U.S.A., and Foreign Countries.

Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $4.00;
To Foreign Countries, $5.00. Advertising Rates on Application,

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

DU-KART SANVAITINIS LA1KRASZTIS “SAULĘu 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNCZIA I 

----------- . |
Prenumerata: Suvienytose Valstijose, $4.00 Metams; 

Kitose Vieszpatystese, $5.00 Metams

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso: 

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

No 2 SSI’ Si*™.) h MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS, 5 SAUSIO 1943, (TUESDAY, JANUARY 5, 1943) M ana Mgr M 54 METAS

1 sz Amerikos
PERGYVENO TRIS 

SANVAITES 
: * SU DAKTARU 
ir -------
į Vyras Ji Nužudė

Dexter, Wyo. — Per tris sau
jaites Harry Anderson nežino
jo kur dingo jo pati, kuri din
go isz namu, palikdama du ma
gus vaikus isz kuriu jauniauses 
turi tik septynis menesius. Vy
ras pradėjo jeszkoti ir sznipine- 
ti dingusios moteres. Ant ga
lo pedsakis daejo lyg daktaro 
Stephan Morris, pas kuri An- 
dersoneine per buvo tris san- 
vaites, gyvendama su daktaru 
prietelingam draugavime. An
dersonas paleido kelis szuvius 
in daktara, užmuszdamas ji 
ant vietos o kada apleidinejo 
narna, tai jo pati melde kad jis 
pagialbetu nuneszti datkara in 
jo kambarį, ka ir padare. Po 
tam nusidavė in palicijos stoti 
pasiduodamas in rankas teisin- 
gystes. Pati buvo vienatiniu 
liudintojum žudinstos, kuria 
taipgi palicija uždare kalėjime.

11 Užmuszti Eroplano
• Nelaimėje

Musselshell, Mont. — Vie
nuolika kariszku lekioto j u li
kos užmuszti kada trijų moto
ru kariszkas eroplanas susidau
žė ant kalno vienuolika myliu 
nuo czionais. Eroplanas leke 
isz Great Falls. Po susidaužy- 
mui eroplanas užsidegė ir už- 
musztieji likos baisiai sudegin
ti. Nei vienas neiszsigialbejo.

Amerika dabar pradėjo dirbti szitokius laivelius isz kon- 
kreto kurie yra varomi be pagialbos žmogaus tik per pajie- 
gas reidio spinduliu. Ana diena vienas tokis laivelis likos 
nuleistas in vandeni West Palm Beach, Fla., pasekmingai. 
Didesni laivai turės 260 pedd ilgio ir negalima juos taiip 
lengvai paskandinti kaip laivus padarytus isz plieno.

Amerikonai Baisiai (Daug Sviesto
Supliekė Japonus Iszsiunsta In Rusija

BAISIOS
BLEDES VOKIECZIU

Szimtai Tukstancziu
Likos Užmuszta

Moskva — Trijuose dide
liuose užklupimuose Rusai szia 
žiema padare dideles bledes 
Vokiecziams užmuszdami 312,- 
650 Vokiecziu ir 22 Vokiszkos 
ir Rumuniszkos divizijos likos 
iszskerstos. Isz tojo skaitliaus 
175,000 likos užmuszta ir 137,- 
C50 likos paimta in nelaisve ir 
22 divizijos yra apsiaubtos ge
ležiniu ratu. Prie Dono užmusz-
ta 59,000 ir 60,050 paimta in ne
laisve. Daugelis Vokiecziu 
traukia ant Kaukazo idant ap
saugoti likuczius savo pulku.

In laika szesziu sanv.aicziu

RUSAI PAĖMĖ
MOZDOKA

Svarbus Miestas Mozdokas 
Ant Kaukazo Paimtas Per Ru
sus, Kur Vokiecziai Nukentejo 
Dideles Bledes Ir Nukente Ant 
SzesziuFruntu;AmerikonaiSu- 
plieke Japonus; Kunigas 

Vaisznora Mirė

7 Kunigai Iszsigialbejo 
Isz Deganczios

j Klebonijos 
d- .

Philadelphia, Pa. — Pra- 
baszczius ir szeszi vikarai isz
sigialbejo nakties laike isz de
ganczios klebonijos prie Szv. 
Edwardo bažnyczios, Subatos 
ryta, ant 8-tos ir York uly.

Ugnis likos pateminta apie 
2 valanda ryte, per atsilankiu
si kunigą, Petra Coad, kuris 
užtemino liepsna ir greitai da
vė žinia kitiems apie pavoju, 
kurie greitai apleido deganczia 
klebonija. Ugnis padare bledes 
ant keliu tukstancziu doleriu.

Magazinuose Da 
Randasi 49 Milijonai

Galonu Guzutes
_

Washington, D. C. — Ame
rika da turi užtektinai guzutes 
bet pakol kare pasibaigs tai jos 
bus stokas nes sziadien valdisz- 
kuose magazinuose da randasi 
gera zopostis, 49 milijonai ga
lonu visokios guzutes ir kitokiu 
svaiginancziu gerymu.

{SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Ant kariszko laivo prie Wake 
Salos — Dideli Amerikoniszki 
bombinei eroplanai numėtė ant 
Wake Salos daugiau kaip 76 
tukstanezius svaru bombų ku
rios suteszkino daugeli Japo- 
niszku pozicijų, užmuszdami 
daugeli Japonu, sunaikino j u 
kariszkas stotis ir turėjo trauk-] 
tis szalin. Bombos padare daug 
bledes ant abieju salų. Ugnys 
davėsi matyt po visas salas.

Papilde Žudinsta Aky

se Mylimos

Fredricksburg, W. Va. — 
Mare Karpei, laikydama savo 
dvieju menesiu kūdiki ant ran
ku, buvo budintoja papildytos 
žudinstos per jos mylima, po 
tam abudu prasiszalino bet pa
licija abudu suėmė ir uždare 
kalėjime. Nužudintu yra Anta
nas Danovski kuris likos nužu- 
dintas su žirklėms. Aresztavo- 
tas su Mare yra kokis tai Mi
kas Szopka, 30 metu. Kokia bu
vo priežastis žudinstos tai pa
licija da neisztyrinejo.

Ugnys Kas Meta Ame
rikoj Padaro Bledes

Ant 245 Milijonu

Washington, D. C. — Ame
rikoj ir Kanadoj ugnys padaro 
bledes beveik ant keturiu bili
jonu doleriu in laika dvylika 
metu. Amerikoj ugnys padare 
bledes praeita meta ant 245 mi
lijonu doleriu. Tasai skaitlis 
yra paduotas tik per asekura- 
cijos kompanijas bet verte su
degusio turto isznesze ant dau
giau.

Perkūnai užmusze daugiau 
žmonių ne kaip geležinkelei o 
padare bledes ant devynių mi
lijonu doleriu.

Washington, D. C. — Jeigu 
Amerikonams trūksta sviesto 
tai tik del to, kad nesenei likos 
iszsiunsta in Rusija del tenaiti- 
niu badaujaneziu gyventoju 
asztuonis milijonus svaru Ame- 
rikoniszko sviesto. Del 230-mi- 
lijonu Amerikoniszku gyven
toju da pasiliko 24 milijonai 
svaru sviesto.

Turi 7 Simus Tarnystėj

Fredrick, Okla. — A. H. Hol
man, kurie gyvena netoli czio
nais ant farmos, gali būti užga- 
nadinti kad turi septynis sūnūs 
kariuomeniszkoj tarnystoj, ku
rie tarnauja del Dėdės Šamo 
apgynime musu sklypo.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

paskutiniu musziu Rusai pa
ėmė: 542 eroplanus, 2,064 tan
kas, 4,451 armotas, 8,906 maszi- 
ninius karabinus, 137,850 kara
binu, 5,000,000 kulku, daugiau 
kaip 2,125 mylės geležkeliu, 
15,369 trokus, 15,783 arklius, 
3,221 motorcikliu ir daug kito
kio kariszko materijolo.

Vokiecziai kenezia baisiai 
nuo Maskolių ne tik nuo kulku 
bet nuo baisiu szalcziu koki 

Jsziadien vieszpafauja Rusijoj.

Vokiecziai Iszszaude 
Visus Vyrus Lidicijoj
New York — Angliszkas rei

dio skelbia buk Vokiecziai bai
siai atkerszino gyventojams 
Lidicijos, Czekoslovakijoj, isz- 
szaudydami visus vyrus o mo
teres ir vaikus iszvare in Vo-- 
kietija prie visokiu darbu. Ne
kurto gyventojai tojo kaimo 
pasiprieszino priesz Vokiecziu 
paliepima kad moteres apleistu 
kaima ir už tai jiems taip bai
siai atkerszino.

Sunki Kelione Del Eroplanu

Szita eroplanu stotis Safi, Moroke, yra sunki užduotis 
del Amerikoniszku eroplanu nes ne yra tinkama del lėkio j i- 
mo ir eroplanai turi sunkia užduoti kada nori nusileisti ant 
žemes. Vienas isz j u neturėjo pasekmes ir nosis insikase in 
pieskas.

RUSAI ATMUSZE 
VELYKI LŪKI

Visas Garnizonas
Iszskerstas

Moskva — Drutviete Velyki 
Lūki, tik 90 myliu nuo Latvi
jos, likos paimta per Maskolius 
su didėlėms bledems del Vokie
cziu. Visas Vokiecziu garnizo
nas likos iszskerstas nes Vo
kiecziai aplaike prisakymu 
laikytis lyg paskutiniam ka
reiviui.

Geležkelei likos paimti ir ka- 
riszkos stotys kuriose radosi 
daugelis kariszko materijolo. 
Keli szitai troku su amunicija 
likos paimta ir daug visokiu 
ginklu.

Velyki Lūki yra stotis gelež
keliu einaneziu isz Rygos, Lat
vijos ir kaip rodos Maskolei ne- 
užilgio apims visa Latvija. 
Daug Vokiecziu suszalo ant ka
riszku lauku nes neturėjo tin
kamu mandieru ir maisto. Dau
gelis pasiduoda gervalei Mas
koliams nes neturi pajiegu il
giau kovoti.

Japonai Iszžude 13,000 J 
Kincziku

Czenking, Kinai — Japonisz- 
ki kareiviai, kurie randasi 
Kiangsi ir Chenkiang provin
cijose, iszžude praeita 1942 
meta daugiau kaip 13 tukstan
cziu Kiniszku gyventoju. In 
tris menesius tose provincijose 
Kinczikai užmusze apie du tuk
stanezius Japoniszku kareiviu.

Kinczikai, geisdami apsigin
ti nuo savo nevidonu, naudoja 
visokio budo ginklus koki tik 
papuola in rankas, tai yra re
volverius, peilius, granatus, 
kirvius ir net bambusines laz
das nudrožtas smailiai, kaip 
durtuvus. Nekurie lavonai Ja
ponu kareiviu buvo net per- 
graužtos jiems gerkles o dauge
lis buvo užsmaugti.

Portsmouth, Ohio — Ohio 
upe iszvare apie 50,000 žmonių 
isz savo namu per iszsiliejima 
ir padare bledes gyventojams 

j ant keturiu milijonu doleriu.

MOSKVA — Vokiecziai nukentejo bai
siai ant szesziu fruntu, neteko svarbaus miesto 
Mozdoko ant Kaukazo ir likos supliekti ant Lat
vijos rubežiaus. Maskolei taipgi paėmė miestą 
Malgobek, kur randasi daug aliejiniu szuliniu ir 
daug mažu kaimeliu likos paimti kurie radosi 
Vokiecziu rankose. Aplinkinėje Stalingrado 
Vokiecziai panesze dideles bledes. Nedelioje 
Rusai paėmė Nalczika ir smarkiai artinasi prie 
Prohladensko kur randasi keli geležkelei idant 
nukirsti visa komunikacija Vokiecziams. Smar
kus musziai eina tose aplinkinėse kur vieszpa- 
tauja smarkus szalcziai. Daug Vokiecziu susza- 
lo ir krinta nuo szalczio.

Tunisoje, Afrikoj, Alli jentai nuszove 28 di
delius Vokiszkus eroplanus ir sunaikino dauge
li amunicijos stoeziu kaipo ir paskandino kelis 
kariszkus laivus. Moroke taipgi eina smarkus 
musziai kuriuose žuvo daugelis Italu ir Vokie- 
ežiu.

Ant Pacifiko mariu Japonai likos supliekti 
ir keli laivai likos paskandyti su daugeliu karei
viu.

Amerikonai ir Anglikai smarkiai bombar
davo miestus ir pakraszczius Franci jo j o ypatin
gai dideles kariszkas dirbtuves. Taipgi likos 
bombarduota svarbios vietos Vokietijoj su di
dėlėms bledems.

Kunigas Vaisznora Mi 
re Panedelio Ryta

Pittsburgh, Pa. — Aplaike- 
me telegrama Panedelio ryta 
nuo Kun. A. Karužiszkio, buk 
Kun. Jonas Vaisznora, pra- 
baszczius Szv. Vincento Lietu- 
viszkos parapijos, mirė 4:10 
valanda, Panedelio ryta. Dau
giau žinių apie jo mirti aplai- 
kysime vėliaus.

Žinutes

New York — Apskaityta kad 
lyg sziol ant kariszku lauku li
kos užmuszta deszimts Ameri
koniszku reporteriu laikrasz- 
cziu ir 33 sužeisti.

Bombay, Indija — Laike di
deles viesulos Oktoberio mene
syje, tik dabar likos suskaity
ta pilnas skaitlis užmusztuju 
kuris daejo lyg 40 tukstancziu. 
ypatų.
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Kas Girdei
Įlkaimo pakabindavo padkava
'ant duriu o kada tik vclnes per listai, kurie lyg sziai dienai at- 
taji kaima praeidavo ir pama- sidave tiktai aut
tyd'aivo padkava, bėgdavo isz guminiu ratu, turės isz naujo 
baimes kaip pasiutęs idant jam 
vela neatsitiktu panasziai. Nuo 
tosios pasakos, kuri da apibe- 

įginej'a. tarp žmonių daugeliuo- 
jse sklypuose, įliejo paprotys

• kad11H‘ikali‘mo pad'kavos prie du
riu.

Tula moterėlė, New Yorke, 
padavė praszyma in suda idant

Tas reisz'kia 'kad automobi-

gazolino ir

mokytis v'a.ikszczioti.
’ Su Dievo pagialba pradeda
me szi nauja 1943 meta. Linki
me visiems kad Dievas tižiai-j 
Lytu visus sveikus ir da. su-j 
lauktu ateinaneziu metu ir----
Dievas apsaugotu mus nuo vi
sokiu nelaimiu ir s vietine kare 
užsibaigtu su isznaikinimu sze- j 
taniszku dJktatoriu kurio i.i'ki- > nuo vyro kuris yra
sinkiojo visa svietą in ta kru.!“al>siv“lra su saTO aato™o'bi- 
wina szo’ki.

Isz • įsu Szaliu
Kinczikai Parduoda
Savo Dukteres Už

Maista

Bankai Užsidarineje
Italijoj

Mergaites Tvirtybe 
Prie Dievo Meiles

London, Anglija. — Isz nrio- 
žasties tankiu bomba mūvimu 
miestu Italijoj, gyventojai pra
dėjo iszfraukinet savo pinigus, i 
per ka daugelis banku yra pri- 

I versti uždaryti savo biznius, i 
! Italijos pinigai visai nupuolė 
aid verties. Žmonyskurie turi 
sziclk tiek turtelio, czedina pi
nigus slap'tosia vietosią.

ilium,” nes beveik visa, savo lai-
Ika jis praleidžia ant pagerini- V(

Profesorius Farlan, isz Prin-'m0 ir tais*mo savo vineijos, sako, kad tvartinei
liaus o apie ja visai užmirszo. |vargillgi gyv.cllrtojai pardavė 

Amerikonai del biznio ir isz-'ncj.c aiv() thlkl.eIes> g.,le. 
tu pirkti maiste. Tonaitinei

Chungking, Kim.i. — Kelei- Kaip Eina 
Amerikoniszki Bizniai

ceton universiteto, ant susirin
kimo daugelio žymiu mokytu 
vyru, laike savo prakalbos nu
baudė dvasiszlkuosius už apsi
leidimą savo dvasiszlkose pa
reigose. Tarp kito ko jis kalbė
jo: “iSziadien dvasiszkieji visu 
tikėjimu mažai rūpinasi plati
nimui Dievo žodžiu, daugiau jie 
rūpinasi svietiszkais smagu
mais ne kaip apie tikejimiszkus 
dalykus. Dvasiszkieji neturi 
drąsos skelbti apie krikzczio- 
nybe nes bijosi nes patys in tai 
mažai tiki ir moka pasakyti ge
ro pamokslo nes neturi ant to 
laiko patys mokytis ir mokyti 
žmones. Sziadien žmones yra 
mokyti ir daugelis randasi to
kiu kurie daugiau turi mokslo 
už dvasisz'kuosius ir galėtu isz- 
deti ju klaidas. Jau laikas idant 
dvasiszkieji imtųsi patys prie 
mokslo, mokytųsi geresniu pa
mokslu o ne trankytis automo
biliais ir jeszkoti svietiszku 
smagumu. ’ ’

Gal tame ir teisybe, ka pro
fesorius kalba nes sziadieninei 
Kristaus apasztalai kitaip skel
bia Dievo mokslus ne kaip 
Kristus juos mokino.

radimo ka naujo, apleidžia sa- 
į Ivo moteres bile tik padaryti pi-

nigu isz kokio patento ar biz
nio.

Daugeli kartu suris yra pa
niekinamas -nuo visu, -bet jeigu 
žmones žinotu kad suris yra 
vienu isz geriausiu valgiu del 
žmogaus, tai jo valgytu dau
giau nes suris yra geriausiu 
sndrutintojum 'kūno. Amerikoj 
iszdirbysta sūrio pakilo labai. 
Jeigu paimsime ant vogos sūri 
ir tiek mėsos tai suriję rasime 
penkta procentą daugiau pro
teliu ir tauku ne kaip mesoje. 
Viena uncija, sūrio lyginasi 
vienam kiausziniui, stiklui pie
no arba dviem uncijom mėsos.

Suris yra. geriausiu del au
gau,ežiu 
duodasi
kandžio, tai yra daug sveikes
nis valgis ne kaip kokis saldus 
pyragaitis, kurie tankiai vai
kams daug daulgiau kenkia ne 
kaip padaro gero.

— Telefono biznis pasige
rino 1942 mete nes taji meta už
dirbo net $82,474,608.

— Praeita Gruodžio men.,
kad valgo žole, lopius nuo ncku-! sunaudota 1,846,526 paku bu
riu medžiu ir supuvusius ridi- vėluos.
kus.

Japonai viską iszvcže isz te- kompanija, padirbo 8,000 loka
liais o pakol nauja rugepjute a- 
teis tuks'tancziai žmonių isz- 
m irs badu.

600 Žmonių Užmuszta 
Ncapoliuje, Italijoj

vaiku. Jeigu vaikams 
tankiai sūrio ant už-

London, Anglija.
isz Zuriko skelbia, buk laike 
bombardavimo miesto Nealpo- 
liaus, mažiausia žuvo 600 gy
ventoju ir apie 800 likos sužeis
ta. Daugiausia bledes padary
ta kur gyvena darbininkai; 
daugelis fabriku, geležinkeliu 
ir szimtai narnu likos suardyti.

American Locomotive

. motivu arba inženu del Ameri 
koniszku geležinkeliu ir del 
Europos.

— Praeita meta liko'S isz- 
kasta. 80 milijonu svaru variom

— Praeita meta Amerika 
iszsiunte in Europa visokio 
tavoro ir maisto už asztuonis

— Žinios bilijonus doleriu.
United States

Italai Sulaikė Paczta
In Amerika

P-ersai tvirtina buk jie yra 
pirmutinialis iszradejais viri
mo alaus ir kitokiu svaiginan- 
cziu gerymu. Trys tukstan- 
cziai metu adgal Persiszkas 

,'szeikas ('karalius) Jamshid, tl'a- - I
I rydavo vyną tokiu budu kad 

dideli uz- 
uždedavo 
savo sun- 
vyna, ku- 
ir turėjo

Beveik tarp visu tautu yra 
papratimas užkabinti arklio 
padkava ant duriu prie namo 
del atncszimo giliuko. Isz (kur 
tasai papratimas ėmėsi tarp įJ •' 
žmonių? Sztai padavimas žmo- ce(^ayo vynuoges iii 
niu nuo senovės laiku apie kal
vi ir velnią, kuris mums iszaisz- 
kins apie gilinki suradimo ir( 
prikalimo padkavos -prie duriu 
namo:

Tula kaima, kuris turėjo la
bai derlinga žeme, baugino vel-^11^^8 yra ti'ucizna ir liepe ant 

’•aspado- llzl^ono Pai'aszyti tai. Viena isz 
karaliaus paežiu dažinojo apie 

Itaja “trucizna” ir nutarė atim- 
iti sau gyvastį su jos pagialba. 
I Nuėjo in skiepą ir iszgere czier- 
- ka tosios ‘1 truciznos ’ ’. Bet m i r- 
tis greitai neatėjo tik pricszin- 
gai, inotere adgavo savo pajie- 
gas, pradėjo danuot, szo’kilieti 
ir juoktis. Karalius nusistebėjo 

Tokia permaina savo paezios ir 
ant galo isztyrinejo priežastį 
tosios linksmybes.

Pats pasinaudojo isz to, ]ira- 
Idejo daryti vyną kuriuom ve-

Bėru, Szveicarija. — Pacztas 
tarp czionai ir Amerikos 'kaipo 
ir kitu sklypu užimtu per Itali
ja likos sulaikytas. Pacztas 
adresuotas isz Szveicarijos iu 
Amerika nuo kada Francija li
kos užimta per Vokieczius, vi
sai sustojo. Vistas pacztas atei-

Steel 
Kompanija turėjo užkalbini
mu del pristatymo dvieju bili
jonu tonu plieno ir geležies.

— Amerikoniszki geležin- 
kelei in paskutinius asztuoni'j 
menesius praeita meta uždirbo 
daugiau kaip bilijoną doleriu.

— Aiskrymo (szalta-koszes) 
iszdirbysta praeita meta padir
bo du bilijonus kvortų a i sk ri
mo. Del kareiviu ’nszsiuns'ta -in 
visas dalis svieto apie tris mi
lijonus goreziu aiskrimo.

Neperseniai, viename mieste 
j atsitiko szitokis pavyzdys. At- 

’’sitikimas buvo Amerikoje.
Viena motina, ’draugėje su 

savo septintu metu -dukrele, ke
liavo iii kita valstija. Sustojus 

1 ant vienos stoties, dar turėjo 
pusantros valandos lauktie, kol 
ateis traukinys, kuriuom turės 
važiuoti in savo vieta.

Turedamoms dar kiek laiko, 
inejo in restauranta ir sėdosi 
.prie stalo pietuiti. Prie to pa
ties stalo sėdėjo du jauni vyru-plc laukan, 
kai kurie lie tikslo ir begedisz- 
kai pliovojo neszvarius daig
ius. Dora mergaite pradėjo ne
rimauti klausydama kalbos tu 
pliovotoju ir pradėjo dairytis 
aplinkui ar neatsiras kas isz 
esaneziu svecziu kuris sustab
dytu prie Dieva 'neg'ražias -ble
vyzgas bet visi tylėjo, nors nei 
vienam tokios kalbos nepatiko.

Pagalios mergaite ilgiau isz- 
k'csti negalėjo, atsistojo nuo sa
vo vietos ir drąsiai priėjus prie 
tu dvieju vyru rimtai tarė:

— Gerbiamieji ponai, ar ga
lite jus kuom nors patikrinti 
savo pliovohes 
kurias dabar

Del Jo “Saule” Yra 
Senas Prietelis!

bona o ant virszaus 
sunku akmeni 'kuris 
kurnu iszspaudinejo 
ris pradėjo rūgti 
rukszczia. skoni.

Karalius mane kad tosios

konfiskuotas per
Voki čežins.

Devyniolika Užmuszta
Nelaimėje Trukiu

vo szindyse Dievo neturite, tai 
jau Jo ir niekur nėra?...

Pasipylė tarpe svecziu gar- 
Jsu's plojimas ranku o mergaite 

Į vis lauke isz pliovotoju atsa'ky-
____ 'L..4. -----------AL..mo, bet nesulaukė. Abu jauni 
vyrukai užkaito, paraudo, ir 
nei vienas ant užklausymo mer
gaites neatsake. Sėsdama ant' 
savo vietos mergaite pasako:

— Gerbiamieji jauni ponai, 
ežia, regis, kad pas visus sve- 
czius szirdyse yra Dievas; tai 
kur-Jgi isz judviejų szirdžiu Jis 
dingo?...

Ir ant to paklausymo pliovo- 
iojai nieko neatsako ti'k kepu
res pasiemia iszsprudo susige-

Kaip hutu laimingas pasau
lis kad daug tokiu mergaieziu 
atsirastu ir pilname susiprati
me gyventu.

Skaitykite “Saule

Valdžia Iszleis Nauja 
Pacztine Marke

TEMYKITE
SKAITYTOJAI:

Raszant laiszkus in redakci
ja “Saules,” malonėkite isz- 
aiszkint koki turite reikalą ir 
jeigu siuneziate pinigus, tai pa
žymėkite už ka siuneziate juos, 
o apturesiste geresni patarna- 
vima be jokio užvilkinimo ir 
apsisaugosite nesmagumu. Ne- 
kurie prisiunezia pinigu be jo
kio iszaiszkinimo už ka pri
siunezia pinigus. Taipgi, ra
szant laiszkus, jeigu geidžiate 
atsakymo, neužmirszkite inde- 
ti markes del atsakymo, nes ki
taip jusu laiszkas neaptures jo
kio atsakymo. Laiszkus ir Pi- 

i nigus visados siunskite ant szio 
adreso: Saule Publishing Co.,

Washington, D. C. — Gene- 
raliszkas pacztorius Walker, 
davė savo užtvirtinimą iszleis- 
ti nauja pacztine marke ant 
atminties “Suvienytųjų Skly-

priesz Dieva, pu.” Marke bus iszleista apie 
__ ____ išskalbė jote?... Sausio 15 d., ateinanti meta.
Isz kur jus žinote kad Dievo’Bet kaip ji iszrodys tai to da 
nėra?... Ar jus manote kad sa-Į neapreikszta.

SKAiTYKIT “SAULE” PLATINKIT

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

nes, padarydamas 
riams dideles bledes. Kaimic- 
cziai to negalėjo ilginus nu- 
kensti, neteikia kantrybes, pa
dare ant pono velnio ablava iij 
nuvijo ji ant stataus kalno isz 
kur vclnes krito žemyn susi- 
žeisdamas sau kaliopes.

iSzlubuodamas vclnes užėjo 
pas kalvi melsdamas jo idant ji , 
pakaustytu o kad kalvis buvo 
Dievobaimingu žmogum, neno
rėjo iszpildyt velnio praszyma. 
Velnes už tai kalvi baugino kas 
nakt pakol ji priverto prie pa-1 
kaustymo kanopiu. Ant galo ^aus linksminosi ir ragino sa- 
kalvis sutiko tai padaryt. Vėl- ,vo ministerius prie gerymo. To

dėl ir mes sziadien linksmina

London. — Užrubežiniai te- 
Iqgramai 'skelbė buk Belgijoj, 
atsitiko baisi nelaime ant gele
žinkelio, kurioje žuvo devy
niolika. žmonių ir daugelis su
žeista, tarp kuriu radosi dau
gelis kareiviu. Manoma, kad

ir tas buvo priežastis nelaimes.

nes labai nudžiugo, atstatė pir- 
.  ■ 'mes iszgeria po kėlės cziei'ke-

ks tosios “truciznos.”
ma skaudanicziakoja bet kalvis 
duszioje maustė apie atkerszi- 
nima velniui. Pridėjo padkava, 
prikalė kelioms vinimis bet 
vienos neinlkale, sakydamas 
idant velnes uždėtu kanopa ant. 
aržuolines lentos, ka ir padare. 
Kalvis vienu ypu inikale vini 
net in lenta, po tam nubėgo in 
kaima duoti žmoniems žinia 
buk velnią turi ir gali ji nu
bausti visi už jiems padarytas 
skriaudas.

Bet pakol žmones subėgo, 
velnes pradėjo draskytis in vi
sas puses, atplesze koja ir smu-

Isz priežasties iszdalinimo 
gazolino tik tiek kiek žmones 
tikrai naudoja, Amerikonai ve
la ipradejo vaikszczioti pe'ksti. 

I Žmones, 'kurie kitados labai 
mažai vaikszcziodavo, nes nau
dojo maszinas važiuoti ti'k ke
lis blokus, in Ikur galėjo nusi
duoti pe'ksti, — sziadien turi

Nuo tojo laiko žmones tojo

‘Sulaikymas gazolino privers 
apie penkis milijonus automo
biliu Amerikoj nuo naudojimo 
plentu o trys milijonai bus at
smaukti nuo važiavimo.

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

50c., o aplaikysite knygas per paczta.
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; Budyne; 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. 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- 
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 Kale- 

idos; Kaip Vincas ingalejo pacziaj 
‘Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo inumisie 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 ..............................................15fl

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

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

Keletą Juoku ir Paveikslo.
...................................................15o

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

Ka raszo p. Madelina Janusz- 
ka, isz North Adams, Mass., — 
Vela atnaujinu prenumerata 
už “Saule,” kuria mano tėve
lis myli labai skaityti. Jisai 
skaitė kitus laikraszczius, bet 
jam nepatiko. Del jo “ Saule’ ’ 
yra kaip senas prietelis, kuris 
lankosi pas ji daugeli metu ir 
per valandas gali su ja pasikal
bėt ir dažiiioli kas dedasi ant 
svieto ir jeigu jam taip patin
ka “Saule” tai nevelinczia 
jam skaityt kito. Tikiu kad ju
su laikrasztis nepaliaus būti 
mano tėvelio “prieteliu.” At
naujinu prenu'merata su gerais

velinimais ant Nauju Metu!

Pacifiko Flotos Vadai Laiko Posėdi

Admirolas Chester W. Nimitz, kamandierius Pacifiko 
flotos, laiko posėdi su savo aficieriais, kur ten ant mariu. 
Tariasi jis su savo pagialbininkais, kaip geriausia ir sau
giausia galima, nuplaukti in kiriszkas vietas su kareiviais 
ir juos pristatyti saugei in savo vietas.

404 
50' 
kri- 
35c
isz 

isz- 
pa- 
35c

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

No. 102 
minaliszka

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

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

No. 106 Penkios istorijos, apit 
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;
Preke

No. 
puikus

No. 
Gaižia

i 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; 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 .pele; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 

j.Vargutis h’ Skuputis. 60 pus...l5cj60 puslapiu

Juokai.
.. .15c

116 Istorija apie Sierata, 
apraszymas. 119 pus. .. .15c

119 Keturios istorijos apie 
Haremo nevalninke; Luoszis:

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prksakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu............15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz vaknczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
pacziuo’as. 76 puslapiu................. 20c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabe-

15c

rtai;
Preke

Adresas: 
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna.
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Raudon-Kepuris Mikutis
— Gerai, asz tau patarimu-Mikutis buvo gana pasisziau- 

szes isz savo naujo darbo kaipo 
nesziotojas bagažu Union Sta
tion geležkelio stotyje. Nors 
Mikutis turėjo da tik 1G metu, 
bet jau pradėjo uždarbiauti po 
mireziai savo tėvo ir prigialbet 
motinai iszauginime mažesniu 
broleliu ir sesueziu. Laukda
mas ant pribuvimo trūkio mis
tino sau apie motina kuri tam
siam kambarėlyje gyveno be 
jokiu vigadu.

Apsiaszarojo nebagelis ir sau 
maustė kad nevisados jis bus 
raudonkepuris, neszdamas sun
kius krepszius del pasažieriu 
(turiu czionais prirnyt kad visi 
tarnai ant geležkelio stoties ne- 
szioja raudonas kepures ir yra 
vadinami porterei). Mikutis 
manste kad ateityje lankysis in 
naktine mokslaine ir dasidirbs 
turto, po tam siuntines savo 
jaukesnes sesutes in mokslai- Į kas neturėjo jokio giliuko taja 
ne. Miku'czio tėvas likos už- 
musztas ant geležinkelio todėl 
jam kompanija davė darba por
terio.

Jo manstymas likos per
trauktas per dundėjimą prisi- 
artiiraniczio trūkio. Milžiniszka 
lokomotiva sustojo ant stoties 
szniokszdlama gara. Vartai li
kos atidaryti ir Mikutis bego 
prie piilmoniniu vagonu pasi
tikti pasažierius su krepsziais.

mieste. Abudu atsisėdo ant tre
pu ir senute pradėjo graudžiai 
veikti. Mikutis ja visaip rami
no.

Mielaszirdingas 
:: Karalius ::

Dukrele Tėvo Isz- I padare.
i • r» w Kunigas atėjo, ligonio iszpa-i ganymui Prisitarnavo,..|(. isylai,Jsu((.,ko SU

į Komunija.
Linksmas tėvas atsisveikino 

su savo žmona ir vaikucziais, 
visus suramino ir laimingai,

Viena karta Fredrikas Didy
sis, būdamas savo kambaryje, 
paskambino kad ateitu tanias 
bet niekas neatėjo. Tada prasi
vėrė jis duris ir pamate mie
ganti ant kėdės savo tania. — 
jauna vaikina. Prisiartinęs prie 
jo, norėjo pabudinti bet urnai 
pamate įgalbala popieros iszsi- 
kiszusi isz kiszeniaus. Pamaži 
isztrauke ta popiera ir perskai
to.

Buvo tai laiszkas tarno niuo 
jo motinos kuriame ji dėkojo 
unui už atsiuntimą jai savo ne

dideles algos pinigus. Perskai
tęs karalius ta laiszka nuėjo sa
vo kabinetan, paėmė sauja, auk
siniu ir atneszes juos su laisz- 
ku indejo in kiszeniu vaikino 
ir nuėjo savo kambarin.

Praslinkus valandėlėj laiko, 
karalius vėla priėjo prie varpe
lio ir gerokai paskambino, kad 
tarnas pabudo ir atbėgo pas 
karalių.

— Gal but tu miegojai? — 
paklausė karalius.

Vaikinas, teisindamasis, pa
juto kad kasžin kas jo kiszeni 
sveria. Greitai inbruko ranka 
in kiszeniu ir suprato jog kas 
jam pinigu inpyle ir didžiu bal
su suszuko:

— Galingas karaliau! Prisi- 
pažystu kad asz miegojau ir ne
pajutau kaip kas man inpyle 
pinigu. Dovanok man!

— Mielas vaikeli, — tarė ka
ralius, — Dievas tankiai mus 
per sapna apdovanoja. Nu- 
siunsk juos savo motinai ir pa
sakyk kad asz paaukavau jai 
tuos pinigus.

i Vienoje szeimynoje sirgo be
dievis tėvas o jau buvo visai 
mirtinu. Tėvas nei manyti ne- _ .. ~............  _ _____
norėjo apie Szv. Sakramentus ant rytojaus ryte užmigo Die- 

V ‘
kas primine kad nors priesz 
mirti sugryžtu prie Dievo. Mo
tina ir vaikUcziai verke kad tė
vas guli ant mirtino patalo ir 
juos paliks naszlaicziais o ypa
tingai jiems buvo koktu kad ju 
tėvelis nenori nei priesz mirti 
su Dievu savo Sutvertoji! susi
vienyti.

Bet dukrele, asztuntu metu, 
paėmus drąsą nuėjo in kamba
rį kur sergantis jos tėvas gulė
jo, atsiklaupė prie ligonio ir 
mielai pradėjo praszyti:

— Tėti, tetuk. Gydytojas sa
ke, kad tetuko amžis jau ne il
gas. Mama verkia, mažesnieji 
brolukai ir sesutes taip pat. 
Kaimynai sueja juos ramina. 
Tėtukui niekas nenori pasaky
ti ka gydytojas sake apie tetu
ko liga, nes jis uždraudė kad 
tave nenugazdinti mirtimi. Bet 
asz to negalėjau iszkensti. Pra
eita Sekmadieni girdėjau baž- 
nyczioje kai kunigas privadžio
jo savo pamoksle pavyzdžiais 
kad hutu didelis nusidėjimas 
vaikams jeigu mirsztanczius 
gimdytojus neaprupintu Szv. 
Sakramentais. Ir turėjau, te
tuk, tau pasakyti tai... Gal liep
si papraszyti kunigą ir priimsi 
Szv. Sakramentus?...

Nutilo valandėlė. Tėvas žiu
rėjo mergaitei in akis, kurios 
buvo pilnos aszaru. Tarsi Die
vo valanda apsireiszke. Tėvo 
rustus veidas nuszvito ir jis 
szyptelejo. Prisitraukęs dukre
le apsikabino, pabueziavo. Ir 
sako:

— Jeigu tu, dukrele, taip 
maloniai praszai ir mama ver
kia su mažaisiais 'broleliais ir 
sesutėms, gal man bus ir links
miau mirti jeigu su Dievu susi
vienysiu!... Juk mažas, jaunas 
būdamas, Dievą labai mylėjau 
o nuo Jo atsitraukiau tik pri- 
gundytas netikusiu savo drau
gu ir buvau dvasioje atszales. 
O Dieve, pasigailėk manes! — 
suszuko jis stipriu balsu. — 
Begk dukrele pas kunigą ge
radari, praszyk kad jis kogrei- 
cziausia ateitu, noriu iszpažinti 
savo nuodėmes ir susivienyti 
su Dievu.

siu. žinojo jis kad vela pi a-i Persėdėjo taip kėlės valan- 
leis puse valandos ant nieko idag pQ tam Mikutis nuėjo in ar-' 
bet greitai atsiminė apie savo +įma aptidka. pasziaukti savo 
m°tllna- 1 motina per telefoną ir pasakyti!

Kada senute aplaike llumaičkad jiniesirupintu apie ji ir kad 
telefono savo anūko, tarnaite neu£įlgi0 parvažiuos jis namo J 
apreiszke jai kad ponas su pa- pracĮej0 pats rūpintis ka ežia 
ežia buvo iszvažiave. Senute ta-' 
ja žinia apsiverke. Mikutis la
bai tuomi susirūpino ir užklau
sė jos ar nesuvalgytu 'kelis ’ ka,d sztai prie ,nam(; sustojoį/ 

hot dogs. Nors senute neži-, pUį]iUS automobilius isz kurio 
nojo kas tai yra ‘ hot dogs iįszpp0 puikei pasirėdžius mo- 
bet prisipažino kad buvo labai ,ferc 0 pankui ja žmogus, turin

tis apie 35 metus. Vos senute 
dirstelėjo ant jo, paszoko 
ant kojų ir pribėgo prie jo ap
kabindama jo kalkla.

* * *
— O, mano mielas Bonuk, 

Belnuk, kur tu taip ilgai buvai? 
Per visa diena bandžiau tave 
surasti namie szaukdama per 
telefoną o kad ne szitas jaunas 
geradejas, tai da dabar bueziau 
sėdėjus stotyje.

Žmogus laike ja drucziai prie 
savo krutinės o jauna motere 
pradėjo iszaisžkinti kad buvo 
iszvažiave visa diena nes nesi- I . . .tikėjo jos ta sanvaite bet atei- 
nanezia todėl nepribuvo ant 
stoties pasitikti ja. Kada mote
re jau pabaigė, vyras atsisuko 
in Mikuti kalbėdamas:

— Eikie su mumis valandėlė, 
po tam asz tave nuvesziu namo.

Kada jau visi pasisveikino ir 
pasikalbėjo, vyras užklausė 
Miko apie jo darba ir jo szei- 
myna ir Mikas apsako apie vis
ką o kada užbaigė, vyras pada
vė savo koteziuke su adresu 
ant kurios buvo iszspausta:

“R. M. Roberts, Vice Prezi
dentas, Roberts Muilo Dirbtu
ve.”

Indejo Mikui kėlės bumasz- 
kas kad net jam, alkys pasididi
no kada pamate kiek jam davė.

— Malonus pone, tai per 
daug. Dvideszįmts penki dole- 
rei tai daugiau kaip asz uždir
bu ant visos sanvaites, — pa
szauke Mikas nusistebėjas.

— Tai nieko, mano didvyre. 
Mano moeziute yra daugiau 
man verta ne kaip tieji pinigai. 
Rytoj atvažiuok in mano ofisą 
ir tau duosiu tikra darba.

Su tais žodžiais uždėjo kepu
re Mikui ant galvos ir atsigry- 
žes in motere tarė:

— Tu, E'liuk, prižiūrėk mo
eziute ir duok jai valgyt o asz 
nuvesziu Mikuti namo.

Nuo tos dienos persimaino 
visas gyvenimas Miko o tai vis 
už savo gera szirdi ir paguodo- 
ne del senesniu žmonių.

ir nekente isz tolo jeigu jam vuje>

Kokosinei Puodukai

daryti su senute, juk ja viena 
negalėjo ant trepu palikti ir su- 

u- j mane ja vežtis drauge namo'.r i i • • i . I

iszalkus ir nieko nevalgo nuo 
penktos valandos ryte. Mikutis 
vela ja pasodino ant suolo, nu
bėgo ir nupliko jai užkandi 
nors pats nieko nebuvo valgęs 
nuo ryto ir daugiau pinigu ne
turėjo kaip tik tiek, kad nu
pirkti viena užkandi.

Vėla ja paliko sedinezia. Mi-

diena nes pasažieriai jam neda
vė daug pinigu už ipatarnavi- 
ma kaip tikėjosi. Kelis kartus 
jis atėjo pažiūrėt ar senuke da 
vis sėdi ant tos paezios vietos. 
Du kartus telefonavo pas jos, 
arnika kad jo bobute randasi 
ant stoties ir lauke jo bet kož- 
na karta aplaikydavo atsaky
mą 'kad ponai da nesugryžo. 
Atėjo vakaras ir da niekas ne-

tikti pasažierius su krepsziais. ^atejo ant stoties pasitikti senu- 
Ne'buvo jis taip didelis kaip ^es-

jo draugai, bėgdamas prie va
gonu, susidūrė su sena moterė
lė su juoda skrybėlaitė ir apsi
supus juoda skepeta. Moterėlė 
neszesi daug pundeliu ir kelis 
sunkius krepszius.

— Perpraszau motinėlė už 
toki mano mandagu pasielgi
mą. Ar galiu tau kuomi patar
nauti? — paszauke Mikutis in 
senuke.

— Bu'cziau tau labai dėkin
ga, vaikeli, už tavo patarnavi
mą, — atsake senuke paduoda
ma jam sunkius krepszius.

Kiti raudon-kepurei pamate 
Mikuti su sena 'bobute, pradėjo 
isz jo szaipytis ir juoktis. Gana 
gerai žinojo jis kad nuo senu
kes neaplaikys jo'kio piniginio 
atlyginimo bet tuom paežiu 
laiku mistino jis apie savo var
ginga motina.

Taipgi mistino gal kita karta 
turės didesni gilinki ir pasi- 
gaus koki turtinga ponuli ku
ris ji apdovanos geru kysziu 
bet pirma turi prigialbet szitai 
senukei kuri turėjo malonu bū
da ir motiiniszlka iszvaizda. Se
nuke ženige palengva, matyt 
buvo labai pailsus ir Mikutis 
turuejo sekti paskui ja iszpa- 
lengvo. Senuke dairėsi in visas 
puses rodos ko nors jeszkojo. 
Ant galo tare in Mikuti:

— Mano anūkas ketino mane 
pasitikti ant stoties.

— O gal jis pasivėlino ateiti. 
Nesirūpink, moeziute, jis gal 
neužilgio ateis.

Mikutis nuvede senuke prie 
sėdynės ir paliepė jai nesirupyt 
ramindamas ja jog viskas bus 
gerai.

In valanda laiko po tam 
Mikutis patemino kad senute 
vis sėdi toje paezioje vietoje. 
Nuėjo prie jos užklausdamas:

— Mocziut, 'kode! nepaszauki 
ji per telefoną kad ateitu ant 
stoties.

— Ar eitumei, vaikeli, su 
manim prie telefono nes asz ne- 
papratus telefonuoti.

Apie asztunta valanda nuta
rė jis kad turės nuvežti senuke 
pas jos arnika. Kada jai apie tai 
apreiszke, senuke praszvito 
džiaugsmu.

— Lai tau Dievas už tai atly
gina už tavo gera szirdi del se
nos moteres, mano geras vaike
li.

Abudu sėdo ant strytkario ir 
važiavo ant parodyto adreso. 
Mikas, iszlipes isz strytkario, 
paėmė sunkius krepszius nuo 
senukes, nes da turėjo eiti vie
nuolika bloku nuo strytkario. 
Ant galo atėjo prie puikaus na
mo. Buvo jau apie deszimta va
landa vakare. Mikas paspaude 
elektrikini guzikeli. Ant skam
binimo niekas neatėjo prie du
riu. Mikutis labai tuomi nusi-

Vai Dievulėliau mano, 
Lyg aus u turiu vargo, 

Per szventes turėjau darbo, 
O ežia niekas nępri'buna in 

talka.
Po svietą daug negaliu 

keliauti,
Ne su kūmutėms sueiti, 

Ka galiu daryt, reikia klausyti, 
Ant vartos vis stovėti.

Na tai ir varysiu, 
Kad ir stenėsiu:

Vajominge yra kelios bobeles, 
Taip kaip tikros seseles, 

Bet vienos vyras vargo turėjo, 
In svietą žmogelis iszrunijo. 
Badai in Westus iszkeliavo, 

Ir dabar pakaju gavo.
Kitos bobeTkos vyras ligonbu- 

teje gulėjo,
Tai ji gerus laikus turėjo, 

O kada ligonis sugryžo ir jo 
nenorėjo, 

Vare nebaigia kad in kitur isz- 
važiuotu.

O jus Indijonkos, darote 
negerai, 

Jeigu nuo jus runija in svietą 
vyrai.

Jeigu kas atsilanko in Pa
nama ir užeis in aficieriu ka- 
zarmes, tai pamatys ant len
tynų kokosinius puodukus 
isz kuriu kareiviai geria. 
Pulkininkas Hix rodo savo 
puoduką ant lentynos.

Skaitykite “Saule”

Apleistas Per Savo 
Motina

Varduves Egipto 
Kunigaikszczio

Ana diena apvaikszcziojo 
savo ketvirtas sukaktuves 
gimimo dienos Egipto kuni- 
gaiksztis Ferial, pasivaiksz- 
cziodamas su savo motina, 
karaliene Farida, po palo- 
ciaus darža. Jauna kuni- 
gaikszti pasveikino draugu- 
ve panaszi in musu Ameriko- 
niszkus skautus.

¥
¥

SKAITYKIT
u

PLATINKIT!
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* * *
Viena geltonplauke mergina, 

Mandra, kaip sau mane, gana, 
Norėjo isz vaikino gerai pa

sijuokti,
Bet ir pati turėjo ant juoko 

pasilikti.
Mat nesenei ji buvo pirmutine 

pamerge, 
Buvo pasiputiis kaip blake, 
Kas tokis pavogė vainiką, 
Kuris neparėjo už dyka, 

Pinigas kasztavo,
O pamandraut negavo, 

Kūteles, negražu kaip uosi rie- 
czia mergina,

Už tat ant juoko pasilieka 
visada,

Nereikia'bile koki žodi ant kitu 
drebt,

Geriau su kožnu davadnai 
pakalbėt,

O ir per daitg nesiszaipyt, 
Jeigu norite gera varda turėti. 
Badai ir pas vaita buvo prova, 

Tai ir juoku buvo gana,
O ka daryt, jaunysta, 

Tai ir durnysta,
Kaip girdėjau, daugiau to 

nebus,
Kaip suaugs, ir in metus 

pribus.
* * *

ittsburgo nekurios bobeles, 
Nelabai kam yra vertos, 

Nebūtus daigius iszmislija,
Ir visokius liežuvius nes'zioja.
Negana kad tarp saves ėdasi, 
Bet ir prie nekaltu kabinasi,

Tarp poruotu kiszasi, nori 
atskirt,

Arba kad vyrai boboms kaili 
iszdirbt.

O jus kiaules, kiaules, 
Ar-gi jus suvaldyti negales?

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

i

Mylime Labai Skaityti 
Saule!”

Raszo Poni J. Stankus, isz 
Sunfield, Mich., — Prisiuncziu 
tamis'toms užmokesti u‘ž laiik- 
raszti “Saule,” kuria mylime 
labai skaityti ir raginame ki
tiems “Saule” skaityti.

Mažas kangaras, kuris li
kos apleistas per savo moti
na, kuri pabėgo isz baimes, 
laike musziu, likos priimtas 
per szita Australiszka karei
vi ir sudrutintas maistu kuri 
kareivis jam duoda.

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Sugryžo Namo Pasimatyt Su Savo Vaikais

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 džiaugeis 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.

įį & š
▼
¥* ....įjį Suvirsz puse tuzino tokiu tunu, 

Isz kuriui susaide uždėti noriu.
Toji prezidentu būti gales, 
Suidžiuvus bus sekretorlka,
Ba liežuvi turi pusėtina, 

O ant galo ir asz pati pribusiu, 
Visa draugavę sudavadysiu, 

Ir komitetą iszririksiu.

s 
¥ 
¥

¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ ¥ 
¥

15 coliu ploczio x 23% col. 
ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 

Adresas:
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A. ¥

Kapitonas kariszko laivo Boise, Mikas Moran, pribuvo 
namo in San Rafael, pasimatyt su savo vaikais, kuriu ne
matė in du metus nes buvo užimtas skandinimu Japoniszku 
laivu prie Solomono Salų. Mikalina turi 13 metu o sūnelis 
Moore, 11 metu, džiaugiasi vela pasim.atia su tėvu kurio ne
matė taip ilgai. Kapitonas paskandino szeszis Japonu laivus.

Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines PANEDELYJE APLEIDO MIESTĄ 91 VYRIUKAI, UTAR- 
NINKE APLEIS 45 O SEREDOJE APLEIS 86 IN NEW 
CUMBERLAND, PA., ANT KARISZKOS TARNYSTOS.

TRUMPOS ŽINUTES

Hollywood, Cal. — Paveiks-
Vaikai Nupirko Dedei Šamui Automobiliu

— Ketverge pripuola Szv.
SAUSIO 22 d., SZAUKS DAUGIAU VYRUKU.

. . (PANEDELYJE
—■ Grekiszlki Katalikai ap- dec. 2s, 1942 

vaiiksztines savo Kalėdas szi I 1 
Ket vergą.

— Ketvirta valanda Stiba- ] 
toj po piet, Szv. Juozapo lbaž- 
nytezioje likos suriszta mazgu ■ 
moterystes pana Izabele, duktė . 
ponstvos Antanu Bagdanavi- 
cziu, 524 W. South uly., su po- , 
nu Eiczo, isz Morejos.

— Ponas S z ima s Jurcziko- ■ 
uis su paicziule, isz Fraickvilles, 
dalyvavo svodboje Panos Iza
belės Bogdanavicziutes kuri li
kos suriszta mazgu moterystes 
Subatoje. Jurczikoniu szeimy- 
na kitados gyveno Mahanojuj. 
Prie tos progos atsilankė in rė
dysią “Saules”.

— Generolas Edward Mar
tin, kuris likos iszrinktu Penn- 
sylvanijos gubernatorium, bus 
prisiegdytas szi Ketverga Har- 
risburge. Daugelis žmonių da
lyvaus tame a'pvaikszcziojime.

— Ponia Jeva Petuszkiene 
ir sūnūs Vincas, isz Shenando- 
rio, motoravo iii miestą atlan
kyti savo gimines ir prie tos 
progos atsilankė in redakcija 
“Saules” nes ponia Petuszkie 
>ie yra musu sena skaitytoja.

— Ponas Feliksas Szilelis, 
isz Slienandorio, lankėsi mies
te ir redakcijoj “Saules”. Po
nas Szilelis yra musu skaityto- 
jum daugiau kaip 20 metu ir 
myli skaityt “Saule”.

— Tarp musu gyventoju, 
mieste, kurie turi daugiau kaip 
viena sunu kariuomeneje, vie
na yra: Rože Mažeikiene, 623 
W. South uly., kurios jau ket
virtas sūnūs, vyriauses, iszke- 
liavo Panedelyj, kas yra didele 
garbe del musu Lietuviu. Vin
cas yra laivorium ant laivo 
Omaha, kuris ana diena lankė
si pas motinėlė ant keliu dienu; 
seržantas Albertas yra kariuo
meneje, Georgijoj; Jeraminas 
yra Missouri o Alfredas, kuris 
yra vyriausiu, isžkeliavo Pa
nedelyje su pulku vyruku in 
New Cumberland.

— Ponas Szimas Staniulis, 
su pacziule ir ponia Baranaus
kiene isz Slienandorio, lankėsi 
Mahanojuj ir prie tos progos
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atsilakė in redakcija “Saules” Wiggans 

nes yra musu seni skaitytojai. John J- sherrv
— ’Nauji Metai praėjo mal- 

sziai mieste. Po teisybei daug 
žmonių turėjo visokes partes 
atsisveikindami su senu metu 
ir laukdami Naujo Meto.

— Panedelio ryta aplaiky- 
ta žinia isz valdžios buk vienas 
isz musu vyruku, John Shov- 
len, 1100 E. Mahanoy Avė., 
yra dingės ikare j e kur ten už
maryje. Tarnavo jis laivyne.
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John Woznisky
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Thomas J. Schappel 
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New Philadelphia 
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Theodore H. Pretti 
Frank A. Lescosky 
William J. Schlack 
Adam C. Shaudis 
Joseph S. Lychock

t Jonas Baibarskis, 61 me
tu, 128 N. Lehigh uly., mire 
praeita -Sereda Locust Moun
tain ligonbuteje. Velionis pali
ko paezia Urszule, tris dukte- 
res, tris sūnūs ir -dvi seseres 'ku
rios gyvena Mount Carmel. 
Likis palaidotas Subatoje su 
bažytinems apeigoms. Grabo- 
rius Romanas isz St. Clair užsi
ėmė laidotuvėms.

Girardville, Pa. t Szimanas 
Giedraitis, isz Millersville, mi
re praeita Ketverge Ashlando 
ligonbuteje. Velionis buvo gi
męs Lietuvoje ir pergyveno 
Amerikoj daug metu. Badai ne
paliko jokiu giminiu czionais.
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Liberty Hill 
Robert E. Butts

Barnesville 
Peter J. Smulligan 
John S. Bcrnadyn

Shoemakers 
Stephen Kalinock 
Metro Malasavage

Kaska
'ames B. Evans 
*eter Yurdock 
oseph Long

Tamaqua
Jlarence W. Parfitt

4ew Philadelphia 
George J. Martinaitis 
Thomas A. Schneider 
Joseph F. Toomey

Silver Creek 
Edward F. Harkins 
Daniel J. Harkins

Middleport 
Clervin Sttuzman 
Peter P. Bartush 
Vincent E. Tomalavage 
Vincent F. Wascavage

Cumbola
William J. Toomey 
Chester J. Marasiak

lu aktoriaus, Bing Crosby, di
delis namas sudege padaryda
ma bledes ant 50,000 doleriu. 
Ugnis prasidėjo kada darbinin
kai isziminejo Kalėdinius pa- 
puoszus isz namo. Szeimyna gi- 
liukningai iszsigialbejo.

Los Angeles, Calif. — Val
džios slapta palicija tyrinėje 
priežaste užsitrucinimo 600 
darbininku dirbaneziu Harvey 
Machine Co., dirbtuvėje.

Cincinnati, Ohio — Ohio upe 
iszkilo ant 61 pėdu, užliedama 
visa aplinkine ir 10;000 žmonių 
buvo priversti apleisti savo gy
venimus.

Chicago — Per Kalėdų ir 
Naujo Meto szventes likos su
žeista ir užmuszta 28,000 žmo
nių, po visas dalis Suv. Valsti
jų.

Prezidentas Siunczia
Pasveikinimą Kinams

Prezidentas Rooseveltas in- 
teike pasveikinimą del Kinu 
in rankas Kiniszko ambasa
doriaus, Tao Ming Wei, ku
ris nusiuntė taji pasveikini- 

■ ma generolui Chiang Kai- 
Shek, vėlindamas Kinams 
tolimesnes pasekmes kovo
jime priesz savo nevidonus 
Japonus. Pasveikinimas li
kos nusiunstas per marini 
telegrama in laika pusantros 
valandos.

BROLIS NUŽUDĖ
SESERĮ

Likos palaidotas Panedelyje su 
apeigomis Szv. Vincento baž- 
nyczioje ant Frac'kvilles kapi
niu.

Pittston, Pa. — Penkiolika 
namu ir miesto rotuže nuken
tėjo nuo ingriuvimo žemes ana 
diena. Keli sztorai taipgi nu
kentėjo aplankydami daug ble- 
des. Ant Wyoming ulyczios su
truko vandenines ir gazines 
paipos per ka gyventojai turė
jo uižgesyt peczius ir nedegti 
degtuku isz priežasties pavo
jaus eksplozijos.

SKAITYKIT “SAULĘ” PLATINKIT

12 Metu Mergaite
Subadyta 28 Kartus

Sanderson, Me. — Beveik vi
sas czionaitinis miestelis jeszko 
pasiutėlio kuris nužudė 11 me
tu mergaite, Doris Ottis, kurios 
lavonas likos surastas artimoje 
girraiteje. Mergaite likos už
klupta eidama namo isz miesto. 
Kūnas mergaites buvo subady
tas net 28 kartus, kojos ir ran
kos buvo surisztos o burna už- 
kimszta su jos skepetaite. Ar 
mergaite buvo subjaurinta ar 
ne, daktarai da neisztyrinejo.

Su Kuria Gyveno Kaip 
Vyras Su Motere

Franklin, N. H. — Palicija 
jeszko keliose valstijose kokio 
tai Fredo Moylan, kuris nužu
dė savo tikra seserį Ona.

Kuna nužudytos merginos 
surado kaimynai kambaryje 
kuriame ji gyveno su savo bro
liu, abudu nudavinejo kad yra 
vyras su paezia. Mergina likos 
užsmaugta nes ant kaklo pali
cija rado drueziai apsukta bal
ta paneziaka o burna buvo už- 
kimszta su kelioms skepetai
tėms. Sekcija daktaru parode 
buk mergina buvo neszczia ir 

Ineužilgio ketino pagimdyti kū
diki. Žudintojas dingo nežine 
kur, kurio palicija da nesura
do. Motina merginos nežinojo 
kad brolis su sesere gyveno 
drauge kaipo vedusi pora o ka
da apie tai dagirdo, nelaiminga 
apalpo ir pavojingai apsirgo.

t®" Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti ‘‘SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE ! ! J 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus

V x x ir Markes.

Vaikai isz publikines mokyklos ant 24-tos ulyczios, Los 
Angeles, Cal., nupirko Dedei Šamui szita automobiliu pirk
dami Kariszkus Ženklelius. Toje mokykloje, isz viso, vai
kai nupirko Ženkleliu už 11,195 dolerius ir da perka dau
giau.

Amerikos Kareiviai 
Fiji (Fidži) Salose .
Laivyno praneszimai parodo 

kad bazes Amerikos kovojan
tiems vyrams buvo insteigtos 
tolimose Fidži Salose.

Fidži Salos, Anglijos valdo
mos nuo 1874 m., raudasi tar
po Naujo® Kaledonijos ir Sa- £ 
moa pietų Pacifiko vandenyse. 

1 Jos apima daugiau žems negu 
Havajų Salos. Vitu Levi, di
džiausia isz 250 .salų szioj gru
pėj, 75 myliu ilgio ir 50 myliu 
ploczio, yra pulse Massachu- ’ 
setts valstijos didumo.

Pagal praneszima isz Nation
al Geographic Draugystes, Fi
dži Salos yra skirtingos nuo ki
tu salų Pietų Pacifike. Jos ne 
mažos ir oras ten ne karsztas. 
Nors jos yra tropikuose, klima-

PARDUODAVO
SAVO KRAUJA

Kad Iszmaityt Savo 
Szeimyna

New York — Idant iszgial- 
bet savo vaikus nuo badines 
mirties, czionaitine motina 
pardavinėjo savo krauja del li- 
gonbueziu idant už aplaikytus 
pinigus pirkti maisto.

Nuo kada jos vyras ja aplei
do, vargsze dirbo sunkei skalb
dama ir czystydama hotelius ir 
namus bet ant galo neteko pa- 
jiegu ir turėjo paliauti dirbti. 
Girdėdama kad ligonbutes pir
kinėją žmonių krauja idant in- 
leisti in gyslas serganeziu, mo
tere pardavinėjo savo kraujo 
aplaikydama 30 doleriu už 
puskvatierki. Norints moters 
turėjo apie 30 metu bet iszrode 
kaip 60 metu nuo vargo ir nete - 
kimo kraujo. Ant galo, netekus 
visiszkai pajiegu,, turėjo pati 
atsigult in ligonbute.

Susižadėjo, Apsivedė 
Ir Pateko In Kalėjimą

In 12 Valandų

Jackson, Mich. — Susižadė
jo in ketures valandas, apsive
dė in asztuones ir likos aresz- 
tavoti in 12 valandų, toki atsi
tikima turėjo Elsie Minneta, 
kuri likos uždaryta kalėjime 
drauge su savo vyru, Fredu 
Anderson.

Vyras padovanojo savo pa- 
cziulei bankini czeki ant 300 
doleriu bet pasirodė kad czekis 
buvo falszyvas ir porele likos 
uždaryta kalėjime. Fredas yra 
kareiviu ir pribuvo namo ant 
keliu dienu atlankyti savo tė
vus.

Mirė Isz Gailesties Už 
Savo Pastipusia Kate

Mount Norris, Dak. — Sen
merge Julija Cordon, apgailes
taudama savo mylima kate, ku
ri ana diena pastipo, nurijo tru- 
ciznos ir nuėjo drauge su miau
kiu in kacziu dangų. Senmerge 
turėjo net 17 kacziu visokio 
sztamo, kurias labai mylėjo. 
Mirdama ligonbuteje pasakė 
daktarams kad be savo myli-

Augytinis Nužudė
Savo Geradeju

Yonkers, N. Y. — Szeszioli- 
kos metu James Corden nužu
dė savo geradeju ir jo paezia, 
kurie paėmė Jamesa isz prie
glaudos ant auginimo kaipo sa
vo kūdiki. Jaunas iszgama nu- 
szove abudu priimtus tėvus ant 
farmos, dvylika myliu nuo 
czionais, po tam pats pasidavė 
in rankas palicijos.

Vaikas radosi pas M. Bush
well per deszimts metu ir sake 
jis kad jie ji tankiai nubausda
vo už mažiausia prasikaltima. 
Už tai jis jiems taip atkerszijo. 
Bushwell ėjo prie vaiko kad ji 
atvesti in stuba o tasai stovėjo 
tvarte su karabinu rankoje, 
paleisdamas in ji szuvi. Po tam 
nubėgės in stuba paleido kita 
szuvi in peczius priimtos moti
nos kuri sugriuvo negyva.

Atiduok Du Trcczdaliu 
Savo Uždarbio; Turėsi

Ramybia

St. Louis, Mo. — Sudžia Ja
mes Miller nusprendė ana die
na buk du treczdaliai vyro už
darbio priguli prie jo paezios o 
tik viena dalele prie vyro. Visi 
vyrai, kurie stos priesz ji už 
neužlaikyma savo moterių, tu
rės taikintis prie tojo nuspren
dimo ateityje.

Sudžia pasakė sude prie visu 
žmonių buk jis uždirba ant me
to 6,000 doleriu isz kuriu ke
turis tukstanezius atiduoda sa
vo paežiai per ka turi namie ra
mybe ir užganadijima. Bet ran
dasi daugelis tokiu vyru kurie 
turi atiduoti visa savo uždarbi 
moterems o pats aplaiko tik 
kvoteri ant tabako o vela ir yra 
tokiu kurie visa uždarbi pra
leidžia o motere neturi ne už ka 
nusipirkti sau ir vaikams mais
to. — Bepiga tam sudžiui neru- 
goti kad atiduoda savo prisie- 
gelei keturis tukstanezius do- 
eriu o sau pasilieka du tukstan
ezius ant geru laiku.

Džiova Paima Daugiau 
Auku Ne Kaip 
Automobiliai

Philadelphia, Pa. — Czionai 
tinis miestas turi daugiau mir-; 
ežiu nuo džiovos ne kaip kiti

tas vidutinis del auksztu ikaliiu, 
kurie kila lyg debesiu ir vėsi
nu orą. Temperatūra tik daž
nai virszija 90 laipsniu Fah
renheit, ir nežemiau 65 laipst- 
niu. Musu kareiviai galės dė
vėti tokiu® drabužius kokius 
neszioja namie. Baltiems žmo- 
niems 'klimatas arba oras la'bai 
patinka, jis labai sveikas ir 
kad nors ten yra daug uodu, 
bet malarijos nėra.

Fidži Salas Ipriesz kiek laiko 
apgyvendino kanibalai [lauki
niai žmones). Ir kada pirmieji 
misijonieriai nuvyko tenai 
anksti praeita szimtmeti jie ra
do, kad szie Fidži žmones ap
lenkė j u kaimynus kanibalu 
paprocziuoise. Bet in laika, su 
misijonieriu pagialba jie aplei
do ju tankumynu apetitus. 
Visi gyventojai tapo kriksz- 
czioiiys. Sziadienos gyventojai 
yra szvelnaus budo, mandagus 
ir nuo'SzirdiM

Su karo pradžia buvo alpie 
200,000 gyventoju salose. Isz 
tu 4,000 buvo Europieczei, 101,- 
000 vietiniu ir apie 92,000 rytu 
Indėnu, kurie dirbo prie cuk
raus iszdirbystos, nes vietiniai 
nemėgsta dirbti lauko darbus.

Raportai parodo kad laikais 
ežia buvo daug cukraus ir ryžiu 
malimu, skerdinycziu ir kitu 
isizdirbyscziu instaigų.

Mažai yra keliu salose. Lai
vai ir laiveliai buvo vartojami 
vietiniam iszsiuntinejimui. Ka
da garsus Panama Canal buvo 
atidarytas, paezedus gyvenim
as salų sparezei ėjo nes trum
pesnis kelias Pacifike sujungė 
jas su Anglijois-Australijos- 
Naujos Zelandijos laivu keliu.

Salų svarbia ūkias miestas 
yra Suva su 14,000 gyventoju. 
Turi gilu uosta, vandens intai- 
su, elektrikine Szviesa ir tele
fonus. Svailbiausiios staty'bos 
yra isz cemento. Suva isz apie 
dvieju ketvirtainiu myliu, yra 
sva rbiausias kabei u uosto® 
tarp Kanados ir Australijos. 
Laivai isz Vancouver, Kan'ados, 
in Sydney, Australija ežia, su
stoja. Laivai tadpe Naujos Ze- 
landijois ir Australijos sustoda
vo Suva kas sau vaite, priesz 
kara.

Czia randasi aukszti kalnai. 
A ulkszcziauses, Mount Victoria 
pasiekia net 4,500 pėdu.
—Common Council for Amer. Unity.

mos kates negali ilgiaus gy
venti. Gerai padare senmerge 
kad sau pasidarė gala, jeigu 
butu paaukavus savo gyvastį

miestai turinti po milijoną gy
ventoju. Ant kožno szimto gy-,
veto j u, 65 procentas žmonių 
mirszta ant tosios ligos. Praei-'

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

del meiles vyro, tai butu kas ta meta Philadelphijoj mirė 
kito. Tokiu žmonių nereikia 1,131 ypatos, arba beveik du
gailėtis nes ko mažiau j u yra kart tiek, kiek buna užmuszta 
to geriau del visuomenes, per automobilius,
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