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Isz Amerikos
Anglekasiai Jau Patro- 
i tino Du Milijonus 
i Per Straika 
F -----

1 Washington, D. C. — Pen
kiolika tukstancziu straikuo- 
jancziu anglekasiu kietųjų ang
lių, kasyklose, kuris tęsęsi jau 
dvideszimts dienu, patrotino 
daugiau kaip du milijonus do
leriu uždarbio o 20 tukstancziai 
kitu anglekasiu, minksztose an
glių aplinkinėse da vis strai- 
kuoja ir nežne kada jie sugrysz 
prie darbo o tuo laik tukstan
cziai žmonių kenczia szalti ir 
kitokius nesmagumus, neturė
dami ne anglių ne aliejaus ant 
kurio.

Ant valdiszko posėdžio likos 
paliepta anglekasiams sugryž- 
ti prie darbo nes straikas likos 
apszauktas be pavelinimo.

Peržiūrinėja Vokiszkas Anuotas

Kada Vokiszkas generolas Rommelis pabėgo isz Afri-

Amerikoniszki
Eroplanai Portugalijoj
Lizbcnas, Portugalija — Vie

nuolika Amerikoniszku dideliu 
kariszku eroplanu nusileido 
czicnais o 50 nulėkė toliaus ant 
Mediteraniszku mariu. Kokis 
ju tikslas nusileidime Portuga
lijoj tai nežinomas.

Tukstancziai Areszta- 
voti Varszavoj

London — Tukstancziai žmo
nių, Varszavoj, Lenkijoj, likos 
aresztavoti per Vokieczius už 
pasiprieszinima priesz j u val
dymą. Badai daugelis isz i u 
bus suszaudyti.

Penki Simus Karo
Tarnyboj

Dedham, Mass. — Lietuviai,
Pranas ir Marijona Lazdaus-

Ber linas
Bombarduotas

I _______ - _________ _______ ___

300 Allijentu Eroplanu Bom
bardavo Vokiecziu Sostapyle 
Berlina, Taipgi Francija Ir Bel
gija, Padarydami Daug Bledes 
\Ir Daug Žmonių Užmuszta; 
Jeigu Kietųjų Anglių Angleka
siai Greitai Nesusitaikins Val

džia Paims Po Savo Ranka
Uždavė Sau 14 Žaiduliu
; Su Peiliu
/ ------

Knoxville, Tenn. — Bert Sol- 
tes, 40 metu, isz nežinomos 
priežasties atėmė sau gyvastį 
užduodamas mėsiniu peiliu 
septyniolika žaiduliu nuo ko 
tuoujaus mirė. Jo pati prisi- 
žiurinejo tam kruvinam darbui 
savo vyro bet negalėjo tam už
bėgti nes jis ir jai kerszino nu
žudymu jeigu ji prie jo prisiar
tintu. Palicija daro tyrinėjimą 
ar isztikruju žmogus galėtu sa
ve tiek kartu subadyti.

Geriau Būti Prie Moti- 
: nos Prielaidinio Ne

Kaip Prie Tėvo

Jersey City, N. J. — Pranas 
Szalinski, isz Brooklyn, ap
skundė Mikola Savickį idant 
jam sugražintu vaikus kuriuos 
pasiėmė drauge su j u motina, 
adbegdamas in czionais.

Kada sudžia isztyrinejo visa 
teismą pasirodė kad Szalinskio 
trys vaikai nenori sugryžti prie 
tėvo bet nori pasilikti su 
motinos prielaidiniu. Sudžia 
nusprendė kad vaikai pasiliks 
Savickiu, po priežiūra valdžios 
kur vaikus tankiai atlankines 
ir temins ant j u iszauklejimo.

Savickį norėjo atiduoti ger- 
valei vaikus del Szalinskio po 
mircziai j u motinos bet vaikai 
ant to nesutiko ir nenorėjo su
gryžti pas savo tikra tęva nes 
jis apie juos visai nesirūpinda
vo, nenorėjo juos dažiureti ir 
neturėjo del ju jokios pastoges.

Puiki Dovana Del 
Vyskupo

Scranton, Pa. — Nesenei pa
skirtas vyskupu, kunigas M. C.

Sutirpo Ledas Ir Jos
Pinigai

Parksville, Pa. — Kada po
nia Edna Miller iszejo atlankyt 
savo kumute in miestą, padėjo 
600 doleriu bumaszkomis po 
szmotu ledo, aisbaksyje, many
dama kad ten j u niekas nepa
vogs. Bet moterele, sugryžus 
isz miesto, nerado ledo nes jis 
sutirpo kaipo ir jos pinigai 
“sutirpo” nežine kur. Kas to- 
kis pasinaudojo isz jos nebuvi
mo namie ir pinigus užtiko ais
baksyje.

Dvasios Sziaucziui
Neduoda Ramybes

Plattsburg, Miss. — Elmer 
Yokes, czionaitinis sziauczius, 
szaukesi pas palicija jeszkoti 
patarimo idant pribūtu pas ji 
ir iszvarytu dvases isz jo namo 
kuries neduoda jam pasilsi o 
diena ir nakti. Sziauczius sako 
buk nuo kada pirko jis nameli, 
nuo tada pradėjo pasirodyt vi
sokios dvasios, girdėtis brasz- 
kejimas kaulu ir kitokį balsai. 
Kaimynai sako buk ir jie gir
dėjo tuos balsus. Palicija daro 
tyrinėjimus kas butu per prie
žastis tu j u naktiniu baladoji- 
mu.

O’Conner, Scranton diecezijoj, virszu ant svieto. Bet apszvies- 
aplaikys 20 tukstancziu doleriu tesni žmones sako buk tai tik 
dovanu nuo kunigu isz tos die- juodi pletmai ant menulio ku- 
cezijos, laike bankieto kuris rie sudarė ženklą panaszu in 
bus laikomas 27 d. Sausio. kryžių.

rosus jiedu pardavinėjo karei
viams pigiau ne kaip jie buvo 
verti ir nužurejimas puolė ant' 
ju kad jie paperosus turėjo ap- 
laikyti vogtinu budu.

Pittston, Pa. — Žeme vela juos užtinka. Vienoje vietoje 
npsisedo in senas kasyklas, Latviszki patrijotai iszverte du 
czionais, suardydama apie 20 Vokiszkus trukius su karei- 
namu isz kuriu žmones turėjo ^viais kuriu likos užmuszta di- 
iszsikraustyt. ' delis skaitlis.

kos, paliko paskui save daug ginklu kuriu nespėjo pasiim
ti su savim. Sztai Vokiszkos armotos kurias Rommelis pa
liko ir jos gavosi in rankas Allijentu.

BADAI VALDŽIA
APIMS KASYKLAS

5,000 Anglekasiu Su- 
gryžo Prie Darbo O

10,000 Straikuoja
Wilkes-Barre, Pa. — Czio- 

naitineje aplinkinėje 10,000 an
glekasiu nutarė straikuoti o 5,- 
000 anglekasiu Hazletono ap
linkinėje nutarė sugryžti prie 
darbo ir laukti nusprendimo 
arbitracijcs tarybos.

Isz Washingtono pranesza- 
ma buk jeigu anglekasiai grei
tai nesusitaikins, tai preziden
tas Rooseveltas apreiszke kad 
valdžia paims po savo ranka 
visas kasyklas.

Vienas delegatas ant susirin
kimo Wilkes-Barre atsistojas 
paszauke: “Geriau dirbti su 
bagnietu už pecziu ne kaip 
klausyti Lewiso.”

Ateinanti Apriliaus menesi, 
ant anglekasiu seimo visas er
gelis ketina būti karsztai ap- 
svarstomas apie nauja kon
traktą ir pakėlimą mėnesiniu 
duoklių in unija. 

KARE
Kryžius Ant Menulio
Sonchass, N. Mex. — Czio- 

naitineje aplinkinėje daugelis 
žmonių mate aiszku kryžių ant 
menulio ana diena, deszimta 
valanda naktyje .Taji regėjimą 
mate ir kitose aplinkinėse. 
Žmones visaip mano apie tai 
inspedami kad kare neužilgio 
pasibaigs ir Krikszczionys ims

Du Amerikonai Pavogė 
Paperosu Už $50,000

Liverpool, Anglija — Ameri- 
koniszkas troko varytojas ir jo 
pagialbininkas, likos areszta- 
veti už pavogimą paperosu ver
tes 50 tukstancziu doleriu, ku
rie likos prisiunsti isz Ameri
kos del kareiviu. Tuosius pape-

kai, gyvena Greensboro Rd., 
jau yra iszleide penkis savo sū
nūs Amerikos karo tarnybon. 
Vieni j u tarnauja marinuose o 
kiti kariuomenėj e.

Tarnybon yra iszeja: Anta
nas, Pranas, Juozas, Mykolas 
ir Vladas. Namie yra like dar 
du, Vincas ir Jonas. Vincas jau 
yra 18 metu ir gali neužilgo bū
ti paszauktas kariuomenėn. Tai 
bus szesztas j u sūnūs kovojan
tis u,ž szios szalies saugumą ir 
Lietuvos nepriklausomybe.

Kiek Amerikoniszki
Kareiviai Suvalgo

Harrisburg, Pa. — Pulkinin
kas W. Cleaves, ant susirinki
mo czionaitiniu aplinkiniu ūki
ninku, pasakė buk Ameriko- 
niszka kariuomene perka kas 
diena apie 15 tukstancziu tonu 
maisto del kareiviu.

Kasztai tojo maisto isznesza 
kas diena apie 2,750,000 dole
riu. Amerikoniszkas kareivis 
sunaudoja apie penkis svarus 
maisto kas diena.

Kur Pora Czeveryku
Kainuoja $400

Grekija — Sztai ka isz czio
nais pranesza Tarptautinio1 
Raudonojo Kryžiaus komite
tas :

Pora czeveryku, kurie Ame
rikoje kainuoja $5., Grekijoj 
parsiduoda už $400.

Tuzinas kiausziniu — $27.
Svaras makaronu — $37.50
Svaras jautienos — $34.

Penki svarai bulvių — $14.25
Plytele muilo — $11.
Svaras cukraus — $22.50
Kepalas duonos — $22.40
Paprastas siutas drapanų, 

į koki Amerikoje galima nusi
pirkti už $25., Grekijoj dabar 
kainuoja $1,500.

NUŽUDĖ SUNU

Kad Negalėtu Būti 
Kareiviu

Nakoosa, Wis. — Al Flush
ing, 28 metu, likos nužudytas 
per savo tęva kad negalėtu sto
ti ant tarnystes in kariuomene. 
Tėvas labai mylėjo sunu, ir bu
vo jis vienatiniu vaiku namie. 
Kada sūnūs apreiszke tėvai 
jog ketina jis instoti in kariuo
mene, tėvas labai tuomi nusi
minė bet nieko nesake. Kada 
ant rytoj aus sūnūs atsigulė, 
tėvas priselino nakties laike 
prie jo lovos insmeigdamas in 
jo szirdi peili.

Tėvas po tam nuėjo in palici- 
jos stoti ir prisipažino ka pa
dare, sakydamas kad negalėjo 
nukensti idant jo vienatinis 
sūnelis turėtu kariauti užma
ryje ir prijautė kad jo daugiau, 
nematys kaip ji apleis.

Kinai Atėmė Du
Miestus Nuo Japonu
Chungking, Kinai — Kinai 

atėmė du miestus nuo Japonu 
kuriuos jie bu,vo užemia kėlės 
sanvaites adgal. Prie Hunon 
provincijos rubežiaus Kinczi- 
kai keliuose musziuose su Japo
nais užmusze net tris tukstan
ezius, daug sužeidė ir paėmė in 
nelaisve. Japonai Kinuose pra
deda silpnet nes jau baigė amu
nicija, maista ir kareivius.

100,000 Latviu 
Iszžudyta

London — Vokiecziai iszžu- 
' de szimta tukstancziu žmonių 
’ Latvijoj, tai yra, vyru ir mote- 
1 riu. Taipgi iszskerde kelis tuk
stancziu,s žmonių Lietuvoje.

Latvei už tai kerszina Vokie- 
cziams kuriuos žudo kur tik

LONDON — Per dvi dienas, tai yra, Su- 
batoj ir Nedelioj daugiau kaip 300 Allijentu ero
planu bombardavo Vokiecziu sostapyle Berlina 
ant kurio numėtė tukstanezius tonu bombu ku
rios sunaikino dali miesto ir uždege daug namu, 
kuriu liepsna galima matyt ant szimto myliu. Al
li jentai neteko tik keletą eroplanu. Anglija sako 
kad tai tiktai pradžia kas bus toliaus Vokietijoj 
ir atsimokės už padarytas skriaudas praeityje. 
Dabar Hitleris paragaus savo kareziu gyduolių 
kokias jis pats dalino milijonams nekaltu žmo
nių. Po sugryžimui Angliszku eroplanu po bom
bardavimui Berlino, Vokiecziai atlėkė ant Lon
dono atsimokėti Anglikams, numesdami kelio
lika bombu ant Londono bet padare mažai ble
des, netekdami devynių eroplanu kuriuos Ang- 
likai nuszove. Anglikai nepaliaus bombarduoti 
didelius Vokiszkus miestus ir Berlina ateityje 
pakol Vokiecziai szauks “halt!”

Ant Rusiszko Voronezho frunto eina smar
kus musziai o ypatingai prie Dono kur Maskolei 
atėmė 600 miesteliu ir kaimeliu nuo Vokiecziu, 
17,000 Vokiecziu paimta in nelaisve ir 15,000 
užmuszta. Nuo Novemberio menesio, praeito 
meto, likos užmuszta 70,000 Vokiecziu isz skait- 
liaus 230,000 vyru. Apsiaubti Vokiecziai mirsz- 
ta isz bado ir szalczio po tūkstanti ant dienos.

Prie Rostovo likos sunaikinta daugeli gele
žinkeliu, tiltu ir kariszku stoeziu ir paimta daug 
kariszko materijolo.

Rusai Vis Varo
Vokieczius Isz Kaukazo

Moskva — Rusai vejasi pas
kui Vokieczius prie Rostovo, 
paėmė szeszis kaimus, užmusze 
1,000 Vokiecziu, sunaikino 22 
tankas, kelis geležkelius ir pa- 

eme daug amunicijos ir maisto. 
Rusai taipgi vejasi paskui Vo
kieczius ant Kaukazo.

Boise, Idaho — Kariszkas 
eroplanas susidaužė artimoje 
Kuna kuriame žuvo devyni le
kioto j ai.
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Kas Girdėt
'guzikais. Guzikai ir 
|pasiliko ant surdotu.
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banditai pradėjo

pertrauka Zofijai po darbu bu
vo vyro laiszlku skaitymas ir 
atsakymas.

Bet tas negalėjo patenkinti 
jos duiszios, jeszikanczios savo 
teisiu, vienos tikros paguodos. 
Isz nuobodumo Zofija eidavo

sios Jėzaus iSzirdies paveikslas. 
Lvgiai toki ji buvo maezius 
sapne. “Kas tai yra?” paklau-

fija tapti Katalike. Vyras, su- 
gryžes isz Uteliones, atrado ja. 
persimainiusia, ramia, links- 

se ji. Kunigas jai iszaiszkino. ma, lyg laukianczia dideles lai- 
Zofija, sujudinta., atvirai ir j mes bet nesuprato kokios. Ji 
linksmai iszpasakojo kunigui jam nieko nebuvo raszius.
viską, ka t ui ėjo ant sziidies.j Suhata juodu iszejo
Kunigas ]iaž\mejo jai, kad tai,]<artu pasivaikszczioti. Koksai 
yra didele Jėzaus malone ir kad 
tos malones tikslas yra parody
ti tiesa jos tro'ksztaincziai szir- 
džiai. Zofija sakėsi norinti eiti;

Kunigas da-Į 
ve jai katekizma pasiskaityti 

neramybes blaszkoma.!82!*-^ tiek ir kartu paaiszkin-

■nauja būda apipleszimo žmo- i*-^:*-****^*************-****************.,!.;,^*;^*.,; .
niu.
ant kelio automobilius, liepia, 
vyrams atsistoti su iszkeltoms 
rankoms augsztyn o moteres ir 
merginas pradeda krėsti. Pir
miausia 
szo, 

■liūs
jose

ip i i ™ i hiiu. Tai-gi dabar jie sulaikoEduardas Bennes, tuom-lai-, ........ > . Tūlais valdininkas, Katalikas,
laikantis gana augszta vieta, 
vede jauna, apsiszvietusia mer
gina, Protestante. Valdiszkos 
pareigos 'laike vyra isztisomis 
dieirmis prie užsiėmimo 
Nedeldieniais jis gryždavo 
mon. Kuomet atėjo pirmas 
deldienis po szliubui, jauna

kinis prezidentas Czekoslov
kijos, apreiszike 'buk 1943 me- •
tas atnesz pakaju del svieto. 
Sake jis kad turi užtikrintas 
žinias kad Vokiecziai jau pasi- 
rengineja ant padarymo taikos 
ir ‘kad žinios isz Vokietijos 
skelbia buk Vokiszki generolai
daro suokalbi numesti Hitlerį 
isz savo (galybes. Tieji genero
lai stengiasi padaryti taika da 
pakol yra laiko.

Bennes įpranaszauja birk Al- 
lijentai apims Europa už keliu 
menesiu. Italijai jau atsinorejo 
kares nes jau neturi pajiegu o 
Vokietija likos baisiai bombar
duota ir mažai turi pajiegu.

Kare negali tenstis ilgiaus 
nes jau prisiartina laikas kada 
svietas turės paliauti žudinti 
viens kita.

m a 11 d ag i a i p er s i ]) r a - 
pakelia truputi andaroke- 
ir peržiūri paneziakas ar 
nesiranda pinigu ir kito- 
111 -ang e n y b i u. . I j y‘g s z i a m

laikui savo kratose panczia'ki- 
nese “bankose” turėjo gana 
geras pasekmes. — Kur dabar 
moterėlės ir merginos paslėps

din. Ji nebuvo tuszcziu mineziu
moteriszke kuriai vien tik dra-, ... . ,. m .. v. . . , . . Ipasivarkszczioti. Tame miestbu'ziai rupi bet protinga ir mau
stanti. Veltui ji norėjo prasza-i 
lint i ta minti ir vyro žodžius isz 
savo galvos bet jie vela gryžda-. 
vo ir nuolat ja neramino. Jau-' 
uos moterisžkes mintys jos pa- į

valiai nenorint, tęsdavo’

buvo tik viena Kataliku bažny- 
iczia. Eidama pro szali, Zofija 
.pati nežinodama del ko, i nėjo 
| vidun. Bažnyczia buvo graži, 
jGotiszko budo. Jos rimta isz- paskui taji baisa.

buvo jo nusistebėjimas, kuomet 
Zofija nusivedė ji in klebonija. 
Kunigas sveikindamas vyra ta- 

įre: “Tamstos moteris yra jau 
I prisirengusi priimti Kataliku 
tikėjimą, rytoj bus jos Kriksz- 
tas ir ji priims Szv. Komunija.. 
Pritiktu ir tamstai tame daly
vauti. Nudžiugęs vyras ne tik 

I atliko iszpažinti laimingai bet 
,po tam niekuomet neapleisda- 
vo Szv. Miežiu.

na- 
Ne- 
mo-' czi0H

tore pamanste sau:“ Kokia tai toliau:“ viena vra tikra tikvba ...
• i-ii • ii, ™ v Zofijai ežia pasidarė genaus irpragaisztis, kad neername kar- o ta vra Kataliku Bažiivczio-’ 7. °! v, , , • i ,, y , . I, t medians. Szirdis patraukė gitu in viena baznyczia bet vie-1G.” “Asz. stoviu ant kryžkelių , v .,, J .m ja m baznvczia, arcziau prie ir esm.iulklaidinigoje tikyboje. ' „ , . . ,J ,, grotu, užkuriukabanczios lem-Bet ka turiu pradėti, su kuo 1 . v.„ .pos raudona szviesa zrbejo ap

linkui maloniais sz velnią is
spinduliais o in'teikme tos szvie- 

v .’ sos ir tylos Zofija stovėjo 'liesi- žmogui . ’ , .judindama, kai]) stovylla. Sztai 
I.szoninemis durimis iszejo isz 

ri .... .. . , J zakristi jos kunigas, su gilia pa- Zofija keistai , , .n , gania priklaupė priesz szvencz.tain) vadi-’sapnavo. Jai rodėsi kad ji bu-I , , . , • iSakramenta, nusiemeS bereta.i vo kokiame tai ilgame, augsz-' J , i, \ , . , " . IPamatęs Zofija, kai]) ko lau-
•— Mano mielasis, ne eini iii tame perėjime, kaip koridoriu

je. Isz abieju szonu buvo plikos, 
szaltos, sziuikszczios sienos, 
kurias galėjo paliest rankomis. 
Isz augszto 'krito maža pilka 
szviesa in vidų, padidindama 
žiaurumą. Ėjo, ėjo ilgai, 'kas 
kart daugiaus pavargusi ir be- 
jiege. Baime ja apėmė, kad 
klysta 'bet isz niekur nemate 
pagelbos, nei iszejimo. Nega
lėdama jau eiti tolinus, pajuto bo- Ties ja kabojo szveneziau- 
iszgasti. Atėjo jai mintis melsti,-------------------------------------
Dievą, todėl puolė ant keliu ir M,
suszuko: “Dieve, duok man M fui W

tikra, būtent ta, kuria, skelbia|Szviesos, iszvesk isz klaidingo' 
Rymo Kataliku Bažnyczia. Ja;i]ieJi0!” 
instate Jėzus Kristus. Protes- 
tonai neseniai atsirado vieni, 
kaip Liuteronai, Kalvynai nuo 
keturiu szimtu metu, kiti nuo 
poros szimtu, kai]) Pres'biteri- 
jonai, Metodistai ir 1.1. Visi jie 

įbuvo kitados Katalikai bet j u ii vadams, Liuteriui, Kalvynui .ir 
'kitiems pakėlus maiszta priesz 
Bažnyczios valdžia, susidaro 

. invairiu klaidu. Jos tapo nuo 
Bažnyczios atsikirtos, kaipo ne- 

i naudingi ir kenksmingi sana- 
riai. ’ ’

Abudu nutilo bet žodžiai 
“viena tikyba yra tiktai tik
ra” giliai insmigo Zofijai szir-

Ivaizda. ramino duszia, abejoji
mu

damas tikybos dalykus.

i.as in viena o (kitas iii kita sza-
Zofija skaitė katekizma na

mie. In jos siela inejo džiaugs-! 
mas ir ramybe nuo Kataliku 
mokslo gražumo. Kunigas aisz- 
kindavo ta mokslą ir renge Zo-

savo pinigus ir brangenybes? kelia Pu ame.
-------- ::-------- Tecziaus ji pastebėjo kad vy- pasitarti taip svarbiame reika-

Senatorka isz Olklabomos ras visiszkai nesi rengi a in baž- te ? Tas vis buvo jos minty se, 
kalba bu'k motere geriausia ant nyczia. Nieko jam nesakė bet su tuomi keldavosi ir guldavo, 
to iszlkirs jeigu laikys užcziaup-,kuomet antra ir treti Nedekite- manydama, kad 
ta burna o atidarytas akis. ■ ' „
Vėl, Misis, gal tai ir teisybe in savo mald’nami o vyras nei 
bet mums nurodo kad to nega-Į manyti nemano eiti in ibažny-i 
Įima padaryt nes tai gali iszpil - j 
dyti tik tokia motere kuri savo 
gyvenime nidka nepalbucziavo 
nes to'kis bueziavimas su uždą-(savo bažnyczia tai eiksž'su ma
nyta burna ir atidarytoms aki- nimi in manaja, melsimės kar
inis tai yra no gud. Sziur, Misis' tu.

Olklahomos ras visiszkai nesi rengi a iii baž-

nėra x j • I , . vta burna o atidarytas akis. — ni tas pat atsikartojo, ji nuėjo svarbesnio daigto už sielos isz 
Vėl, Misis, gal tai ir teisybe in savo maldinami o vyras nei ganyma.

Viena karta

Kaip jau apie tai raszeme, 
kad nuo 1 d. Sausio incin'a in 
begi naujas padotkas “Victory 
Tax” kuris nutrauks nuo kož- 
no darbininko po penkis cen
tus ant dolerio nuo jo uždarbio 
kuris uždirba tik po 12 doleriu 
ir daugiau ant sanvaites.

Ko ilgiau kare tensis, to dau
giau turėsime mokėti padotku 
ir suprasime kiek kasztuoja 
musu laisve Amerikoj, ne tik 
ypatiszkai bet ir delereis ku
riuos Dede Šamas vis giliau 
siekia in musu kiszenus.

Koki tai nebutu pasiszventi- 
mai ir paau'kavimai kuriuos 
nuo musu valdžia reikalauja ir 
iszrodo mums sunkus, yra tai 
tik mažmožis su prilyginimu 
prie pasiszventimo tuja kurie 
sziadieu kovoja ir žūsta ant že
mes, mariu ir ore, ant kares 
fronto — neprilyginant kiek tai 
kenezia. tieji nelaimingieji ku
rie randasi po jungu nevidono.

Jogu iszeisime 'laimingai isz 
szios kares, tai kožnas isz mu
su daugiau bus dėkingu kad 
paaukavome viską ka turėjo-j 
me kad užlaikyti musu laisvia' 
kokia kvėpuojame Amerikoj.

Martha!

ežia. Tuomet Zofija, 
uosi žmona, tarė jam:

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
____ Viesz. Jėzaus ir

7^ ...IR MALDA...

Motinos Szvencz

A mer ilk on is zk o s e b ank o se

Vyrais, visuomet mandagus 
ir malonus, tuomi kartu supy
ko. Tai buvo pirmas jo sziurk- 

randasi apie penkiolika milijo- feztumas savo žmoilai.
nu doleriu del kuriu niekas ne- 
atsiszauikia ir kurie rodos vi- 

,sai neturi locnininku prie ku
riu tieji pinigai priguli.

Randasi daugelis tokiu žmo
nių kurie inde ja savo pinigus 
dingo ir daugiau neatsiszauke. 
Nekurie isz t uju randasi 'kalė
jimuose o kiti slaptingai dingo 
ailba likos nužudyti.

Sziadieu bankai turi nemažai 
ergelio su tokiais pinigais nes 
turi vesti rokunda ir uždėti 
procentą ant tuju pinigų nes* 
Icdnininkai gali kada netikėtai 
atsiszaukti.

| — Kai]) gali man taip kalbe- 
'ti? Juk žinai kad asz esmių Ka- 
Itali'kas o nors ne taip uolus 
'kaip turccziau būti, bet in sve
timas kirkužes neejau ir neei
siu nes tikyba tiktai viena yra

i kiainlczia, priėjo areziaus ir ma-; 
loiiiiai paklausė, kuomi jis gali' 
jai patarnauti. Negavęs atsa-( 
kymo, pastebėjo, kad kas tai' 
nepaprasta darosi toje sieloje J 
Maloniai paprasze kad ji eitu 
su juomi.

įliejo .kambarin, kunigas pa
davė vieszniai kede. Zofija sės
dama pažvelgė in siena, nuste-

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

Preke, 15c

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

Mieste Poplar Bluff, Mo., 
ana diena mire 79 metu Vaite

lius Sounders, kuri praminė ga- 
llinczium moterystes luomo nes 
I buvo vedos net deszimt kartu, 
j Jo deszimta motere mirė o su 
keturioms jis persiskyrė. Tu
rėjo tik du vaikus isz tojo pul-' 
ko moterių. Pasakė jis jog pa
dare savo didžiausia klaida ba
lda apsipaeziavo su septinta pa
ezia kuri turėjo tik 20 vasare- 

kunigo r •• . iii •° liu o jis tame lake turėjo o4 me
tus.

Ta isztarus, pamate ties sa
vimi gala to tamsaus korido-l 
riaus o už jo gražu kalneli ant’ 
kurio stovėjo puikus Asmuo1 
baltuose rūbuose, spindantis 
stebulkiinga szviesa; viena ran
ka laike iszkeles O SU antia lO- minaliszka apraszymas, 202 pus. 
de sau in krutinę, kuri tarytum ' No. 103 Vaidelota, apisaka 
liepsnojo. Zofija ibego prie to Pirmutin^ puses szimtmeczio,

, imta isz Lietuviszku uzbeku. Su 
Asmens ir bebėgdama pabudo.' veikslais, 177 dideliu puslapiu. 
Su sapnu isznylko ir regėjimas' _No; 104

Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už SI vertes knygų, prisiuskite tik 
50c., o aplaikysite knygas per paczta.

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui- Vargutis ir Skuputis. 

kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu. Popierinei apdarai.

| No. 102 Prakeikta, meilingas

404 
50e 
kri- 
35c 
isz 

isz- 
pa- 
35c 
Ne- 

, .. 1 . ...' ° (valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bei JO ilispudis giliai pasiliko beS( Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c 
sieloje. Zofija norėjo rasti pa-į No- 106 Penkios istorijos, apie 

naszu paveiksią bet nežinojo 
kur jeszkoti.

Viena karta jos vyras iszva-
zia\ o ant ilgiaus. Mieliausia tjs. apje kupeziu kuris norėjo pigiaus

Trys istorijos, apie

Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu ..................20c

No. 107 Keturios istorijos apie 
i Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki-

Tūlas Lietuvys, Pennsvlvani-I 
joj, paprasze vieno žmogaus I 
kad nuncsztu in Krikszta jo 
kūdiki ir praszytu 
idant pakriksztytu 'kūdiki var-, 
du Nebucliodoniiozeris nes to
kio vardo da iniekas neturi. Ka
da kūmas atėjo pas kunigą, ta- ■ „■ T•' 1 ° ’ eiti m czyscziu. Jau jis gana
&ai jo užklauso: “Koki valda ,lf„.• ,, . ■ ’ ,, a t paku tavojo ant szios Aszaru 
duodate kūdikiui?” Kūmas J uKaįlies, 
šarma t i uosi pasakyt bet kad 
levas norėjo lėkio vardo, pasa
kė jog kūdiki nori užvardyt:
“Nu hutu >be d*o oželis” (liu- SKAITYTOJU
mas pats negalėjo isztarti tai]) 
ilgo žodžio). Kunigas net po 
kelis kartus (klausinėjo ant ga
lo ,pasakė jog gal kūmas turėjo1]j už laikraszti “Saule” 
u'ž daug savyje ramybes ir .pa-JS0 .meto ir prisiuncziu 
kriksztino kūdiki Juozapu.

Kada užklauso Ik ūmo: “ 
geidi nuo Bažnyczios 
tos?” Tai kūmas 'atsake: 
tu kunigėli geriau žinai kaip 
asz, tai kam da klausi ? ’ ’

Viena Bleszine Del Kostumerio

eis in pekla o ir nereikės jam

BALSAI

raszo: — Prisiuncziu užmo'kcs- 
ant vi- 

vien a 
nauja skaitytoja ponia Urszule 

Ko Venskaiticne, kuri myli s'kai- 
szven- lyti jusu laikraszti. Vėlinu 
“Juk jums pasisekimo jusu darbuo

se ir laimes su gera, sveikata ir 
įlinkiu visiems laimingu Nauju 
' Metu.

W

Gal ne visi žino del ko keli 
guzikai yra prisiūti prie rauko- 
vu surdoto. Keli szimtai metu 
adigal žmones, neturėdami ske
petukių, szluoste nosis in ran
koves (da ir sziadieu maži vai
kai taip daro). Idant žmones 
atpratint nuo tojo bjauraus 
papratimo, 'kriauezei prisiuvo 
kelis guzikus ir tas, kuris norė
jo sau uosi nusiszluostyt su 
Rankovė, ■

M. Januleviczius, isz Shenan
doah, Pa., naszo: — Prisiuncziu j 
tamistoms užmokesti už laik-j 
raszti “Saule” kuria geidžiu 
da skaityti nors esmių jau se
nas žmogus ir sunku sugraiby
ti kur doleruka bet esmių aky
vas žinoti kas dedasi ant svie
to. Tik gaila 'kad negalima da- 
žinoti nieko apie musu brolius

Groserninkai gali užbėgti daug-krovimui maisto per 
žmones jeigu, darytu kaip szitas biznierius Juozas Tannen
baum, New Yorke, kuris parduoda tik po viena bleszine 
maisto del kostumerio.

tėvynėje Lietuvoje.
Ponia Marcele Slevinskis, isz 

Manor, Pa., r-aszo: — Prisiun
cziu tamistoms užmokesti u'ž 

sau nusibružįno nosį ir sesutes gyvenanezius mus u J laikraszti ir dekavoju už taip

brangu laikraszti kokiu yra 
“Saule” nes asz ja skaitau jau 
per 25 metus ir skaitysiu pakol 
gyva busiu.
SKAITYKIT “SAULĘ” PLATINKIT

darbininko. 182 puslapiu............35c
No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal

pinąs: sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, ........................................... 15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
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- 

ivimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
!jisai atrado žemgali. 64 rus. 25c 
i No. 115 Puikios istorijos apie 
(Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg- 

I 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

60 pus.. . 15c
No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 

mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c
No. 129 Keturios istorijos apie 

Ketvirtas prieakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu............15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz ^^alenczijOs; Kožnas daigtas I 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
pacziuoLs. 76 puslapiu................ 20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu......................................... 15c

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

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo
kė j imas 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; Nuspresta- 

! sis; Ant keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu ...................................15c

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

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

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

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

No. 158 Keturms istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre: Prigautas vagis. 
GO niidnnin ....................... 1 5c

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. 25e

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

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

No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; 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 Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia, 
Mailach; Paskutinei Valandoi; 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); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu

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

rtai;
Preke

Adresas:
Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

***m**m*** ' miano geras draugas Stasys.

^EGERAI, jeigu žmogus gy
vena pats vienas, pasakė 

Ponas Dievas o szventi Jo žo
džiai iszsipildo alnt kožno žmo
gaus kuris geidžia turėti gera, 
valgi ir apskalbima.

O jeigu ne tasai valgis ir ap- 
skalbimas tai merginos pasieins- 
tu kaip grybai o mes, vyrai, 
butu kaip supuvęs medis tvo
roje... Gerai kad taip ne yra ir 
gerai, jog vienais paskui kita 
bėgioja ir susivienija, nes te
kis yra paskyrimas nuo Dievo 
jog paeziuojasi jauni ir seni, 
iszteka jaunos ir senos, pato
gios ir negražios, ilgos ir trum
pos, storos ir plonos. Kokios jos 
nebūtu, paimant visas, vadinia- 
meme jas 1 ‘patogesne lytis.” 
O mus vadina už tai “bjaures
ne lytis.”

Kodėl taip yra, tai negalėjau 
da isztyrineti. Kada asz sulau
kiau tiek metu jog pradėjau 
man'styti apie tai, kur asz ant 
senatvės apsistosiu, paregėjo 
mane Magduke, tebyre mano 
pati, drauge mano gyvenimo, 
motina musu tuzino vaiku, ma
no skalbike, kriauezius, dakta
ras, daižiuretoja ligoniu, mano 
mokytoja nes maine lankei mo
kina kaip- turiu žiūrėti kitiems 
in aki. Toji mano, mano, mano 
mylima drauge mano gyveni 
mo kuri yra neatsikratoma nes 
kur einu tai tasai aniiolas seka

Nes su tokiais tai jau gana.
Nepaiso ne sunkiu laiku,

Subėga bobos isz visu kampu, =
. . . I rBobos ir vyrai kai]) szunes loja, i

Girti, niekad neiszsipagirioja.

do...-sarmata... dulkes visur... o 
mano grindys... kas do smarve! 
Del Dievo, kas ežia pasidarė?

Tieji žodelei pasipylė isz 
burneles mano aniolelio, Mag- 
dukes, kaip isz fonografo. Net 
iai skrv'bele nusviro in szali o 
t> v

Mano Magduke į isz sumiszimo inimete savo pui-

PLUNKSNA
^4-*m-4-*4-********)4-*44-***m-*****>*4-*********>***4******** sga.mpi1Ia įn duris. Atsikėliau skauradoje czirsziketi, bus pan 

ir einu prie duriu, maniau jog treke. Tame pajutau po kojų ka 
Jai maniszke gal sugryžo. Ati- tekio slidaus. Žiurau, o-gi czm 
darau duris o ežia stovi duryse mano visi kiauszinei ant grin

dų. Dabar dasipratau jog su
— Kas tai, ar jau atsigulei ? kiauszincis ne esmių susipaži-
— Oka turiu daryti. Manlisz- Lies. U'ž daug musziau in krasz- 

ke iszvažiavo in sveczius tai ta skaurados. .
nors dabar truputi atsilsėsiu, 'geriau tai mokėjo. Ji imaiida-;ku aksomini krepszeli in bliu- 

— Apsirengk nes turi eiti su giau ima kiauszini in ranka. -da vandens, kuriame Onute ka 
nuopoliu o asz turėjau sirgti mailįm> Turiu svarbu reikalą. Žinoma, tokios pautienes ne- Tik prausėsi.

- Iszejau nes kaip ežia ne eiti galėjau valgyt. Gavau skaus-

lio pacziules. Tada tai abudu 
skundėmės ant skausmu.

O kad maino mylima Magdu-' 
ke tanikei sirgdavo ant tuja.

isz gailesties, pradėjo mane nu
žiūrėti ir karta užklausė ma
nes :

— Vincuk, pasakyk main tei
sybe, ar isztikruju tau skauda 
galva ir pilvą?

— Baisui. Galva rodos plysz 
pusiau o pilvą rodos drasko 
pasiute szunes.

— O gal iszgertumei ka?
— Nežinau.
— Gal stikleli arielkeles, ka?
— Tegul ir taip būna, iszger- 

cziau trupinėli.
— Tai gerai. Del tavęs nu

siunsiu arielkos o del saves ki- 
melio.

Maža musu tarnaite gavo or
deri ir kada jau radosi už duriu 
Ma gd uk a paszauk e:

— Keidi, sugryžk. Vincuk, 
gal iszgertumei stiklą alaus ant 
“vasz,” tai Kede atnesz sy
kiu...

— Tegul atnesza.
Buvo guzute, kimėlelis ir 

alutis.
* * *

— Oka, ar da skauda tau gal
vele ?

— Truputi paliovė, bet pil
vas, o j pilvas!

— O kaip tau, Vincuk?

su geru draugu... Kaip ilgai už
trukau taji vakara. tai nepame
nu bet sugryžau anksti, apie 
treczia valanda isz ryto. (Nes 
taja valaiida saliuninkas isz- 
mesdavo laukan mano dranga 
tai ilgiams negalėjome būti).

— Tegul velnei plairna toki 
daiba. Dulkei pradėjau po isz- 
važiavimui mano aniolelio.

Miegojau vėlai taji ryta o ir 
miano tarnaite Keide. Pabudi
nau Keide ir visus mano rebia.- 
ta (szeimyna). Keide ketino 
man iszvirti kavos o asz nusi- 
daviau in ofisd prie darbo. įSu- 
gryžau apie deszimta valanda 
namo — inejau ir paregėjau 
kad Keide kriolke ant sofkos o 
a'nt pecziaus kas tokis verda. 
Kava! Pamislinau sau. Bet ka
va iszsil’ieja ant czystu grindų 
kurias mano Magduke puikei 
iszsziuravo priesz iszvažiavi- 
ma.

Padariau p*a‘ts kava ir palie
piau Keidei pasirupyt ka tokio 
ant piet.

Apie dvylikta valaiida began 
namon tikėdamas jog turėsiu 
gerus pietus. Ir isztikruju vis
kas iszrode gerai nes ant stalo

ma galvos isz rupesties apie 
Magduke kuri sau Detroite tu
rėjo gerus laikus ir su kiauszi- 
iiiais neturėjo jokios rupesties. 
Kuomi vaikai maitinosi, to ne
žinojau, bet gal kokia gera szei
myna juos szere isz mielaszir- 
dystes.

Vakare Keide trauke namon 
su mano goveda ir įkas kur ga
lėjo, ten atsigulė. Mano lovoje 
gulėjo Antanukas, apsirėdęs. 
Žinoma, nenuredžiau jo, nes 
bus tai mažiau darbo isz ryto 
vela ji parėdyti.

Isz ryto atsikėlėm jau visi 
pasiredia, rebiata iszrode kaip 
•banda čigonu, visi sumurzia. 
Vargingi sieratukai, nuo iszva- 
žiavimo motinos neregėjo ne 
muilo no vandenio. Po teisybei 
ii asz nusiszluoscziau in kam
pa ka'banlczios paklodes lovoje 
nes abruso neradau niekur.

Toki tai gyvenimą vedžiau 
per visa sanvaite.

— Da viena tokia sanvaite o 
iszrodys pas mane kaip Bo'lsze- 
vikiszkam rojuje. Mano Mag- 
dulke, kada sugrysz namon, ne
pažins vaiku ne namo.

— Tetuk, kada parvažiuos

Paregėjus maža Antanėli,
leidosi prie jo 'bet pakelyje pa
kliudė in staleli ant kurio sto
vėjo puikus stovylas Szv. Ro
ko kuris puldamas ant žemes 
susikūlė in tūkstanti szmoteliu.

— Pasiusiu, isztikruju. Ko
kis ežia neparedkas, o szventa 
Urszule su savo' draugėms, atei- 
kie man in pagialba. — Asz sto
vėjau ir laukiau kas ežia to- 
liaus bus.

— Kas tau Vincuk, ar tu ser
gi? — prakalbėjo in mane.
—Skauda man galva, ir pilvą...
— Man taipgi viskas suskau

dėjo, — atsake mano aniolas.
Ir da norėjo ka tokio kalbė

ti... bet asz užkimszau jos lupe
les su szmoteliu keikso kuris 
pasiliko. Ir buvo pakajus...

Pasamdyta motore per dvi 
dienas sziuravo ir czystino stri
bą o mylima Magduke negalė
jo nupraust vaiku, kurie taja 
diena, radia dėžute smalos, isz- 
sismalavo sau plaukus ir dra
panas. O kad mano aniolelis 
per daug nesimuezytu taja die
na, sėdau Sukatės vakara prie 
pecziaus ir iiisisiuvrnejau guzi- 
kus prie kelnių. F.B.

Susibare vienas vargszas 
Kožna diena kontrabandai at- žmogus su turtuoliu, kuris jam 

važiuoja, j buvo skolingas ir labai jis pra- 
Anglikai su galvoms linguoja, dėjo neapkensti. Nuėjo pas bur- 
Tenais ir dvi svetimos randasi, į tininka ir prižadėjo jam gau- 

Kurios bambileis naktimi 
trankosi,

Jn bažnyezia. nevaiksztineja,

šiai užmokėti, kad tiktai padė
tu turtuoli nubausti.

— Jeigu nori, — tarė burti-
Ir da kitus iszjuokineja.

Sako: kam turime pinigu duoti, 
Veluk guzutes nusipirkti, 

Vai yra pasiutiszlku gyvuliu, 
Tarp nekuriu Lietuviu.

* $
Viena bobelka su trimi kara- 

leis važinėjo,
Ir sziaucziaus duris iszlaužti 

norėjo, 
Vai,, tieji karalei, 
Kad juos paralei.

Tiek kasztu padaro, 
Keliolika doleriu iszvaro,
1 Geriaiuisia dorai elgtis, 

Ne •kaij) su bambileis trankytis.
* * *

Jeigu jus, Szenadorio merginos 
norite gert,

Tai turite nepasigert,
. Ba tai iszrodo 'bjauru,

O ir jumis negražu.
Badai kokiam tai užkaboryje,

Merginos guzute rija,
V y rams noapsileidžia, 

Geria kad net pasileidžia. 
Tingi pas geras szeimynas 

dirbti,
Ba jomis geriaus gerti, 
Ne kaip daribas dirbti, 

Namieje per diena tupi,
paskui mane idant kur nestove- 
cziaiu per ilgai ant kampo ir ine- 
žiurecziau in patogias kojeles 
mergaieziu su trumpoms szle- 
bukem's.

Na ir Magduke mane pri
traukė jog negalėjau nuo' jos 
atsikratyt. Prilipom vienas 
prie kito kaip sziaucziszka 
smala prie pado. Apsivedžiau 
su ja, taip kaip tai padare ma- 
notevas su maino motina., o asz 
sunuS ju.
Buvau laimingas ir džiaugiau

si isz jos o ji isz manes ir bu
vo mums gerai, gyvenome kaip 
Dievas prisakė. Asz nesziau an
glis isz skiepo ir kapojau mal
kas o ji virė man valgi, ji skal
bė o asz sukau maszina, kaip 
mulas, ji pasiredinejo o asz jai 
prigialbinejau szniuravot gar
sėta idant iszrodytu plonesne. 
Nedeldieniais ji ėjo pasirodžius 
su jos mama in parka pasi- 
vaikszicziot o asz paskui jas stū
miau vežimėli su mažu Antanu
ku o Onulka nesziau ant ranku. 
Buvo man gerai. Visi kalbėjo 
jog Magdulka turi gera vyra o 
tasai vyras turi gera moteria.

Mano aniolelis Magduka vi
sur ėjo su manim, tiktai pas 
barberi neejo. Inkalbejau jai 
jog tonais nėra ika. jai veikti o 
ir barberys nežinotu ko ji ten 
atėjo.

In saliuna mano Magduke ir
gi neejo. Ne del to, mano myli
mi klausytojai, jog ji nemokė
jo gert, o ne! Gerti isz bonku- 
tes iszmokino ja jos motina bet 
ji jau isz bonkos negere. Nau
dojo stikleli bet už daug neger
davo. Kartais tik iszgerdavo 
stikleli kimelio, koniako arba 
stiklą alaus, kartais du, o ir 
taliikei tris. Po tam skundėsi 
jog jai galva, skauda arba gum
bas trauke... Man tankiai pilvą 
skaudėjo nuo pasninkavimo o 
Malgdukei nuo persivalgymo... 
Kas do puiki porele moterisz- 
kam ryszyje. Tanke i man ir 
galva skaudėjo bet ne nuo vidu
riu tiktai isz gailesties del ma-

— Man jau nieko neskauda.
— Tai aeziu Dievui, man ir 

ne! Geras tai būdas!
Na, ir abudu pas veikom. Ant 

galo mano aniolelis, neturėda
ma ka daugiau kalbėti, tarė:

— Vincuk, asz norecziau la
bai iszvažiuoti pas savo gimi
nes, pasisve'cziuot. Ka tu ant to 
pasakytum?

— Nieko, bet kur asz pasidė
siu, kada tu iszvažiuosi?

— Tu sau duosi rodą. Gali 
valgyt restauracijoj o 'kava isz- 
virS Keide.

Na ir iszvažiavo in Detroitą 
mano mylima. Magduke o asz 
pasilikau su Keide.

Ir da ta pati vakara pasili
kau sziaudiniu naszliu. Taip 
man pasidarė kvaila ir jau- 
cziausi kaip muse sriuboje.

Atėjo vakaras.
Valkarienies nebuvo. Keide 

kric>ke ant sofkos. Antanukas 
gulėjo nenurodytas o Onute 
klykė kaip pasiutus. Reikėjo 
paklot lovas. Atsiguliau in lo
va be vakarienes bet užmigti 
negalėjau. Sztai kas tokis

Geras Futboles 
Loszejas

Franas Sinkevicz, isz Geor
gia, likos apszauktas kaipo 
geriau(ses loszejas futboles 
laike 1942 meto. Sinkevicz 
aplaike puikia sidabrine 
czierka kaip tai ant paveiks
lo matome.

radosi toriellkos, peilei ir videl- 
cei. Viduryje gulėjo puse ke
palėlio sudžiuvusios duonos, 
isz puodo ant pecziaus iszeiti- 
nejo ar tai durnai ar garas. Kei- 
dutes nebuvo namie. Dirstelė
jau in puodą nes man tas dau
giau rūpėjo ne kaip torielkos ir 
peilei ant stalo ir nusistebėjau 
paregejas jame koki tai nepap
rasta mlaiszyma, panaszu in 
juoda kava. Ar-gi Keide mane 
tik kada turėtu miaityt? — Ne! 
Tai ne kava. Tai du svarai desz- 
ros kuri pasileido vandenyje. 
Bet kur dingo Keide? Kur ma
no vaikai?

Gyvos dvasios nesirado na
mie. Puodai, torielkos, vaiku 
paneziakos, czeverylkai, iszlie- 
ta kava, nepaklotos lovos, tru
pinėliai duonos ir t.t., taip pra
siplatino po stuba jog negali
ma buvo ne praeiti. Iszrode pas 
mane kaip po kokiai viesulai.

Vakare parojau namo ant va
karienes bet pakelyje susitikau 
su kitu draugu su kuriuom kal
bėjau lyg pu'siaunakt apie biz
ni bet ne restauracijoj tiktai 
karezemoje, kur prie alaus pa
davė man szmoteli precelio ir 
deszrois, kuri buvo taip kieta, 
jog galėjau inkai ti ja in led ta. 
Kada parėjau niamon, nepame
nu. Ryte pats ėmiausi prie viri
mo kavos ir smožinimo kiauszi- 
niu bet tasai darbas neejo man 
geriau už Keides. Kada nuėjau 
atsineszt kiausziniu, kava man 
iszv'arvejo isz puodo.

Kimiausi prie smožinimo pau
tienes. Uždėti skaurada ir in
deli sviesto, buvo tai mažas 
darbas bet kada atėjo prie iri- 
muszimo kiausziniu in skaura
da, pasirodo, jog ir prie to rei- 

ikia turėti artisto iszminti. 
Stuktelėjau kiauszini in krasz- 
ta skauraldos, po tam. antra ir 
treczia bet rankoje pasiliko tik

namon mamyte? — užklausė 
Onluika.

— Ar asz žinau, szirdžiuk?
— Taip mums liūdna be ma

mytes !
— Oj, vaikeli, ir man labai 

liūdna ir nesmagu.
Sztai atsidaro durys.
— Del Dievo szvento, kas to

kis ateina, vaikai pasislėpkite 
in kampus kur įkas gali!

Nubėgau prie duriu o jose 
paregėjau stovinezia mano sal
džiausia pyragėli, Magduka.

— Sugryžai, aeziu Dievui!— 
paszaukiau su džiaugsmu ir ve
du ja in vidų.

— Jėzau, Marija, visi szven
ti, pribaikite in pagialba! — su
kliko mano Magduka, tai]) bai
siai, jog vaikai, pasislepia po 
pakampes, isžbego isz savo 
kampu su verksmu bėgdami 
prie mamytes.

— Kas ežia atsitiko... kai]) 
ežia iszrodo... ka jus' veiket... 
kas ežia viską tai]) iszmete... 
kaip tie mano sieratukai iszro-

BALTRUVIENE

Na ir asz ežia,
Kad jums ka paporyczia,
Ana diena namon pribuvau,

Ir dainuoti jums pradėjau:
Kur ten užkliuvau apie

Mansville,
Del sporteliu vieta gera,
Massacziuižes gub erni j a, 

t Tonais niekas nedejuoja.,
Linksmai visi gyvena,

Niekados nestena,
Tik keliolika familiju būna,

Laukia vakaro,
Ar nenutvers ka tokio, 

Kelkio kvailiuko,
Kad prie saves prisiviliot, 

Ir sziaip taip susivineziavot.
Negerai, mmgicos, darote, 
Jeigu tokiom pasirodote, 
Asz da ir daugiau žinau, 

Ba tiligrafa gavau,
Tai jeigu nepasiliausite, 
In kaili gerai gausite. 

* * *
Jau gania, jus begedes, 

Tokios moteres, 
Viena su kita už nieką ėdasi, 

Ir savo sėdynės rodosi, 
Ant galo provojasi, 

Jau Dievulis sarmata atėmė, 
Jeigu ant senatvės proto 

neturi, 
Negatna kad vyrai galvas 

daužosi, 
O paskui provojasi, 

Nes jeigu lygias tiesas gavo 
bobos, 

Tai niekai tos raganos!

Vaikai Mokinasi Naudos Visokiu Vitaminu

tuszczias luksztas. Kas po vel
niu, mistinu sau, ar-gi sztornin- 
kas ma'n parduotu tuszczius 
kiauszinius. Muszu ketvirta ir 
'deszimta. Kas tokis pradėjo

Vaikai isz penkių augsztesniu mokyklų ant Long Island, N. Y., mokinasi kaip naudo
ti maista kuriame randasi daugiausia sveiku vitaminu. Kitados vaikai sarmatinosi užsi
dėti žiurstą bet sziadien su noru prigialbsti savo sesutėms prie gaminimo maisto ir plo
vimo torielku.

įlinkas, —asz nusiunsiu piktas 
•dvasias, kad ji pasmaugtu?

— Ne, nes jo turtai pasiliks 
jo sunams ir giminėms o asz 

į nieko negausiu, ar negali ko 
smarkesnio padaryti?

— Jeigu nori, asz nusiunsiu 
ugnini lietu isz dangaus, kad 
sudegtu jo visi turtai ir kad 
turtuolis tiktai vienas galėtu 
gyvas iszlikti?

— Ne, — atsake anas žmogus, 
— paliks vėl žeme, kurios Ugne 
sudeginti negali.o o

— Nori, asz padarysiu kad 
isz kranto upes vanduo ant ano 
visos žemes užtvis ir padarys 
jam nevaisinga žeme?

— Ne! pas ji gali palikti jo 
garbe, kurios jokia vandenio 
galylbe negali jam atimti. Pa
sakyk, ka tu daugiau gali pa
daryti ?

— O, žmogau, — piktai nusi- 
szypsojo burtininkas, —• kad 
neapykanta yra didesne u'ž sze- 
tono galybe, tai paimk tu sztai 
szita ryszeli; czionais yra tokis 
daiigtas, priesz kuri nie*kas ne
gali atlaikyti.

■— Tai duok man, — linksmai 
suszuiko žmogus, — ir padavė 
jam maža ryszeli, 'kuri žmogus 
greitai iszvyniojo.

— O kas-gi ten buvo ?
Buvo paprasta raszomoji 

pluiiksna.
— Kokia-gi paslaptis yra to

je plunksnoj ? — užklausė ‘žmo
gus burtininko.

— O, tu kvaily! — suszuko 
burtininkas, — tu gal nežinai, 
kiek žmonių pražudė t asai nie
kam nevertas daigtelis !...

Mikolas Žilinskas, isz Chica
go, Ill., raszo: Prisiuncziu už
mokesti už “Saule” ant szio> 
meto ir vėlinu laimingu Nauju 
Metu ir sveikatos, kad turėtu
mėt pajiegu darbuotis ilgus 
metus del musu tautiecziu.
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Žinios Vietines
—■ Utaiiiiiiiks S.S. Mariaus 

ir Koimp.
— Seredoje S.S. Fabijono 

ir Sebastijono.
—■ Ketverge, 'Szv. Agnio- 

szkos, Kan’kytines.
— Petnyczioj Szv. Vincen

to.
— Subatoj Szv. Reimun- 

do.
— Panedelio ryta davėsi 

girdėt smarkus griausmai su 
lietum, kas ženklina kad bus 
ankstyvas pavasaris. į

— Nr. 11 stempa bus gera 
lyg Vasario 2 d., ant trijų sva
ru cukraus o Nr. 10 stempa ant 
trijų svaru cukraus pasibaigs 
Sausio 31 d.

— Polistva T. Anspach, isz 
Zions Grove, ana diena lankėsi 
mieste ir taipgi atlankė redak- 
ei ja “Saules.”

— Nedėlios vakara ponia F. 
Boczkauskiene, pati redakto
riaus “Saules” aplaike liūdna 
žinia 'buk jos sesuo Mrs. John 
Jackson, isz Toledo, Ohio, mi
re taji vakara staigai szirdies 
liga. Ponia Boczkauskiene su 
savo sesere Ona Ven’grauskie- 
nc, isz Hazletono, iszvažiavo in 
.Toledo, Panedeli, dalyvauti lai
dotuvėse. Velione buvo jau
niausia isz septynių seserų isz 
■kuriu keturios yra gyvos.

— Ponstva Reimundai Busz- 
naus'kai, 433 W. Spruce uly., 
kurie pergyveno mieste apie 21 
metus, persikraustė ana diena 
in Detroitą, Mieli., ant apsigy
venimo kur ju sūnūs Reimun- 
das turi gera užsiėmimą fabri
ke ir kur jau visa szeimyna. se
nei apsigyveno. Linkime pons- 
tvai Busznauskam gero pasi
vedimo naujam mieste ir gero 
giliuko.

SHENANDOAH, PA.
t Aniele Budrevicziene, 218 

Virginia uly., ant 'Heights, mi
re namie. Velione paėjo isz 
Lietuvos pribūdama in Ameri
ka kada turėjo tik du metus. 
Prigulėjo prie Szv. Jurgio pa
rapijos. Paliko septynis vai
kus ir septynis anūkus. Gra- 
borius Rėklaitis užsiėmė laido
tuvėms.

Girardville, Pa. — Seržan- 
Edvardas Burba, kuris randasi 
prie kariszkos tarnystes 'Camp 
Polk, La., lankosi pas savo mo
tinėlių ponia Phyllis Burbiene, 
per kėlės dienas ant Preston 
Hill.

Girardville, Pa. — Nedėlios 
vakara atsibuvo bankietas ant 
garbes musu prabaszcziaus 
Szv. Vincento parapijos, Kun. 
Mikolo Daumanto kuris taja 
diena apvaiksztinejo savo de- 
szimts metu sukaktuves toje 
parapijoj. Daugelis žmonių da
lyvavo bankiete.

Frackville, Pa. .f .Urszule 
Rutkauskiene, kuri mirė praei
ta Ketverga, namie, 109 N. Ni
ce uly., sirgo tik trumpa laika. 
Gimė Lietuvoje ir pergyveno 
daugeli metu Shenadorije ,isz 
kur persikraustė in czionais 22 
metus adgal. Paliko du sūnūs, 
dvi dukteres ir vienuolika arni 
kų kaipo ir du pro-anukus. 
Graborius Želonis isz New Phi- 
ladelphijos, užsiėmė laidotu
vėms.

Coaldale, Pa. t Praeita Pet- 
nyczia mirė szirdies liga gerai 
žinoma czionaitine gyventoja 
Katarina Nekruszevicziene 
(buvusi Aranskiene), kuri gy

Amerikonai Prižiūri Francuzu Sužeistuosius

Amerikoniszki kareiviai prižiūri sužeista Francuziszka 
kareivi kuris likos sužeistas muszyje Afrikoj. Musu karei
viai yra lavinami tame moksle ir iszgialbejo ne viena ka
reivi nuo mirties, duodami jiems gera priežiūra ir patarna- 
vima. ,

veno Mahanojuj apie 36 metus 
adgal. Jos antras vyras Adol
fas, mirė septynis metus adgal. 
Velione (prigulėjo prie Szv. Jo
no parapijos ir Ražancziaus 
moterių draugystes. Buvo sena 
skaitytoja “Saules” ir mylė
ta per visus kurie ja pažino
jo ir su ja draugavo. Bus pa
laidota. gal Utarninke su apei
gomis Szv. Jono Lietuviu Iba'ž- 
nyczioje ir palaidota Mahano
juj ant Szv. Juozapo parapi
jos 'kapiniu. Paliko ketu'res 
<1 ulk t e r e s: Ona S t epą n a v i c z i e - 
ne, Marijona Laigoniene, Ka
tarina Malinauskiene, Agota 
Sikcnavicziene ir du suims Jur
gi Aranska, Jurdona isz Colo
rado, 10 anuku ir 3 pro-anu
kus. Lai ilsisi jos kūnas szioje 
svetimoje žemeleje o duszia 
amžinam atsilsyje.

MAHANOY CITY, PA.
— Szitic vyrukai isz važiuos 

in Allentown, Pa., ant dakta- 
riszko peržiūrėjimo ant ikarisz- 
kos tarnystes 22 'diena Sausio, 
ateinanezia Petnyczia. Tieji 
kurie 'pereis, aplaikys septynes 
dienas urlopo parvažiuoti na
mo ir sudavaidyti savo reikalus. 
Vardus t uju kurie pereis, pa- 
garsysime vėliaus.

Mahanoy City
John L Greagcr 
Daniel E. Clouse 
Thomas J. Ryan 
Edward C. Durnelius 
Samuel J. Graham 
Robert F. Boner 
John Kransky 
Charles AVitchey 
Joseph C. Reiii'g 
John J. Kufrovich 
Thomas J. Sullivan 
John AV. Pakalinsky 
John J. Pollock 
John S. Maikus 
Jobu A. Žukas
Thomas J. Schultz 
Peter J. Balinskie 
Robert J. McCann 
Thomas J. Dalton 
Stephen P. Bolish 
Ignatius J. Martans 
Michael Kaczmarczyk 
Leon J. Dulsiky 
AVilliam J. Lewis 
Joseph F. Yercavage 
Joseph A. Deriscavage 
A Iphonsus AVi likit us 
Joseph D. Marzullo 
Andrew AValitis 
Joseph F. Bross 
Thomas AV. Higgans 
J o s epi i R ycl i al sk y 
John Lowatti 
Frank J. Engle 
AVassel Go ver a

John P. Price 
Nelson R. Stride 
Peter D. Swa'dis 
Joseph P. Curley 
John J. Želonis 
Lewis E. Jeffery 
George J. Klipola

Patriotic Hill, Mah. City 
Edward F. Salakas 
Donald F. Salmon

Shoemakers, Mah. City 
Frank J. Quintinsky

Bowmans, Mah. City 
John AV. Maconis

Barnesville
Julius Smulligan

Locust Valley 
Rudolph J. Mlyne'k

Yatesville, Shenandoah 
AVilliam P. Foley

Robinson, Mah. City 
AVilliam J. Burke

Ellengowan, Shenandoah 
John L. Hilbert
Thomas F. Alat thews

New Boston 
John J. Me rook 
Nicholas Paluka 
Frank S. Walczy'k 
Vincent A. Lorent 
Joseph C. Prossick 
Albert F. Zegley 
Anthony Dopkis

Morea
Michael Katchmaric » 
Thomas T. Paisley 
Dennis J. Brennan

Paterson, N. J.
Charles D. AVisher

New Philadelphia 
Joseph A. Poplosky 
Joseph L. Toomey 
Michael J. Dobilas 
Joseph A. Bersonavage 
Francis J. Boran 
Robert V. Gannon 
Joseph A. Skuteli 
Frank A. Špokas 
Joseph F. Yercavage 
George B. Bagdonis 
Peter F. Burcoslky 
Frank A. Zutelnis, J r. 
Stephen A. Franko 
Lee J. Stessa'lavage 
Vinicen-t E. Matalavage 
Francis J. Spotts - Lake run

Cumbola
Stanley R. Smith, Jr.
Daniel T. Kemple 
Vincent J. Kadany 
John Stencovage 
Stiney Legutko 
Peter A. Rusatsky

Alb. J. Garrish - Bear Ridge

Middleport
Vincent E. Niadna
Joseįph J. Bartush
Joseph Lapinsky
Joseph A. John

Silver Creek
John J. Harkins

Kaska
Lewis J. Shields
AV alter K uipcl i i n sk y
Frank Yurdocik
Leonard P. Oravagc

Jersey City, N. J. — Valdžios 
palicija aresztavojc 20 Vokisz- 
ku nužiūrėtu gyventoju ir pa
dare krata 30 namuose kur su
rado ginklu ir visokiu doku
mentu.

Naujas Submarinas Del 
Dėdės Šamo

Szitas submarinas yra pir
mutinis isz skaitliaus 30, ku 
rie dirbsis del Dėdės Šamo, 
Manitowac, Wis., laivu dirb
tuvėje. Szitas submarinas li
kos nuleistas in vandeni 
Lockport, Ill.

Neužmirszkite Szitu 
Svarbu Dienu Per 

1943 Meta
Feb. 12 — Llncolno gimimo 

diena.
Feb. 22 — AVashingtono 'gi

mimo diena.
Mar. 10 — Pelenu diena.
Apr. 18 — Verb n Nedelia.
Apr. 23 — Dideji Petnyczia.
Apr. 25 — Velykų Nedelia.
May 30 — Papuoszimo Ka

reiviu Kapu diena.
June 3 — In dangų žengimas 

Viesz. Jėzaus.
June 20 — Szv. Traices.
July 1 — Brang. V. Jėzaus 

kraujo.
July 2 — Said. Jėzaus Szir

dies szvente.
July 4 — Suv. Vals., Nepri

klausomybes diena.
Sept. 6 — Darbininku 'diena.
Sept. 30 — Žydu Naujas Alė

tas.
Oct. 12 — Kolumbo diena.
Nov. 2 — Politikiszki rinki

mai kandidatu diena.
Nov. 11 — Armistice diena 

arba užbaigimas 1-mos Svieti- 
nes Kares.

Nov. 25 — Pade'kavones die
na arba Tlianksgiviiiig diena.

Nov. 28 — Pirma Nedelia 
Adventu.

Dec. 25 — Kalėdos, Kristaus 
Gimimo diena.

Szimet liūs keturi užtemimai 
saules kai]): visiszkas užtemi
mas bus Feb. 4, bet ne bus ma
tytas szioje dalyje svieto. Da
linis užtemimas menulio bus 
Feb. 19 ir 20, bus matytas czio
nais.

Aletinis užtemimas saules 
kuris ne 'bus matytas czionais, 
July 31 ir Aug. 1. Dalinis užte
mimas menulio, bot nematytas 
czionais bus Aug. 15

I Tamsumas Neiszmin- 
I

tingos Motinos
Mountville, Mo. — Ana die

na baisiai apsidegino septynių 
j metu dukrele Adomo Krats ku-'

Neturėjo Pinigu Ant! 
Apsivedimo, Abudu ' 

Mire
Parkersburg, Ohio — Lloyd 

ri braukė degtukus. Motina Shapiro, 19 metu, ir jo mylima 
vietoje nuneszti mergaite in Agneszka O’Brien, 18 metu,' 
vietine ligonbute arba paszauk atėmė sau gyvastis per nusitru- 
ti daktara ant apžiūrėjimo ap 'cinima. Jauna porele mylėjosi 
deginimu, tai ernesi pati gy-1 labai bet buvo vargingi ir netu- 
dyt mergaite. Apdegusi kūneli rejo pinigu ant užmokėjimo už 
apdėjo karves meszlu ir sma-1 szliuba. Idant nesiskirti sziame 
la. Atėjus kaiminka pažiūrėki gyvenime, abudu nutarė susi- 
ligones net sudrėbėjo kada pa-'vienyt ateinaneziam gyvenime.'
mate mergaite tokiam padėji
me. Pradėjo motinai iszmetine- 
ti kodėl nenunesze mergaite in 
ligonbute bet motina apie tai 
nenorėjo ne girdėt. Mergaite da 
labiau apsirgo. Ant galo pa
smaukta palicija nuveže mer
gaite in ligonbute kur randasi 
ji dabar po priežiūra daktaru. 
Motina dabar turės atsakyti 
sude už savo tamsuma ir padi
dinimą skausmu kūdikio.

Merginos Kaltos Už
Vyru Nupuolimą

Philadelphia x Pa. — “Asz 
patareziau idant visos mergi
nos butu nubaustos kalėjimu už 
visokius prasižengimus vyru 
nes tu paežiu merginu kaltes, 
kad nupuola ant doros, o ne vy
ru. Sziadien merginos su trum-
pom szlebem, vortinklinems je- 
kutems ir szilkinems panezia- 
koms, pritraukia vyrus prie 
saves kaip su magnesu o priek 
tam ir nepadorus szokiai yra 
priežastimi nemoraliszkumo. 
Kada mergina žengia ant pra
garinio kelio ir nupuola tai 
skundžia vyrus už ju subjauri- 
nima. Tame vyrai ne yra kalti 
tik paezios merginos.” — Taip 
tai kalbėjo sudžia Gorman del 
daugelio merginu kurios rado
si sude, ate j a iszgirst kokio tai 
teismo už subjaurinima tūlos 
merginos per vyra.

F. Baranauskas, isz Thomp
sonville, Conn., raszo: — Pri
imkite mano prenumerata ant 
viso meto už “Saule” ir gei
džiu kad “Saule” vela lanky
tųsi po mano pastogių nes be 
jos gyvenimas butu labai nuo
bodus.

Acziu tamistai už laisžka ir 
duodame žinia ikad turime sie
niniu kalendorių su Lietuvisz- 
kais szventaiseis kuri gali ta- 
mista gauti po 35 centus už vie
na arba keturis už viena 'doleri.

Užmusztas Gengsteris Chicagoj

Touhey—Banghart kuopa gengsteriu ir žudinteju likos 
susekta nesenei Chicagoj ir visi likos aresztavoti ir keli nu- 
szauti. Palicija nesza in ambulansa James O’Conner, kuris 
likos nuszautas kada bego nuo palicijos. Visi gengsterei 
buvo pabegia isz kalėjimo ir apsigyveno hotelyje, bet li
kos susekti kada bandė užsirregistruoti in kariuomene.

Eet klausymas kyla: Kur?

Iszbandymas
Amerikoniszku Tanku

Kožnas varytojas kariszku 
tanku turi eiti po ruseziu 
egzaminu varymo kariszku 
tanku. Turi jis iszkenteti vi
duryje szalti ir karszti tokio
se tankese. Szitas vyrukas 
apaezioj yra tokiam karszty- 
je kad net iszszuto kiauszinis.

Dvynai Svėrė Mažiau 
Kaip Du Svarus Kožnas

Chicago, Ill. — Ana diena 
atėjo ant svieto du kūdikiai, 
dvynai, isz kuriu vienas svėrė 
viena švara ir szeszes uncijas 
o kita svėrė viena švara ir ke- 
tures uncijas. Daktarai yra la
bai nusistebėja mažiulelems. 
Mergaites gimė tris menesius 
priesz laika, iszrodo ant mažu 
lėliukių o galveles yra nedides
nes u,ž obuolį bet sziaip yra 
sveikos ir kaip rodos gyvens

Vera Mendel, motina, pa
gimdė pirmutine Petnyczioje o 
antra Panedelyje. Kūdikiai yra 
apsupti in vata ir szildomi in- 
kubatoryje.

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, < 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy- ; 
venima, ant viso me-1 Į 
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.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

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

IR T. T. 
■

SETAS Nr. 100

Velniszkas Malūnas, Ant 
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai
nele, Dūmojimai, Ketvirtas 
Prisakymas Dievo, Kelautojei 
In Szventa Žemia, Beda, Kaip 
Tamsunus Prigauna, Pranuko 
Nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus Neleido In Dangų, Baus
me Už Szyksztuma, Mažo 
Sziaucziaus Dideli Reikalai, 
Senelis, Dienos Kentejimo 
Nantoj, Nelobulas Žmogas, Po 
Laikui, Onytės Laime, Per 
Neatsarguma In Balta Vergi
ja, Pusiau-Gavenis, Vieszpats 
Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva
ke, Del Pirsztiniu, Apie Miri
mą, Pavasaris, Apie SauJa, 
Menesi, Žvaigždes Ar Kitus 
Dangiszkus Kunus, Meszla-Ve- 
žis, Grapas, Egli-Aržuolas Ir 
Uosis, Budyne, Baisi Naktis, 
Dzuoko Pasaka, Protas Ant 
Proto, Ir Keletą Trumpu Pasi
skaitymu. Ant Adreso:

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

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
—o---

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

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


