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Isz Amerikos
VĖTRA UŽMUSZE 18 

ŽMONIŲ

Sužeidė 48
' Atlanta, Ga. — Baisi vėtra 
prapu,te per valstsijas Georgia 
ir Alabama, užmuszdama gal 
daugiau kaip 18 žmonių ir su
žeidė 48. Vienam name likos) 
pžm^szta net szeszios ypatos 
kada j u namas likos sugriautas 
per vėtra. Vėtra sugriovė ma
ža bažnytėlė Graves Station, 
kada žmones buvo susirinkia 
ant pamaldų. Vėtra sugriovė 
daugeli namu tose valstijose.

Amerikonai Atsilankė Prie ‘Verkenczio Muro’

Amerikonai kurie atsilankė in Jeruzalema, likos apve
džioti per Žydiszkus gyventojus, kurie jiems parode žymes
nes vietas tenais o tarp kitu atmincziu nuvede juos prie taip 
vadinamo “Verkenczio Muro,“ prie kurio Žydai meldžiasi 
ir apverkineja dingima j u tėvynės.

BOMBARDUOS RYMA

London, Anglija.,— Ministe- 
ris Sekretorius Antanas Eden, 
apreiszke Angliszkam Parlia- 
mente, buk Italai kerszina bom
barduoti Londoną. Jeigu Ita
lai iszpildytu savo kerszta, tai 
Anglija bombarduotu Ryma,

Vokiecziai Mirszta Isz
Bado: Valgo Szuniena

Leningradas
Atmusztas

i Anglekasiai Da Vis 
Straikuoja

Wilkes-Barre, Pa. — Norints 
jiems kerszinta kad bus prasza- 
linti isz unijos, anglekasiai isz 
Imo distrikto sugryžo prie dar
bo bet kiti 15,000 da vis užsi- 
spyria straikuoja nors prezi
dentas Rooseveltas kerszina 
juos priversti prie darbo su ka
riuomene.

Naujas gubernatorius Marti
nas meldžia anglekasiu kad su- 
gryžtu prie savo darbu nes val
džia reikalauja anglių o jeigu 
anglekasiai turi gera priežasti 
straikuoti tai kada sugrysz prie 
darbu visas ergelis bus sudava- 
dytas. Manoma kad visi su- 
grysz prie darbu.

• Nauji Pinigai Yra 
Nužiūrėti

Milwaukee, Wis. — Valdžia 
iszleido naujas bumaszkas po 
5, 10, 20, 50 ir 100 doleriu bet 
Žmones mano kad tai yra ne
tikros nes iszrodo visai kitaip 
nuo paprastu bumaszku. Ant 
nauju bumaszku randasi žo
džiai “National Currency’’ o 
žemiau, mažesnėm litarom isz- 
spausdinta “United States of 
America.“

Kaip tik pasirodė pirmuti
nes bumaszkos, daugelis biznie
rių neprieme jas nes mane kad 
tai yra netikros. Valdžia iszda- 
ve j u skaitliu j e 660 milijonu 
doleriu. Ne visur da pasirodė) 
tosios bumaszkos ir nevisi jas! 
dar yra mate.

Motina Ant Paveikslu,
Kūdikis Sudege

Philadelphia, Pa. — Name 
Jameso Nelson kilo ugnis ku
rioje sudege j u penkių metu 
sūnelis o du kiti vaikai baisei 
apdege ir randasi ligonbuteje 
dideliam pavojuje mirties.

Motina tame laike radosi ar
timam, teatrelyj e ant krutamu- 
ju paveikslu ir nieko nežinojo 
apie nelaime namie, tik kada 
operatorius paveikslu apskel
bė jos pravarde ant audeklo 
idant jeigu toji motere randa
si viduryje tai kad pasiskubin
tu namo nes jos szeimynoje pa
tiko didele nelaime.

PAGIMDĖ Įtrynukus;
Visi Mirė Ir Motina CfflLE PRISIDĖJO

Užsimusze PRIE aLLUENTU!
Oakland, Cal. — Praeita 

Septemberio menesi Mrs. Lor
raine Aldinger pagimdė trynu
kes. Viena isz j u užduso gulė
dama vygeje. Sausio menesy
je motina nupuolė trepais že
myn su antru kūdikiu kuriam 
perskelta pakauszis nuo ko ir 
mirė. Ana diena motina iszszo- 
ko isz 11-to laipsnio namo su 
trecziu kūdikiu, abidvi užsi- 
muszdamos ant vietos. Motina 
paliko raszteli ant kurio buvo 
paraszyta: “Mano brangus vy
re, asz tave labai myliu įr do- 
vanokie man ka asz padariau.“ 
Kokia buvo priežastis tokio pa
sielgimo motinos tai vyras ne- 
dažinojo bet manoma kad mo
tere buvo labai nuliudus nete
kus savo dvieju kūdikiu.

Subjaurinta Ir Nužudy
ta 12 Metu Mergaite

New York — Lavonas 12 me-
tu mergaites, Mortos James, li
kos surastas kruvinoje lovoje 
ant West Side. Mergaite buvo

CHILE, Pietine Amerika. — 
Prezidentas szio sklypo ir jo ro
dininkai perlauže visus ryszius 
su Vokietija, Italija ir Japoni
ja ir prisidėjo prie Allijentu, 
prigialbti jiems supliekti tuos 
nevidonus. Dabar tik Argen
tina Republika pasiliko viena, 
kuri draugauja su nevidonais.

Amerikonai Paskandi
no Septynis Japonu 

Laivus

Washington, D. C. — Septy
ni Japoniszki laivai, viens su 
kareiviais, likos paskandyti 
per Amerikonus praeita san- 
vaite ant Pacifiko mariu, apy
linkėj Solomcnu, Salų. Daug 
Japonu, žuvo su laivais. Nau
joj G vino j e atsibuvo smarkus 
musziai kuriuosia taipgi už
muszta daug Japonu.

iszejus in mokykla taja diena 
bet daugiau nesugryžo, kaip 
pripažino jos dediene, Agnesz- 
ka Gramanuskiene. Badai ja 
nužudė buvusis hotelio tarnas.! 
Likos nužudyta su, plaktuku ir 
ilgu peiliu kuriuos surado prie 
lavono.

Daug Pautienes Isz
108,000 Kiausziniu

Philadelphia, Pa. — Trys 
žmones likos sužeisti ir daugiau 
kaip 9,000 tuzinu kiausziniu li
kos iszmetyti po plyczia kada 
didelis trokas susidaužė su 
strytkariu ant 10-tos ir Girard 
ulycziu. Gyventojai tosios ap
linkines surankiojo sutruku
sius kiauszinius in bleszines ir 
kepures ir net in kiszenius dė
josi o nekurie net susimusze už 
kiauszinius kad prisirinkti ko- 
daugiausia už dyka kiausziniu.

Moskva — Kada keli pulkai 
Vokiecziu likos apsiaubti ap
linkinėje Stalingrado ir kentei 
baisu bada, valgė jie szuniena! 
bet apie tai nežinojo nes ju afi-1 
cieriai jiems apie tai neapreisz- 
ke tiktai tada dažinojo apie tai, 
kada jiems padavė sriuba ku
rios kareiviai atsisakė valgyt. 
Kada užklausė kukoriaus ka 
jis jiems padavė, tai jis atsake 
kad sriuba iszvirta isz arklie
nos. Bet nebuvo tai arkliena 
tiktai sriuba iszvrita isz pasti
pusiu szunu.

Vokiecziams Trempų 
Kareiviu

Stokholm Szvedija — Isz 
tikru szaltiniu dažinota buk isz 
priežasties dideliu bledžiu ko
kias Vokiecziai panesze ant Rn- 
siszku kares lauku, Vokiecziam 
pradėjo būti didele stoka karei- 

' viu ir stengiasi suorganizuoti 
kuodaugiausia rezervu.

Aficieriai važinėja po visas 
aplinkines rinkdami vyrus ir 
juos prispyrineja ant kariszkos 
tarnystes, tokiu budu jie mano 
surinkti apie du milijonus ka
reiviu. Bet yra didelis pavojus, 
jeigu valdžia visus trauks ant 
tarnystes tai neturės darbinin
ku fabrikuose amunicijos ir 
ginklu todėl trauks vyrus isz 
pamusztu sklypu priverstinai.

Pagal kariszkus rapartus tai 
Vokiecziai jau paėmė 700 tuks- 
taneziu žmonių, isz Ukrajinos 
in Vokietija prie visokiu darbu 
ir ant ukiu.

Per 16 Menesiu Buvo Apgultas 
Per Vokieczius; Rusai Paėmė 
Kamenska, Dabar Eina Ant 
Karkovo, Daug Vokiecziu Zu-
voš Londonas Bombarduotas.s _ J
Daug Vaiku Užmuszta; Badai 

Kietųjų Anglių Anglekasiai
Grysz Prie Darbo

MOSKVA — Po 16 menesiu apgulimo Le
ningrado per Vokieczius, ant galo Rusams pa
sisekė juos isz ten iszguiti, padarydami jiems di
deles bledes. Rusai taipgi atmusze Kamenska 
kur randasi keli svarbus geležkeliai. Didelis Uk- 

I rajiniszkas miestas Karkovas, taipgi likos paim- 
lems bledems del Vo- /

kieeziu. In laika dvieju menesiu Maskolei užmu- 
to. Yra tai tik pradžia nes vai g() (jįvizijaS VokieCZlU arba ISZ VISO UŽlIlUSZ-

Amerika Nusiuntė Ru
sijai 3,200 Tanku Ir 

2,600 Eroplanu

Washington, D. C. — Val
džia apgarsino buk in laika me
nesio, Amerika iszsiunte Rusi
jai 3,200 tanku, 2,600 eroplanu 
ir 81,000 treku ir ginkluotu au- per MaskollUS SU diČC 
tomobiliu kaipo ir daug amu
nicijos, ginklu ir visokio mais-

džia mano iszsiunsti tris kartus 
tiek, kiek jau iszsiunte.

Japonai Bombarduoti
Ant Solomonu Salų

London — Ant Solomonu Sa
lų Guadalcanal, Japonai buvo 
smarkiai bombarduoti per 
Amerikonus kurie suteszkino 
j u drutvietes, amunicijos sto
tis ir kelis eroplanus, užmusz- 
dami apie 2,500 Japonu. Ame
rikonai bombardavo juos per 
tris dienas be paliovos.

Kariszki Szunes Kaipo Pasiuntinei Del Kareiviu

Szitie kariszki szunes yra naudojami ant kares lauku, kada kareiviai reikalauja pa- 
szialpos del sužeistu kareiviu. Prie szunu pririsza laiszkelius reikalaujanczius paszialpos 
ir siu.nczia juos del daktaru kurie indeda in krepszius reikalingas gyduoles ir bandažus ir 
siunezia szunis adgal prie savo pulko.

ta, paimta in nelaisve ar sužeista 1,355,000 Vo
kiecziu,

LONDON—Anglikai paskandino 14 Vo 
kiszku ir Italiszku laivu ant Mediteraniszku ma
riu, kurie plauke su maistu ir amunicija in Tri- 
noliu.

LONDON — Seredoje Vokiecziai bom
bardavo Londoną laike dienos atkerszindami 
Anglikams kad jie bombardavo Berlina. Vokie-
ežiai be jokios mielaszirdystes bombardavo mo
kykla isz kurios vaikai ėjo namo, užmuszdami 
38 vaikus, daug sužeidė ir sunaikino mokykla. 
Badai da randasi lavonėliu griuvėsiuose. Taipgi 
užmuszta 68 žmones ant ulycziu ir daug namu 
likos suardyta per bombas. Daugelis isz Vokisz- 
ku eroplanu likos suszaudyta per Anglikus. Vo
kiecziai bombardavo einanti truki isz miesto bet 
kiek žmonių užmuszta tai da nedažinota.

AFRIKA — Anglikai su Amerikonais ant 
Libijos frunto plaka smarkiai Italus ir Vokie
czius Tripoliuje kur Italai yra apsiaubti isz visu 
szaliu ir kaip rodos neiszsprus isz Angliku ranku 
nes yra dideliam pavojuje isztremimo ir turės 
pasiduoti.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

O“ “Saule“ dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese.
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Kas Girdėt
verte vedusia motere, turinczial 
tik 15 metu, priverstinai lan-i 
kytis in mokykla norints ji jau? 
buvo noszczia.
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RAUDONASIS KRYŽIUS j Įgiausiu ir mes nežinome kada

KALEDONIJOJ P""................ .
X

-ksc-k-k-k-k-**+***♦*********+-><*-(<********■> : -r:
Seniausiu namu miesteLikos iszrastas naujas bū

das ant apsaugojimo plieniniu de Janeiro, Brazilijoj, yra 
Bzepu kuriose talpinusi pinigai talikiszka.
•—šefai. Tasai būdas yra labai 
prastas. In szepa insideda 
mus'ztardine bomba su gazu, 
koki' naudojo paskutinėje Svie- 
tineje kareje. Kada pl'eszikai j

Rio •
(Pastaba: Szis straipsnis yra mininkes pareigas Raud. Kry- 

sudarytas isz laiszku, kurie bu- žiaus Servicemen’s Kliube czio- 
bastijono, kuri likos pastatyta vo paraszyti ip-les. Edna. Pat- nai. Szi tarnyba man nauja bet 
in du metus po uždėjimui tojo Įterson, 
miesto 1565 mete. 'Kryžiaus sztabo nares, su Rau-

l bažnyczia Szv.

liai nepaisant visokiu darbeliu 
viskas puiku.

American Red Cross Hqts., 
Washington, D. C.

Amerikos Raudonojo labai patinka. Mano pareiga 
yra suteikti musu vyrams na- 

'donojo Kryžiaus Servicemen’s mine nuotaika; pasikalbėti su 
Iciub Naujoj Kaledonijoj.Laisz- jais, suvalgoti žaidimus, pa

ar Ibanditai isznesza szepa su'isz Franci jos, apskaitė buk kai buvo paraszyti Balandžio, duoti jiems raszomosios popie- 
dinaimitu, tada musztardine'mušiu svietas turi 500 milijonu Gegužes ii Biiželio menesiaisios aiba knygų, jeigu tinime.

metu senumo o pirmutinei žmo- 'praeitais metais.) 
nes radosi ant svieto milijonus i . ' . ., , + ' Sztai asz esu Aauioi Kalcdo-metu adgal o ne 6,000 metu .. . . J

, -i , . i- ’niioi. Kelioneie mus iszgazdi-adgal, kaųi Biblija mokina. d J °.
. , . . . . ,. , 'no tiktai vienas submarinas1 rotesoris taipgi tvirtina 'buk| . ... , ,nors vėliau sužinojome, kad 

daugelis ju lauke musu konvo- [ 
jaus Atlantike. Acziu Laivynui ■ 
mes pervažiavome be jokiu in- 
vykiu. Musu Laivynas atlieka' 
mil'žinisžka darba, daug dau
giau negu mes žinome. Laivai 

I sudarė neužmirszfiua vaizda-1 
I naikintuvai, kriuzeriai ir kiti— 
I puikioj formacijoj, virszui ba
lionai ir lėktuvai. Kai kada jus 
matote tokius vaizdus filiuose.

I Mes abejojome ar kada nors [ 
pasieksime szia vieta bet musu į 
pulkai atvy*ko pirmiausia. Ja
ponai musu nenorėjo czionai 
tai galite iszsivaizdinti kiek su - [ 
si jaudinimo buvo keliones pas
kutinėse dienose. Mes nežinojo
me ka tenai rasime, bet atvyko
me czionai be jokiu nesmagu
mu.

Czia gyvenimas labai primi- 
tyvis. Moteres apsisiautusios 
tiktai sijonais o vyrai dėvi 
trumpas kelnes. Kaikurie apsi • 
daže 'baltai apie akis, kad butu 
lyg monokolis. Plaukai nudažy- 
[ti bjauria raudona spalva.
| Keista iszgirsti apie padan
gų ir aliejaus trukumus, czionai 
mes negalime pirkti raszomo
sios poipieros, sviesto, bulviu o manau ir stengiuosi jiems pa- 
kaslink maudynių arba karszto !dėti. Vienas isz

dinamitu, 
bomba trūksta ir pleszikai turi 
bėgti laukan. — Ant galo atsi
radę gera nauda isz gazu ko
kius naudoja karėjo.

Profesorius Jean Maitress,

Yra daigiu, pagal nuomone gyvastis ant szio svieto radosi! 
Enrilkio Norris, isz New Yorko.i mažiausia
kuriu motere neprivalo daryti. 
Skundžia jis savo motere, kad 
toji ne tik kad kramto tabaka 
bet ir ruko cigarus. Prieszi- 
nasi jis vienam ir antram jos 
papratimui. Kada melde jos 
idant paliautu tai daryti, saky
damas jog taip nepritinka mo- 
terci daryti, toji jam atkirto: 
“Tu rukai paperosus, ar ne? 
Kada paliausi juos rūkęs, tada 
asz taip paliausiu rūkyti ciga
rus ir kramtyti tabaka.” Žmo
gelis padavė praszyma in suda 
kad ji atskirtu nuo tokios ta
bakines bobeles.

Jeigu taip eitu ant lygumos, 
tai jeigu moterėle neszioja kel
nes tai vyrui reikėtų neszioti 
andarokus...

260 milijonu metu 
bet nebuvo tai žnrogiszka gy
vastis. — Kam mums rūpintis 
apimtai?

Kaimelyje Prattsville, arti
moje Montgomery, Alabamoje, 
žiurkes suede visa turtą farmo- 
rio George Lowery, susidedan- 
czio isz dvylikos tukstaneziu 
doleriu. Pinigai buvo paslėpti 
dežeje kur laikydavo miltus,; 
vietoje pinigu, rado dulkes bu- 
maszku.

Gal tasai žmogelis seko pas
kui nekuriuos Amerikoniszlkus 
Lietuvius, kurie savo suezedin- 
tii'S pinigus laiko paslėptus, 
szienikuose ir paneziakose, vie
toje indeti juos in banka.

ana

Netikėtas Turtas Ne
apsuko Jam Galvos

Philadelphia, Pa. — Vance 
Strigger, darbinikas ant laivo 
netikėtinai pasiliko turtingu

ta negyva su perszauta. kruti
nę, klūpodama prie savo lo
vos. Mergina ketino isztekeiti 
už kokio tai Miko Nollis, kuris 
tarnavo pas Pres'biterijonisz- 
ka kunigą. Matyt mergina Ii-į 
kos perszauta kada meldeisi, iI 
Josios mylimas likos areszta-l 
volas kaipo nužiūrėtas už 
žudinsta.

Josios Velinimai
Neiszsipilde

Philadelphia, Pa. — Jo pri- 
siegele iszdraske jam akis isz 

| jo paveikslo, vėlino kad jisai 
į uižsimusztu ar nusižudytu, kad 
i ji velnei pagriebtu gyva in pek- t <1

Nužudė Prielaidini,
Paezia Ir Pats Save

Tankei galima skaityti laik- 
raszcziuose apie suradimą se- 
noviszku skar'bu kuriuos žmo
nes paslėpdavo laike kariu ir 
tik sziadien juos suranda po 
keliu szimtu metu taipgi, laike 
szios kares.

Ana diena kaimelyje Menes- 
kardoff, Szveicarijoj, ikaimuo- 
czai iszkase puodą auksiniu pi
nigu po bombardavimui tosios 
aplinkines per eroplana. Pini
gai paėjo isz senovės laiku, 
apie du szimtus metu adgal. 
Pinigai likos prisisavinti per 
Vckieczius ir likos nusiunsti in 
Vokietija kur juos patalpins 
valdiszkam miuzejui.

San Francis'ko mieste 
diena atsibuvo bankietas užkti-i 
r i reikėjo mokėti po penkis 
szimtus doleriu už vieta prie 
stalo. Toji vakariene atsibuvo 
ant suszelpimo nelaimingu vai- į 
k u Europoje. Ko'žnas svecziasj 
užsimoikejas už viena vieta prie! 
stalo, iszmaitins szimta vaiku ° 
per visa žiema. — Tarp sve- 
cziu radosi žymiu ypatų, ka- 
riszkii perdetiniu ir tureziu. - - 

i-, i • i i-^iv 'vandens apie kuriuos mes vi- Geras darbas o gal ir kenoili'ka 1
kariszku graifteriu padąrys (s^sz,kai nepagalvojame namie 
sziek tiek gero del vaikucziu' c^ionai -iie visiszkai užmirszti. 
Europoje, už ka aipTaikys nors kaip greitai galima pri- 
viena Ženkleli 'karalystėje dan- Prasti ljrie '<Wku. Mes apsiei

name be ju ir jie mums nerupi.
Jus niekad nepažytumet mu-

gaus už savo gera darba.

Tosios moterėles kurios ne
turi jokio užsiėmimo ir nuola
tos mausto ka ežia naujo isz- 
rasti, pradėjo platint po Ame
rika užmanymą idant vyruotos 
moteres užlaikytu savo panys
tos pravardes ir tame tiksle su
tvėrė Idiuba kuri 
‘ ‘ Laikykitės savo 
pravardes kliubas. ’ ’

Pavyzdžiui, jeigu 
Skrybliute apsivestu

pramine: 
panystes

Marijona
su Jonu

V z U V—'

i Mes dabar turime apie 20 kny-. žmogum, nes ana diena, aplaike 
igu, bet tai neužtenka. -Papra-ĮoO tukstaneziu doleriu paliktus 
szykite visu, kurie gali, kad • 
mums atsiunstu žurnalu, knygų 
ir ka tik gali siunsti skaitymui.
Szie dalykai turi būti persiun- 
isti mažuose pakeliuose nes lai- 
įvai nepriima dideliu.
j Trecziadieni pakvietėme sa
vanorius bet revoliucija tarp 
nepriklausomuju Francuzu ir

11 Vichy, invyko mieste ir viskas 
į užsidarė net ir musu kliubas. 
• Visi miesto žmones vaiksziczio- 
Ijo gatvėmis ir sake prakalbas. 
!Jokiu susikirtimu neinvyko ir 
Į kiekvienas apsiėjo draugiszkai 
įsu Amerikiecziais tai mes ne
esame jokiame pavojuje.

Musu namas nelabai didelis, 
patai po apie 100 vyru. Visa 
szesztadieni ir Sekmadieni pas 
mus užėjo labai -daug kareiviu, 
pasisvecziuoti, skaityti ir 1.1. 
Buvo tiek daug kad nebuvo 
vietos nei stovėti. Kitur jiems 
nėra kur eiti.

Sziadiena ir vakar daug dar
bo. Paszta reikėjo iszdalinti 
vakar, dirbau nuo 9 lyg 9 — 
mirimai, paskyrimai, gimimai, 
szeimynu nesusipratimai, ve
dybos ir iszsisikyrimai per at
stovavimą (proxy), staeziai ne
turite supratimo kiek tokiu 
uždaviniu man tenka iszspren
sti. Asz klausau, pasakau ka

per jo tęva, kuris mirdamas pa
liko dideli soda Kalifornijoj.

Vietoje pamest savo darba ir 
turėti gerus laikus, kaip tai ki
ti daro, pasilikdami netikėtai 
turtingas, tai Vance nunesze 
ezeki in banka ir nusidavė ta 
diena prie savo kasdieninio 
darbo. Vienatinis jo rūpestis 
ir ergelis yra: merginos dalgir- 
de apie jo gilinki, pradėjo jam 
raszineti laiszkuls i'szreikszda- 
mois jam savo meile su pasiuti
mais isz teketi už jo, bet Vance 
žino gerai kad ne del jo paties 
tik del turto tosios žuvytes ry- 
je seile.

Nužudyta Laike Maldos

Portsmouth, Minn. —Ir vela 
toji tri-'kampine meile buvo 
priežastimi žudinstos. Aleksa 
Thom'pson, dasipratcis birk jo 
pacziule ji 'apgaudinėjo ir isz- 
eina tankei susitikti su savo 
mylimu, parejas isz miesto va
kare aniks'Cziau ’kaip' paprastai, 
stovėdamas ant kampo prie 
ulyczios, kantrei lauke kada jo 
alpgavinga motere iszets. Ant 
galo po trumpai valandėlei mo
tore ils'zejo, vynais paskui seke 
in restauracija, kur 'sutiko ko
ki tai vyra su jo paezia sėdinti 
prie stalelio. Kada valgė, sal
džiai szypsojosi motere in savo 
dranga. Vyras paleido szuvi 
in paezia ir josios įprielaidini, 
padedamas abudu at vietos, 
po tam atome sau gyvasti ir 
puolė ant slenks'czio restaura
cijos, kur visus surado palicija apie Jezu Kristų, 
ir nugabeno in miesto lavon- 
yezia.

Gaylord, Mieli. — Diena 
priesz savo‘szliuba, 23 metu pa
togi Nellie Nansoai, likos surais-

ju sziadiena 
man pasakė kad buvo labai dė
kingas man todėl kad padėjau 
iszsprensti rimta uždavinį ir 
gražinti savimi pasitikėjimą.

Szis darbas yra labai malo
nus kada mes visi drauge gali
me juokauti liet rimtas kada te-

Praeita menesi Protestonisz- su dabar su skardinėm ant gai
lias kunigužis, Rev. Morris V1U duju maskomis, sedinezius 
Preston, buvo guodojamas sa- ant plikos žemes ir valganczius, 
vo miestelyj Lewisburg, Tenn., I Vėliau susiformavę linijos iau- 
ir laikytas už teisinga ir pa- kianezios iszplauti savo skar

dines Idksztes, puodukus ir 
szauksztus, nakti, szydu apsi- 

lejirne už pavogimu 150 tuks-[^en^° 11 R° uodu. Jeigu man kas 
taneziu doleriu. Vagysta vede ^ntu pasakęs, kad taip 
per keliolika metu. Jis su ke-'czaiu '8*yverdi, nebueziau 
leis draugais apvogė paczta ke-' Jus^- 
lis metus adgal.

Kunigužis iszsikalbinejo tuo-

vyzdinga dvasiszkaji. Sziadien 
tasai dvasiszikasis randasi ka-

gale- 
tike-

Pypkiu tai nesivadintii Pypkie- mi kad pagunda dastojimo tur

Mes dabar sutvaikeme 
donojo Kryžiaus patalpas ir 

atidarymas.antradieni buvo

Rau-

ne tiktai Misis Mary Skryblie- 
ne. — Isz tikro, tosios moterė
lės pradeda siunsti. O kad tu
rėtu namini užsiėmimą ir da- 
žiuretu vaikus, tai nesipainio
tu joms visokį pasiutimai gal- ka
voje.

1 CT ~ Į

'to pervirszino jo dorybių ir jjs'Generolas ir visa auksztuome- 
jne atsilankė kaip ir Francuzu 
i karininkai ir miesto oficialai.

Sziuomi laiku asz pildau szei-

tapo'banditu. Per daugeli metu 
jis pra'sergejinejo savo aveles 
nes panasziu prasižengimu o 
ant galo pats papuolė in pagun-

Pavogk, žmogau, kaina auk
so tai padarysi gera 'bizni... uiž- 
sistatysi belą ir tuoj apleisi ka--------- ::-------- Ana diena juodulis, Roy

'New Yorke stojo ana diena Jaickson, stojo priesz sudžia Fi- Įėjima. Bet pavogk sena gaidi, 
priesz sudžia penkiolikos me- ladelfijoj, iszsikal'binędamas 
tu amžaus mergaite kuri nesi- buk jis nemanė jog labai pra
laukė in mokykla. Mergaite pa- siženge kad pavogė sena kudu 
davė priežastį kad jiegalejo gaidi ir už tai nesitikėjo būti 
lankytis iii mokslą nes yra ve- nubaustu. Sudžia kitaip apie 
dus motere ir turi'prižiūrėti na- tai maustė ir nubaudė Jackso- 
mine gaspadorysta ir viena ku- na nuo trijų lyg penkiolikos 
diki. Sudžia iszgirdes tai, pa - metu in kalėjimą. — “Jeigu tai 
leido jauna motere, tvirtinda- butu riebi visztele, tai gal bu
mas buk tiesos negali privers- cziau nubaustas mirezia per 
ti vedusia motere idant lauky-!pakorimu,” atsiliepė juodulis 
tusi in mokykla nors ji butu juokdamasis in sudžia. Po tei- 
jauniausia. . .

'Matyt jog New Yorko tiesos taip 
ne yra taip'kvailos 'kaip Penu- sai senas kodas gaidys, po tam 
sylyaiiijoj kur tūlas sudžia pri-

jsykei, tai tasai sudžia turėtu 
■taipgi būti iszkeptas kaip ta-

iszmestas in szaszlavus.

tai didelis prasižengimas!

la ir daug kitokiu “szirdingu” 
v el in imu kad tik nuo jo 'atsi
kratyti bet ne vienas isz josios 
velinimu neiszsipikle’. Tada 
Benas Szukovski, užvede teis
mą in suda ant atsikratymo 
nuo tokios raganos, apsakė su- 
džiui apie viską ir tasai ant jo 
susimylcĮjo, perlauždamas mo- 
teriszkus ryszius. — Jo velini
mai i'szisipilde lengvesniu bildu.

Pasiliko Tėvu,
Turėdamas 78 Metus

Maeon, Ga.— Donell Horns
by, 78 metu senukas, gyvenan
tis mažam miestelyje Glenville 
nudžiugo neiszpasakytinai ka
da pasiliko tėvu drutaus sū
nelio ana diena. Motina turi 
39 metus. Donell yra senu ka
reiviu Namines Kares. Jo su
nns nuo pirmutines paežius tu
ri 62 metus.

Istorija apie Amžina Žydą. 
Jo kelione po svietą ir liudymas 

Per paczta
20 centai. Adresas:

Saule, Mahanoy City, Pa.

Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 
50c., o aplaikysite knygas per paczta.

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui- Vargutis ir Skuputis. 60 pus... 15c j

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

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Kėliau- ' 
tojei in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu a......... 15c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspresta- 

Isis; Ant keik užlaiko moteres paslaptį.
61 puslapiu .....................................15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szrilpikas; 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. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre: Prigautas vagis. 
fiO niiolhnin ........... 1 Rr

No. 160 Keturiolika istorijų apie

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

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

Su

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz- 
pa- 
35c 
Ne-

kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka

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

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

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

No. 107 Keturios istorijos apie
legramas pranesza apie mirti (Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
kai kuriose szeimynose. Musu įsA^j!lkupcz1i"okurisl n_orejo pigį"s 

yra jiems praneszti.

Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
rgumą in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszoats 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- 

ius; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25c

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kode! 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoji. Netobulas žmogus, 
Susideda isz 122 puslapiu............25c

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir 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 ..............................................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 
rtai;
Preke

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

Valkar reikėjo praneszt vienam pinasi 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 

,  15c
. 112 Trys apisakos apie pini- 

|gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
donasis Kryžius siuuczia mote- bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą;
ris in panaszias vietas ir, nors Juokingi szposelei, Kaip traukt gi-

liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 
tieki No. 113 Penkios istorijos apie 

kiek ir jie jauezia, kad padedu Burike ir Burikas; Kareivis ir vel- 

,|U mintis nuraminti. Bokalui- pasaka). užllekos ls2 senove5 pada. 
ga daugiau moterų karinome- vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 

jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c 
No. 115 Puikios istorijos apie 

Jeigu dabar pamatytume ma-' Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
'Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg- 

— |Szo paskutinis skatikas; Juokai.
- -  15c

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

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 ci-

45 puslapiu...................... 15c

pareiga

vaikiii'ui kad jo motina mirė. 
Jis atėjo czionai tris kartus 
verkdamas ir žinai kokia esu, 
verkiau ir asz kartu. Tokius in-
vykius sunku pergyventi — ga- puslapiu, 
Ii u dabar suprasti kodėl Rau-| -

asz pergyvenau beveik

ncje.

Praeita menesi redaktorius 
“Saules” F. Boczkauskas su- 
jeszkojo vardus laivu del 18 
žmoni u, kurie yra -dėkingi už 
ta j i patarnavima. Tūlai mote
rėlei, isz Hartshorne, Oklaho
ma, sujeszkojo laivo varda ku
rio ji jeszkojo iper kelis metus 
nesurasdama. Jeigu ir jums yra 
reikalinga panaszus patarnavi- 
mas, sujeszkoti varda laivo 
kurio atplaukei, tai raszy'kite'laivais

no kambarį — tikrai manytu
me kad jis yra “canteen” 
kiausziniu, kavos, visokiu vai- 'Preke 
siu, saldainiu, cigaretu, lygiai puikus 
kaip “obuolis mokytojai” nuo No. 
kariuomenes ir laivyno. Kiau- Garžia 
sziniii 'labai sunku gauti, liet 
gavau kelis tuzinus nuo laivy-l 
no. Isz vieno tuzino pagaminau 
“ice cream” ir nunesziau ligo
niams ligoninėje.

Czionai žvaigždes labai szvie- 
czia. Ypacz viena, kokia tai pla- gonus.
lieta, szvieczia kaip menulis. I No. 124 Dvi istorijos apie Dvari-

, v. ,, . ,,, ., ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61Dabar zmau kaųo “tropiku pu91apiu .................................15c
No. 126 Penkios istorijos apie 

Vll'SZ juru, Doras gyvenimas; Pr,versta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas

naktis” atrodo, jos tikrai žavi-j 
nanezios. Alenulis

ailf kalnai isz trijų pusiu, uostas su
prie kranto, bilijonai kuris buvo protingesnis už savo poną 
du, mažas kalnelis ap-7 I _ _

augės žolele, kur mes sėdime. pUstyniu;

61 puslapiu .....................................15c
No. 127 Trys istorijos apie Duk- 

; Peleniute; Du brolei

Keletą Juoku ir Paveikslo.
.............................................. 15c

Adresas:
Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Motinos Tikėjimas
JAU buvo 'kelios dienos po De-j 

vintiniu Szventes, (Corpus 
Christi), 1817 mete,kada jauna 
moteriszke, panaszi iii gražia 
mergina, keliavo per kalnuota 
szali taku in Stercinga (Ster- 
zing). Ant savo pecziu ji nesze 
pintine, isz kurios kyszojo pa
augusio vaiko galva. Tokis yra 
paprotys kalnuotoje Szveica- 
rijoje ir Tiroliuje. Vienoje ran
koje motina turėjo ražancziu, 
kitoje skepetaite. Su ja mote
riszke szluoste prakaita nuo in- 
kaitusio veido. Jos lupos kru
tėjo, ji eidama tyliai meldėsi. 
Kartas nuo karto ji imdavo 
garsiau melstis, tuomet ir vai
kas pasekdavo ja maldoje bet 
sziaip jis pintinėje sėdėjo tyliai 
ir bailiai inkibes rankutėm in 
jos szona, kad neiszpultu. Jo 
dideles akys dairėsi szen ir ten, 
bet nieko nemate. Urnai mote
riszke sustojo ir tarė:

Praimti, nuo czionai maty
ti Trens’o bažnyczia. Ji yra ta
me Ikraszte, isz kur saule degi
na tavo veidelius; apsisuk, su
dek rankutes ir atkalbėk ta 
maldele, kuria asz tave iszmo- 
kinau.”

Vaikas atsisuko nerangiai in 
ta kraszta, isz kur saule szilde, 
sudėjo rankutes ir pradėjo kal
bėti:

“Brangioji Motina danguje, 
praszyk Dangiszkojo Tėvo ati
daryti mano atkutęs, kad asz 
galecziau matyti, kaip kiti vai
keliai. ’ ’

Moteriszke atsiduso ir neuž
ilgo pradėjo vela eiti. Atėjus 
lyg lygumos, kur takas 'buvo 
geresnis, ji iszkele vaika isz 
pintines ir vedesi ji už ranku
tes. Beeinant jie susitiko sena 
ūkininke, kuri sustojo ir klau
sė ju isz kur keliauja ir in kur 
taip skubinasi. Jaunoji mote
riszke džiaugėsi sutikus ūki
ninke ir papasakojo savo gyve
nimo vargus bei nelaimes. Ji 
keliavo isz Adige’os miesto in 
Dievo Motinos bažnyczia 
Trens’e. Jos sukus užgimė ak
las. Ji, Rože Burgeriute, ’buvo 
isztekejusi už Harry Schatler. 
Abudu tada turėjo po dvide- 
szimti metu. Jiedu tuomet jau
tėsi laimingi ir mane, kad ju 
gyvenimas negalėjo būti nei 
linksmesnis nei gražesnis. Žmo
nes taippat džiaugėsi, matyda-

Kas Per Daug, 
Tai Szelauk

— Mylimiauses jeigu isz- 
tekesiu u,ž tavęs, ar iszsižade- 
si rūkyti?

— Taip, mano mylimiau
sia.

— Iszsižadesi gerti?
— Taip, jeigu tu nori!
— Ar paliausi kazyriuot?
— Taip, mano szirdele!!
— Acziu tau už tai, mano 

aukse. O dabar pasakyk 
man, da ko daugiau iszsiža
desi del mano meiles?

— Tavęs!!!...
Ir nuėjo sau toliaus, pali

kes ja nusistebėjusia.

mi ju dailu gyvenimą.
Jųdviejų vestuves buvo Ge

gužes menesyje, 1809 mete, ka- į 
da antroji kare buvo ties Wil- 
ten’u, kur Prancūzai buvo nu
galėti ir iszvyti isz to kraszto. 
Ta paezia vasara, po Žolinei, 
kare prasidėjo isz naujo. Rožes 
vyras iszejo karen ir dideliame 
muszyje, ties Innsbruck’u tapo 
užmusztas. Rože, kada iszgirdo 
apie vyro mirti, taip iszsigan- 
do kad net kėlės dienas iszgu- 
lejo lovoje; po tam kėlės san- 
vaites vien tik verke.

Ji nesziojo ji pas gydytojus 
bet nei vienas negalėjo pagel
bėti. Ji jo labai gailėjosi; ji 
troszko vereziau pati tapti ne
rege, negu matyti sūneli akla. 
Bet ji pasitikėjo Dievo Moti
nai; per tris dienas ji keliavo in 
Dievo Motinos bažnyczia, 
Trens’e; ten tikėjosi, kad Ne
kaltoji Panele iszklausys jos 
karszto meldimo.

“Taip, taip, ji pagelbėdavo 
daug kitiems,” tarė ūkininke, 
“tu gali pasitikėti ja; toks 
brangus, nekaltas vaikas, asz 
tikiu, kad ji pasigailės jo. Asz 
sukalbėsiu kelis Teve Musu, už 
ji, kad jis taptų sveikas. Nepa- 
mirszkite praneszti Kraimeriu 
szeimynai, gryžtant atgal, apie 
vaika; taip pat pasveikinkite 
juos nuo manes. Man butu taip 
malonu iszgirsti kad jusu vai
kas praregėjo.”

Kalbėdama maldas už ta vai
ka, ūkininke nuėjo savo keliu. 
Rože paėmė Pranuką už ranku
tes ir keliavo in miestą Trens. 
Motina ir sūnūs atkeliavo mies
tan anksti po pietų. Be jokio at- 
silsejimo po ilgai kelionei, jie
du nuėjo tiesiog in bažnyczia ir 
pradėjo melstis taip karsztai, 
kad kiti keliauninkai stebėjosi. 
In pavakare Rože liko viena 
sau 'bažnyczioje su savo vaiku. 
Ji klupdė ji ties savim, sudėjo 
jo rankutes in savo ir meldėsi 
prie stebuklingo paveikslo.

“O brangioji dangaus Moti
na, tu žinai kaip motina labai 
myli savo kūdiki ir kaip yra 
skaudu žiūrėti in ta vargdienė
li reikalaujant pagalbos. Tu esi 
patyrus tokio skausmo. Pa- 
žvelgk, sztai mano sūnelis, vos 
tik vienas brangus daigtas li
kęs man sziame pasaulyje. Ati
daryk jam akutes.”

Vaikas truktelėjo ir iszsigan- 
dusi motina klausė:

“Praauk, ar tu matai 
nors?”

“Ne, motinėlė, asz nieko 
jaueziu,” atsake vaikas.

“O brangioji dangaus Moti
na,” Rože meldėsi toliau, 
pavedu ji tau, visas jo gyveni
mo dienas, kad tik jis praregė
tu; jis bus geras vaikas visa
dos, asz tai žinau.”

“Tu busi geras, ar ne, Pra
auk, ” tarė ji pasisukdama in 
vaika. “Užaugės

mergina gražiai apsirėdžiusi iri “Pranuti, 
neregys
bažnyczios.

“Ji nėra mergina,
v i es z b u c z i o savi n ink a s,
jauna naszle; jos vyra užmusze.ti, 
1809 metais ties Isel’io kalnu.

I

Vaiguole, ji mano iszmelsti 
nuo Dievo Motinos jos stiliui 
regėjimą. ”

“Ji yra verta tos malones,” 
tarė zakristijonas. “Asz nie
kuomet nemaeziau žmones taip 
meldžiantis kaip ji, nors asz esu 
mates daugeli besimeldžian- 
cziuju szitoje bažnyczioje per

nuo czionai galiu matyti jos na- 
aiszkino mus paskutini karta... 1 . .ji yra į ‘ ‘ Mamy te asz taip noriu ger- 

” skundėsi vaikas.
“Asz atnesziu vandens,’

----------------------- 1------------- ----------------------- ■ 1 ■■ . 
dabar melskimės( “Taip, taip, ar asz galiu pa-1 

vaikas neiszeina isz da karta prie Dievo Motinos; lytėti ja?” tarė vaikas, žiūre-1 
, damas in ta kraszta ir siekda-1 
m as rankutėm.

“Praniuk, tu negali pasiekti 
jos, ji yra labai toli nuo ežio-*

u nai; mes esame už keliu myliu 
tarė tyliai. “Asz žinau gryno nuo jos. 
vandenėlio tenai. Kol asz par- 
grysziu, tu pasimelsk prie mu
su Dangiszkos Motinos ir nesi
judink pintinėje, kad neap virs
tam. ”

Rože nubėgo pas szaltini po 
ąžuolu apie szirnta žingsniu ir 
puodeliu pasisėmė vandens.

Vaikas gavės staigu regeji 
ma, neturėjo jokio supratimo 
apie toluma, jam viskas atrodė 
pasiekiamai arti. Jo motina isz- 
mokiiio ji naudotis naujai gau
tu jautuliu. Ji paaiszikino jam 
platųjį pasauli bei kaip kiek
vienas daigias vadinasi: tas

Maustykite apie Kare! Pas'iel- 
ginekit Kariszkai! Pirkinekito 
mažiausia lOta procentą tavo 
KARISZKUS BONUS — Nors 
pedes, kožna pede!

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

4 ‘SAULE” YRA
GERIAUSIA 
DOVANA!

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

pinigais registruotam 
laiszke.

Da turiu biski nuo Kalėdų, 
Užsilikusiu naujiena, 

Girdėjau kad susirinko vienam 
name,

Nudžiorzes steite, 
Gauja girtuokliu, 
Pusėtinu latru.

Begerdami kaip insiuto, 
Net iszlbyrejo visi langai isz 

buto, 
Linksmas dainas dainavo, 
Gas'padorius apmalszyti ne

galėjo,
Va jei, va jei,

Baube kaip gyvulei,
O katrie pro stuba ėjo, 

Sustoja žiurėjo, 
Atsidyvyt negalėjo.

Ant galo gaspadoriui dakako, 
Atsistojas taip sako:

“Szelauk isz mano stu'bos, 
Gana bus tos svodbos.” 

Del girtuokliszikos gaujos, 
Negalėjo duoti rodos, 

Pradėjo su nagais draskyti, 
Drabužius in skutus taisyti.

Tokios Kalėdos ne kas, 
Ba ne vieno 'buvo sukarpytas 

kotas, 
Patys vyrueziai pamislyikite, 

Ar gerai jus darote?
Kada ta girtuokliavimą pa- 

liausite,
Ir 'kada protą gausite ?

Dirbate sunkei ant kitu, 
Ant arielkininku,

Mėtoto pinigus ant provu, 
Ir lojeriu,

Vai beda, beda,
Ir didele jums geda.

* * *
Szenadorio apygardoje, 

Stuboje vienoje,
Davadni vyrai randasi, 

Kurie per naktis valkiojasi, 
Pareja nakti duris daužo, 

Ir laužo,
C) kada kokia ten bobelka 

atkeliavo, 
Sztai vienas pas ja nukeliavo,

Mat norėjo prisiikalbyti, 
Su bambilium pyszketi. 
Turbūt nieko nenaudojo, 
Badai isz stu'bos iszejo, 

Už tai parėjus duris sudaužė, 
Gaspadorius nuo burdo iszvare,

Ir da pas vaita padavė, 
Kur bausme užmokėjo, 
Ir naujas duris indejo.

* * *
Vai, darote labai negerai, 
Jus pasenia girtuoklei,

Senei Amerikoj gyvenate, 
O suvis nieko neturite.

Jeigu da katras paezia ir vai
kus turi,

Tai da susimylejima turi, 
O tai negerai daro, 

Geriaus tegul pavaro.
Girtuokliu vaikai daug 

kenezia, 
Pirsztais visi kaiszioja aibeeze, 

Girtuokli, juk pastipsi, 
Paezia ir vaikus paliksi, 
Pekloje duszia garmes,

kcturesdeszimts metu czionai | Urnai ji iszgirdo spiegimą. Tap mėlynas daigtas augsztai tai 
betarnaudamas. Ji nori pasilik- buvo balsas jos kūdikio. Ji isz-1 yra dangus; tie sidabriniai i 

daigtai tai yra debesys; matai, 
szi spalva yra žalia, szi raudo
na, szi mėlyna, szi balta. Paskui 
ji parode jam kalnus, gėlės ir 
pauksztelius.

Vaikas pradžioje apsiėjo ty
lai. Neiszpasakytas džiaugs
mas buvo matyt ant jo veideliu. 
Jis dairėsi aplinkui pamatyti 
gražumus, kuriu lyg szioi ne
buvo mates. Po to jis klausinė
jo invairiu dalyku, in kuriuos 
jo motina gražiai atsakinėjo. 
Po valandėlei jis tarė:
“Motinėlė, ar visas szitas yra 

mano? Ar jus davete visa tai 
man ? ’ ’

“Ne, Pranuti, bet musu dan- 
gisžka motina suteikė tau 
szviesa akutėm ir szituos gra
žius daigtus; jai mes privalome 
padėkoti nes ji yra taip labai 
gera. ’ ’

Rože padėjo vaikui atsi
klaupti ir tada pati atsiklaupė 
szale jo ant rasotos žoles ir abu 
siuntė padėkos maldele in dan
gų ir ten in ta szventnami tame 
klonyje.

Paskui ji paėmusi vaika už 
rankutes pradėjo ji vestis. Bet 
vaikas, vos tik gavės regėjimą, 
negalėjo paeiti. Jis graibėsi 
kaip ir pirma ir nedryso ženg
ti nes jam rodėsi gilus plyszys 
priesz kiekviena žingsni. Tad- 
gi jo motina turėjo ji insideti 
in pintine ir vėl neszti. Kada 
ji pradėjo eiti, tai vaikas suri
ko:

“Mama, viskas lekia ir puo
la žemyn.”

Erne kibk laiko iszaiszkinti 
jam, kad ne medžiai ir akmens 
krutėjo bet kad jis pats buvo 
neszamas. Po tam jis sėdėjo ra
miai pintinėje ir žiūrinėjo in 
invairius daigtus, kuriais ne
galėjo atsigėrėti. Dabar jo mo
tina 'beveik nejauto sunkumo 
ant savo pecziu ir linksmai ei
dama kalbėjo kartas nuo kar
to:

“Dangaus Motina, tu esi taip 
gera. Asz niekados negalėsiu 
atidėkoti tau užtektinai.”

Ketures-deszimtis metu ve- 
‘ liau Szveicarijoje mirė artistas. 

Beveik visis jo piesziniai reisz- 
ke Dievo Motinos invairius pa
veikslus. Kai kuriu piesziniu 
forma buvo prasta bet paveiks
lu gražumas buvo neiszpasaky
tas. Spalvos buvo taip dailiai 
pritaikintos, kad akys negalė
jo atsisžiureti gražumu. Dievo 
Motinos veidas paveiksluose 
panaszi in Rože Schatler, kuri 
senei nesze savo neregi kūdiki 
in Trens ir parnesze ji reginti. 
Tasai artistas buvo Pranulis, 
kuris, < 
Motina, negalėjo iszsilaikyt i' 
nepadaręs jos panaszia in savo! 
mylimąją žemiszka motina.

betarnaudamas. Ji nori pasilik
ti per visa nakti bažnyczioje su 
vaiku. Asz negaliu ja ten pa
likti bet nežinau tka daryti. Asz 
negailiu jos iszvaryti: taip butu 
nepadoru.”

“Tegul ji meldžiasi dar va
landa, paskui ji iszeis.”

Po valandai laiko zakristijo
nas ir vieszbutezio savininkas 
abu nuėjo ir gražumu iszprasze 
Rože isz bažnyczios. Iszeidama 
ji tarė nuolankiai:

“Iki sziol Dievo Motina ne- 
isžklause mus bet Ji iszklausys 
musu praszymo rytoj.”

Ji turėjo vilties kad anks- 
cziau ar vėliau iszmaldaus sa
vo vaikui regėjimą. Visa sekan- 
czia diena ir puse nakties ji 
meldėsi nepaliaudama ties Ne
kaltos Paneles stovylu bet vai
ko akys vis nieko nėbemate. 
Treczioje dienoje ji dar karsz- 
cziau meldėsi bet liko neisz- 
klausyta. Tad-gi Rože liūdna 
turėjo gryžti namo.

“Gal tokia Dievo valia,” ra
minosi vargsze atsisveikinda
ma szventnami ir dar karta 
karsztai meldėsi pilna meiles 
szirdimi.

Visi žmones, buvusieji tuo
met Trens’o bažnyczioje, gai
lėjosi nelaimingos moteriszkes, 
kada ji verkdama gryžo namo. 
Ji vaika dabar da labiau mylė
jo; ji troszko savo meile atly
ginti jam už ta jausmu kurio 
negailėjo niekaip iszmaldauti.

“Brangus Pranuti,” tarė ji. 
“Asz manau, tokia yra Dievo 
valia. Tu neveiksi, jeigu Die
vas neleis tau matyti pasaulio ? 
Jis atidarys tavo akutes kita
me pasaulyje ir tu matysi dau
giau už kitus žmones. Visas 
szito pasaulio gražumas yra tik 
menkniekis prilyginant ji prie 
ano.”

Atėjus iki kalnui, kur takas 
buvo blogesnis, Rože vela insi- 
dejo vaika in pintine ir 'dūsau
dama nesze ji priesz kaina. Ir 
vėla žmonele pradėjo veikti, 
jos aszaros susimaisze su pra
kaitu, bėgusiu per veidus.

į “ Motinėlė, ar jus veikiate ? ’ ’ 
asz' klausė vaikas.

“Pranuti, man tavęs taip la
bai gaila,” tarė jo motina atsi
dusus.

“Bet kodėl?”
“Jeigu asz galecziau būti su 

tavim visuomet, tai da ne'butu 
tu visados' taip bloga bet jeigu man reike- 

mylesi Dievo Motina ir gyven- tu kada nors tave palikti”...
si nekaltai ir gražiai.”

“Taip, motinėlė, ir tada nu
lėksiu prie mano angelo sargo nim. 
ir busiu su Dangaus Motina.

Rože pirsztais perbrauke su- Dangisz'kas Tėvas paimtu ma- ' • -I < *

ka

ne-

sigandusi bego kuogreieziausia 
o vaikas gulėjo parpuolęs ant 
žemes.

“Pranuti, Pranuti,” ji su- 
szuko nesavu balsu ir pasilenkė 
ji prikelti. Jis sukliko antru 
kart. Rože pamate kad jis buvo 
iszsigandes— jo veidas keistai 
atrodė.

“Kas pasidarė, Pranuti, ar 
susimusziai?”

Vaikas apkabino rankutėms 
jos ikalkla ir prakalbėjo veikda
mas:

“Ar tai jus, motinėlė? Ar jus 
czionai? O, o! kas mane palytė
jo? Kasžin kas didelis, szvel- 
nus ir brangus. Dar vis yra ant 
manės, laikyk mane nes asz 
puolu. ’ ’

Nebegailedamia kalbėti del 
iszgasties, Rože spaude kūdiki 
prie savo szirdies. Ji nežinojo 
kas jam pasidarė ir bandė ji 
nutildyti maloniais bei meiliais 
žodžiais. Bet vaikas ir vėla pra
dėjo szaukti:

‘ ‘ O motinėlė, kur mes esame ? 
Ar tai danguje? Asz jaueziu ne
žinau nei ka nepaprasta sziilta, 
miela, ar tai musu Dangis Aka
sis Tėvas?”

Vaikas isztiese savo ranku
tes in saule bet atitraukė grei
tai ir užsidengės jomis akutes 
tarė:

“Motinėlė, man labai skauda 
galva.”

Jo motina pradžiugo-. Ji ma
loniai atitraukė vaiko rankutes 
nuo jo veido ir pažiurėjo jam in 
akutes.

Jos judėjo; gyvos. Ji pastate 
savo rankas priesz jo akutes ir 
pradėjo kilnoti jas augsztyn ir 
žemyn o jo akutes seke motinos 
rankas. Pilna džiaugsmo ji ta
re:
“Brangiauses Pranuti, tu jau 

matai; tu jau neesi aklas; Ne
kaltoji Panele iszgyde tave.”

“O kur ta Nekaltoji Pane
le?” paklausė vaikas.

“Ji yra danguje bet ana kur 
yra jos bažnyczia Trens’e. Ar 
tu matai ta balta daigta ten že
mai?”

“Bet kur jus eisite mamyte. 
J us turite visados liktis su ma-

Asz norėjau pasakyti, jeigu

ne i:n dangų.”
“Motinėlė, asz eisiu sykiu su 

jurni, ar jus nesinesztumete 
manes ? ’ ’

“Taip, Praniuk. Dievas neap-
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naus veidelius kelis kartus ir
tarė:

“Pramik, ar tu nei trupuezio
nematai, ar nei kiek szviešu
mos?”

“Ne, motinėlė, viskas yra leis mus.”
taip, kaip buvo.” j Jiedu dabar priėjo ta vieta

Apie deszimta valanda vaika- kur 'paskutiniu kartu galima 
le zakristijonas nuėjo in viesz- matyti Dievo Motinos bažny- 
bn'ti ir pasakė savininkui neži- ežia Trens’e.
nas ka daryti, kad kaž kokia pintine ir tarė:

Tūlas Amerikoniszikas Prohi- 
bicierius apvažinėjo nekuriuos 
miestus, laikydamas prakalbas 
del žmonių, kad saugotusi nuo 
gėrimo ir karta ant susirinki
mo ipaiszauke:

—■ Taip, mano mieli!— net 
žvėrys negeria ail'kohoiliaius. Nėr 
geresnio daivado kad tai kenkia 
sveikatai. Ant pavyzdies, 
jeigu pastatysite du kubilus, 
vieniam randasi vanduo o kitam 
alkoholiais, prie kurio asilais 
prieitu ?

— Prie kubilo su vandeniu, 
kais tokis ateiliepe tarp susirin
kusiu.

— O del ko asilas taip pa
sielgtu?— užklaiuse kalbėtojas.

1 Po trumpai pertraukai kas
Motina pasidėjo tokis pasaukė:

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

PUIKI ISTORIJA

Kapitonaspieszdamas Dangiszka |ye ,paįį lie vaycaĮ nesusimyles.
1 ■> iszsilaikyti' ------- ——----------

ivo! Liudvikas Lipinsikas, isz Ak
ron, Ohio, raszo: — Sveikinu 
redakcija su Naujais Metais ir 

ISTORIJE apie Gregorius, Į vėlinu jums geros sveikatos ir 
------------------ Isz Numirusiu laimes L.Al 1AL___Ji 
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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laimes iszdavineti laikraszti 
“Saule” da ilgus metus ir pri- 
siuneziu užmokesti už laikrasz- 

įti 'ant ateinanezio meto ir acziu 
Del to, kad jis yra asilu!! “SAULE” - mahanoy city, pa paj nesulaikete siuntinėti.
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Žinios Vietines Szokantis Motorciklius S U SI LA U K E
, 103 METU

—• Panedolyje pripuola At
sivertimas Szv. Povylo.

—■ Ona, pati p. Petro Tras- 
kausko, nuo 1002 E. Pino uly., 
gydosi Geisingerio ligonlbuteje 
Danville, Pa. Pagal aplaiky- 
tas žines tai pone Traskauskie- 
no sziadien jauczeisi daug svei
kesne. Ji yra nare Lietuviu 
Moterių Draugiszko Kliubo isz 
Schuylkill pavieto.

— Septyni vyrai isz miesto 
isz skaitliaus 38 iszlkeliavo in 
Hawaii salas prie valdiszko 
darbo. Isz miesto yra: George 
J. Lynch, 539 W. South uly., 
John J. Kuzmickas, 432 AV. So. 
uly., John J. Bubel, 429 W. 
Maple uly. Joseph A. Polli, 526 
AV. Mahanoy Av., Ed. A. Plecz - 
Įkaitis, 525 AV. Market ui., Alf. 
Vilkaitis, 407 AV. 407 AV. Spru
ce uly., ir Jos. F. Jurkeviczius, 
sūnūs Prano Jurkevicziaus, 
nuo 527 AV. Malianoy avė. Val
džia jeszko anglekasiu prie 
darbo Hawaii, tmiesitq Mount 
Cairmel, Pa., o sveikatos egza- 
minlas atsibuna Ashland ligon
bute jo.

i — Mare ir Janina Ancere- 
"vieziutes, dukterys pono Juozo 
Ancerevicziaus, barbeno, ana 
diena pasekmingai iszda've eg
zaminą ant slaugiu (dažiureto- 
ju ligoniu). Abi užbaigė moks
lą Temple mokykloje, Filadel
fijoj ir dabar tarnauja ligonbu- 
tese.

■—■ Antanina, duktė Marijo
nos Gajausikienes, 717 E. Cent
re uly., užbaigė slauges mokslą 
ir iszdave pasekmingai vaisti
ni egzaminą. Ji taipgi užbaigė 
mokslą Temple mokykloje del 
slaugiu, Filadelfijoj, ir aplaike 
dinsta Presbyterian ligoribute- 
je.

SHENANDOAH, PA

t Vincas Anstoskis, 237 
Schuylkill Ave., mire Panede- 
lyje vietinėje ligonbuteje. Ve
lionis gimė Lietuvoje, pribu- 
damiais in Amerika jaunu vyru- 
Iku, paliko ipaczia Teofilo, vie
na id'uiktere Ona, Filadelfijoj ir 
silnu Alberta namie ir viena se
serį Marijona Kvederavicziene 
isz Minersvillcs. Graborius O’- 
Hern laidos.

5 Kunigai Sužeisti Au- 
tomobiliaus Nelaimėj

Tamaqua, Pa. — Važiuoda
mi in Tamakve, penki kunigai 
likos sužeisti kada automobi
lius, kuriame jie važiavo, apsi
vertė ant plento artimoje Ho
metown. Visi yra Lenkai ir 
Slovakai. Ambulansas nuveže 
sukeistuosius in Coaldale ligon- 
bute bet ne yra pavojingai su
žeisti.

SVARBI ŽINIA NAUDO
TOJAMS VANDENIO !

Suba-toj, Sausio - January 
23 d., 1943 bus paskutine 
diena del užmokėjimo už 
vandeni pakol bus pridėta 
bausme 5 % ant kožno dole
rio, jeigu rokunda nebus už
mokėta už vandeni. Visi 
kurie yra kalti už vandeni, 
už 30 dienu bus nukirsti ir 
neaplaikys vandens. Atsi
lyginkite tuoj aus.

Mahanoy City Water Co.

Seržantas Baycura da ge
riau tiktu, prie lekiojimo su 
eroplanu ne kaip važinėti 
ant motorciklaus su kuriuom 
taipgi gali lėkti, kaip mato
me sziam paveiksle. Seržan
tas Baycura mokina karei
vius kaip važinėti ant motor- 
cikliaus Camp Lee, Va.

Bloomsburg, Pa. — Antanas 
Sunelaitis, 63 metu, likos suras
tas negyvas, mirdamas nuo 
szirdies ligos pas Ona Plafcian 
kur radosi ant burdo. Gaspadi- 
nc's dukrele ji užtiko gulinti ne
gyva skiepe. Jo czeverykuose 
likos surasta 134 doleriai 
riuos senukas susiezedino. 
Idai paliko viena duktere 
kur ji gyvena tai nežinia, 
vonas randasi pas graboriu Ba
ker, Bloomsburge.

ku-
Ba- 
bet 
La-

Jauslus Ir Geras Vyras

Ponas Whitehouse, turintis 
70 metu, apvaiksztinejo savo 
auksines sukaktuves vedusio 
gyvenimo, su savo paeziuje. 
Akyvus reporterei laikrasz
cziu mažai ka iszgavo isz jo 
ir ant visu užklausymu atsa
kydavo tik “uh”. Po tam 
jis nusidavė in darba in arti
mas kasyklas.
Bet jo motere buvo daug 

sznekesne ir sztai ka apsakė 
apie savo gyvenimą su vyru:
— Mano vyras niekados ne

atsimena apie mano vardu
ves ne apie sukaktuves musu 
apsivedimo. Niekad jis mane 
nenusivede in teatra ar in 
hoteli. Niekad jis man neda
vė jokios dovaneles. Pirma 
meta po mu,su vinezevonei, 
jis turėjo pripratimą mane 
suplakti kas sanvaite bet in 
trumpa laika jam tas nubodo 
ir po tam jis man davė ra
mybe. Nuo 48 metu gyvena
me tam paežiam name ir ma
no vyras ketina indeti nau
jas duris kurios jau beveik 
subyrėjo.
— Tai tamstos gyvenimas 

su savo vyru nebuvo visa lai
mingas? — užklausė jos re
porterei.

— Kaip tai? Mano gyveni
mas buvo laimingiau,sės ant 
szio svieto! Mano vyras yra 
anglekasiu ir beveik per pu
se savo amžiaus da niekad 
neapleido savo darbo. Todėl 
visus rytmeczius turėjau lai
svus ir ko daugiaus galima 
tikėtis nuo gero vyro?

Isztikruju buyo tai labai 
jauslus ir geras vyras.

Antanas Beitas, isz Kenosha, 
AVis., raszo: — Prisiuncziu ta
mistoms 4 dolerius už laikrasz- 
ti “Saule.” Asz esmių sclnas 
skaitytojas ir man laikrasztis 
ateina regulariszkai kuris jau 
30 metu lankosi po mano pasto- 
gia ir pralinksmina mano gyve
nimą. Acziu už taip puiku lai'k- 
raszti ir vėlinu jums sveikatos 
ir kad mano draugai taipgi ji 

.skaitytu.

Sziadien randasi ant tarnystes Dėdės Šamo kariuomenėj e ne tik prasti vyrukai bet 
ir sūnūs žymiu žmonių. Pirmam paveikslelyjye matome pulkininką Charles Gehringer, 
beisboles loszeja o viduryje du sūnūs buvusio Austrijos ciesoriaus, Karolius ir Feliksas 
Hapsburgai, (taip vadinosi Austrijos ciesorius), o trecziam paveiksle matome vyra žy
mios paveikslu aktorkos Madelines Carroll, kuris tarnauja Parris Island Camp.

Nužudė Motina Lovoj, 
Ligonbuteje

Winona, Minn. — Mare 
Eordman, 40 metu,, nuėjo in 

; ligonbute, kurioje radosi jos 
motina serganti vėžio liga.

I Duktė iszsieme revolveri isz 
^krepsziuko, pridėjo prie moti-l 
Inos galvos paleisdama szuvi, Į 
po tam pati sau paleido szuvi 
in krutinę, mirdama ant vietos.' 
Venatino liūdinto j a tojo bai
saus atsitikimo buvo maža 
mergaite kuri tarnavo ligonbu- 
teje.

Duktė radosi du kartus prie
glaudoje del pamiszeliu ir tau- 
kei kalbėjo kad padarys moti
nai ‘ ‘ mielaszirdinga mirti ’ ’ 
kad daugiau ji nekenstu ir už
baigti savo rūpesti ir motinai 
palengvint, nutarė mirti drau
ge su motina.

Neteko Proto Ant 
Senatvės

Indianapolis, Ind. — Norints 
jiedu apsipaeziavo penkesde- 
szimts metu adgal, Edward 
Nongesser ir jo gyvenimo drau
ge, vietoje apvaiksztinet savo 
auksines sukaktuves vedusio 
gyvenimo tai senukas užvede 
skunda in suda ant persiskyri
mo nes jo senyva paeziule ji 
apleido kelis menesius adgal. 
Sudas perskyrė senukus po 
tiek metu gyvenimo drauge. 
Porele tu(ri keturis vaikus ir 
dvylika anuku.

Rado 2,350 Doleriu 
Insiutus Andaroke

St. Louis, Mo. — Kada Ag
nieszka Bradigan, 62 metu, li
kos atvežta in ligonbute su nu
laužta koja, puldama ant ledo, 
dažiuretojos ligoniu iszredia 
senukia, rado jos senam anda
roke insiu.ta 2,350 doleriu bu- 
maszkoms, Motere iszaiszkino 
daktarams buk ji pinigus susi- 
czedino per daugeli metu, dirb
dama sunkei visokius darbus o 
paslėpė juos del to, idant vyras 
apie tai nedažinotu nes kitaip 
jis nedirbtu ant jos užlaikymo 
ir juos pragertu.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Netiesa, Kad Rūkymas 
Sutrumpina Žmogaus

Amžių
Kansas City, Kaus. — Sli

džia Mauger, kuris ana diena 
užbaigė 78 metus savo amžiaus, 
sake buk rūkymas yra geras 
sveikatai ir prailgina žmogaus 
amžių,. Jis rūke beveik per visa 
savo amžių bet su miera. Nese- 
nei senukas turėjo operacija 
ant kojos o kada daktaras jo 
užklausė ar sutinka idant ji už
migdyt tai senukas apreiszke 
kad jeigu jam duos cigara ru- 
kyt tai iszlaikys operacija 
užmigdymo.

be

Paraszutininkas
Dvasiszkasis

Pulkininkas kunigas Matth
ew J. Connolly, dvasiszkasis 
kapelionas, isz 505-to pulko, 
Washingtone, D. C., yra ge
ru, szokiku isz eroplano su 
parasziutu. Jau penkis kar
tus jis iszszoko isz eroplano 
be jokio susižeidimo.

Uoszve Nužudė Žentą 
Už Pavogimą Dukters

Newcastle, Kans. — George 
Houseman, 20 metu, kuris isz- 
voge ja isz jos namu ir pabėgo 
su Ella Richards, 16 metu, duk
teria Mrs. B. Richards, sugry- 
žia namo po svodbinei kelionei, 
likos nužudytas per savo uosz- 
via, kada inženginejo per slenk
sti jos namo. Motere paleido 
net keturis szuvius in ženteli 
užmuszdama ji ant vietos. Mo- 

1 tere likos uždaryta kalėjime.

Žymus Vyrukai Tarnauja Kariuomeneje

Visi iszio produktai

Nužudo Serganczia
Motina Per Naujus

Metus
Burlington, Vt. — Už tai kad j 

jam nenorėjo duoti 10 doleriu 
ant pragerimo ir pasilinksmini
mo su draugais, 19 metu Ray
mond Gorman, nuszove ant 
smert savo motina, 59 metu am
žiaus, kada toji gulėjo lovoje.1 
Tragedija atsitiko per Naujus 
Metus.

Kada ji palicija suėmė ant 
rytojaus ir užklausė del ko ja 
nuszove tai paszauke: “Taip, 
nužudžiau savo motina bet del 
ko tai negaliu suprasti.” Maža; 
mergaite mate kaip jis pasiėmė 
revolveri ir nuėjo ant virszaus 
kur jo motina gulėjo bet niekas 
szuvio negirdejo.

Paczios Szirdis Truko
Isz Gailesties

New York — Būdama tvirta 
kad jos vyras yra nekaltu, žu- 
dinstos ir nuolatos rūpindama
si apie tai kad jis neužilgio bus 
padėtas ant elektrikines kėdės, 
Agota Savolla, 26 metu, apsir
go uždegimu plaucziu po tam 
staigai mirė nu,o sutrukusios 
szirdies, pagal kaimynu apsa
kymą.

Motere likos palaidota, jos 
trijų metu dukrele graudžiai 
verke o jos vyras, 28 metu, 
ateinanezia sanvaite mirs ant 
elektrikines kėdės už nužudy
mą savo draugo, Moleno Brid
get

Žudinsta Isz Tikeji-
miszko Kvailumo

Eldridge, W. Va. — Mažam 
artimam miestelyje, Salem, at
sibuvo baisi szeimyniszka tra
gedija. Motere Charleso Den
nis staigai papaiko. Penkta va
landa ryte ji mėtėsi ant j u 
mieganezios szesziu metu duk
reles szaukdama kad “turi ja 
paaukauti Dievui.’’ Tėvas su 
didelia sunkenybe isztrauke 
mergaite ir ranku papaikusios 
motinos, nubėgdamas pas kai
mynus idant paszaukti palici- 
ja.

Kada sugryžo, rado savo se
niausia dukrele su perpjauta 
gerkle — galva buvo beveik vi
sai nupjauta. Mažesne dukrele 
taipgi buvo baisei supjaustyta 
bet nepavojingai. Motina likos 
uždaryta prieglaudoje del ne- 
pilnaprocziu.

Laikraszczio Reporte- Į 

ris Ant Kares Lauko

Seržantas E. J. Bu,rman, isz 
Oakland, Cal., randasi aut 
kares lauko Guadalcanale, 
raszydamas apie muszius su 
Japonais. Toki koresponden
tai laikraszcziu yra narsus 
vyrukai ir kovoja drauge su, 
kareiviais drauge. Lyg sziol 
likos užmuszta 30 tokiu ko
respondentu ant visu kares 
lauku,.

Kaliniai Gali Dirbti Prie
Kalėjimu Karo

Pramonių 

Pagal nuomone virszininko 
(prokuroro Biddle pareikszta, 
Federate valdžia, gali teisingai 
vartoti reikmenis pagamintus 
kaliniu darbu valstybių kalėji
muose. Szis dalug padėtu szalies 
karo pastangas.

James V. Bennett, direkto
rius federalio Kalėjimu Biuro 
pareiszke, kad apie 100,006 ka
liniu valstybių kalėjimuose vi
soje iszalyje, gali būti pristaty
ti prie karo gamybos darbu, 
kuriu verte gali siekti $100,- 
000,000 per metus.

Vienas pavyzdis, kuris inro- 
do kaip kalėjimu iszdirbyste 
gali jbuti greitai pakeista iu 
karo iszdii'bystes gamyba, sa
ko direktorius Bennett, yra 39 
kalėjimu fabrikai, kurie gami
na 50,000,000 metaliniu ploksz- 
teliu automobiliams kais met ir 
kurie galėtu būti greitai (per
dirbti produkcijai karo reikme
nų kaip tai: 'bombų daliu, val
giui dėželių ir invairiu metali
niu dalyku.

Jis taipgi inrode, kad dauge
lis 'szi’u kalėjimu turi inrengi- 
mus gaminti lengvus bevilnio 
audeklus, ir nors jie gali paga
minti 30 milijonu mastu per 
metus laiko, 1941 metais tiktai 
8 milijonai mastu buvo valsty
bes sunaudota. Taipgi, pagal 
virszininko prokuroro nuomo
ne, apie 22 milijonai mastu be
riluos galima suvartot rnandie- 
roms ir kitoms panasziams da
lykams.

Ponas Bennett sako, kad 
sziuose kalėjimuose kas mot 
galima pagaminti 4,500,000 
mastu vilnos, 1,400,000 tuzinu 
vienetu bevilneis ir vilnoniu 
drabužiu 
ryku, 5,000,000 'svaru muilo. 
200,000 galionu dažu, 50,000,-' 
000 svaru virvių kiek truputi 
mažiau vilnos daiktu, uodimu 
dalyku, szluotu, -szeipecziu ir 
panasziai. ATaltiliju kalėjimu, 
ūkiuose galima užauginti už-'mo85c; 
lėktinai vaisiu ir daržovių del'(hey;feayer) 85c; Nuo Cukrines I.i- 

vieno milijono dėžių konservu 
per metus. Visi iszie produktai 
reikalingi kovoti karui.

Ponia Rozalija Dau’ksza, isz tęs po 20c; Dzingelis, Debesylas, Cze- 
... . . t> • breliai po 20; Liepos Žiedai, Naszle-Phdadelphijos, raszo: — Pn;,les> Kadagiai po 25c. Visos žoles yra 
siuneziu tamistoms užmokesti pakeliuose ir su nurodymais, nuo ko 
ant visu metu UŽ lai!kraszti,ir kaiP jas vartoti. Adresas

.| M. ŽUKA1TIS,
‘‘Saule” kuria mvliu labai 33g Dean Street • Spencerport, N. Y.

skaitytyi ir ji mane suramina 
visame nes joje randu puikias 
pasakas ir naudingus straips-- 
uitis kurie mane suramina ir 
duoda man ramybe gyvenime.

Common Council For 
American Unity Pekei- 
te Savo Natūralizacijos 

Knygute
Common Council for Ameri

can Unity ka tik iszleldo nauja 
leidini 14-ta savo knygute 
“How To Become a Citizen of 
the United States.” Nauja 
knygute apraszo apie Natura- 
lizavima Ateiviu kurie tarnau
ja Su v. Vai., ginkluotose jėgo
se sziame kare ir apie Natūrali- 
žavima prieiszu-tautu Ateiviu. 
Nepilnamecziu inistatymas vis 
legalis. Pranesza apie pameti
mą pilietybes per daly v avima 
plebecite Kanadoj. Yra ir ki
tu permainų, bet jos nelabai 
svarbios. Atskiros kopijos kny
gutes kainuoja po 25 centus.
Adresas: Common Council for 

American Unity, Inc., 222 4-th 
Ave., New York.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

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
nigus visados siunskite ant sžio 
adreso: Saule Publishing Co.,

SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, Tilžės spaudimo 
65c;ta pati gražiais celuloidos virszais 
$1.75. Vainikėlis, maža maldų knyge
le, misziu maldos su paveikslais, pa- 
pratu apdaru 50c; Vainikėlis, juodais 
odos apdarais $1.25; Kanticzkos gies
mių knyga, 863 pusi. $2.00; Gydyklos 
nuo Baimes Mirties 50c; Istorija Seno 
ir Naujo Testmento 25c;Mikaldos Pa
sakojimai Pranaszystes, 25c; Kantri 
Elena pasaka 25c; Gudrus Piemenu
kas graži apysaka 25c; Vyskupo Va- 
lancziaus Pasakų Knygele 15c; Kaba
las su Saliamono Nosia 10c; .Sapnu 
Knyga, su paveikslais $1.25; Lengvas 
Budas Iszmokt Angliszkai 35c; .Apie 
Dangų, Saule ir Žvaigždes 10c; Sap- 
Marijos ant Kalno Alyvų 15c; Gyve
nimas Marijos 35c; .Orakulas knyga 
visokiu inspejimu: planetų kazyru ir 
delnažinystes $3.00; Geografija, že
mes apraszymas 464 pusi., $3.00; 
Raistas, knyga apraszo lietuviu gy
venimą Chicagos stockyarduose, 356 
pusi., $1.00; Basanavicziaus Pasakos 
290 pusi., $1.25; Istorija Abelna, da
lis I, 500 pusi., $1.85; Kapitonas Vel
nias, apysaka $1.25; Burtininkas ir

250,000 pOlTl CZCVC- Burtininke, 35c; Ponsko Piloto Sa
ldžios Galas 10c; Girtuokliu Gadzins- 

’ kos 15c; Karves Nauda ir Suriu Pada
rymas 25c; Sveikata Ligoniams 25c.

ŽOLES ARBATOS FORMOJE

Nervu ir nuo sutukimo po 85c; Insk 
tu arbata, varo akmenėlius 60c;Krau- 
jo Valytojas 60c; Kosulio, Kokliuszo 
ir Dusulio po 60c; Vandenines ir Szir
dies Ligos 60c; Pataisymui Vyriszku- 

_ ; Nuo Užsisenejusio Kataro

gos (diabetu) 58c; nuo Pražilimo h’ 
Plaiskanu 60c; Nemalonaus kvapo, isz 
burnos 85c; Reumatiszku sausgėlų 60 
c; Palangos Trejankes (stambios) 60 
c; nuo sruugusio pilvo (heart-buru) 
85c; Pailiu arbata ir mostis po 85c; 
Puplaiszkes, Pelunas, Ramuneliai po 
25c; Trukžoles, Valerijonai, Szaltme-


