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Isz Amerikos Likucziai Japonu

PRIRISZO MOTERE
PRIE MEDŽIO

Ir Ja Kankino
Montego, Mont. — Nuvežęs 

in girria Daniele Gilbara, jau
na ir patogia 28 metu moteria, 
jos vyras, kuris buvo jai užvy- 
dus, pririszo ten ja prie medžio 
ir pradėjo ja baisei kankyti. 
Artimi žmones, iszgirde riks
mą moteres, iszgialbejo ja isz 
ranku tojo pasiutėlio kuris vė
liaus pabėgo. Motere likos nu
vežta in ligonbute nes buvo 
baisiai suplakta ant viso kūno.

Mielaszirdingas Szuo 
Maitino Savo Dranga

Kun. Antanas Milukas
Mirė

Seržantas James M. Cox, isz 
Jackson, Mich., laiko rankoje 
milžiniszka žiūroną, koki Ja
ponai naudojo ant Buna sa
los. Viską ka Japonai turėjo 
gavosi in rankas Amerikonu 
kada Japonai likos isz ten 
beveik visiszkai isztremti.

Pittsburgh, Pa. — Paliceis- 
kas szuo, vardu “Red,“ ana 
diena pasirodė tikrai mielaszir- 
dingu szuniu. Per kėlės dienas 

: dingo isz namu kale, prigulinti 
i prie James Rogers, palikdama 
namie savo szeimyna suside- 
danezia isz devynių szuniuku.

Rogers ana diena patemino 
kad jo kaimyno szuo “Red” 

1 Lego kur ten neszdamas snuky
je kaulu. Nuejas pas kaimyną, 
abudu seke szuni ir daejo prie 
vietos kur kale likos pagauta 
per užstatytas slaistas kurios 
pagavo jai koja. Szuo jai at- 
neszdavo maisto kad nepastip
tu. Paliuosuota kale tuojaus 
nubėgo ant trijų kojų pas savo 
szeimyna.

Bus Stoka Žuvu Szimet

Amerikonai Suvalgo
Saldumynu Kas Meta

Už $1,000,000
Washington, D. C. — Ame- 

rikoniszki gyventojai, norėda
mi pasaldyt savo gyvenimą, 
valgo daug saldumynu J‘ken- 
džiu.” Praeita, 1942 meta, su
valgė net už milijoną doleriu. 
Tai tik kendes kurios likos pa
dirbtos fabrikuose o priek to 
neprisiskaito kiek j u padirbta 
naminiuose fabrikėliuose. Ta
me tai mete suvalgė Ameriko
nai net 20 milijonu svaru ken- 
džiu.

Musziai Prie
Bryansko

Daug Vokiecziu Užmuszta Mu-
Maskolei A tm usze

Brooklyn, N. Y. — Praeita 
Petnyczia, Szv. Pranciszkaus 
sieratu prieglaudoje, mirė ge
rai žinomas Lietuviszkas Kata
liku Kunigas, Antanas Milu
kas, 72 metu amžiaus, po ilgai 
ligai. Buvo jis kapelionu toje 
prieglaudoje, nuo kokio tai lai
ko. Velionis buvo redaktorium 
laikraszczio “Žvaigždes’ kuris 
iszeitinejo Shenandoryje, 30 
metu adgal. Gimė Lietuvoj 18- 
71 mete, pabėgo isz Rusijos 
(Lietuvos) kada tai Maskolei 
persekiojo Lietuvius, būdamas 
klieriku. Užbaigė dvasiszka 
mokslą Szv. Charles seminari
joj, Overbrook, ir likos inszven- 
tytas in kunigus 1896 mete.

Kun. Milukas buvo paskir
tas in Shenandori prie Kun. 
Abromaiczio, kaipo vikaras, po 
tam mete 1909 buvo vikaru prie 
Kun. Kaminsko. Vėliaus buvo* 
parapijose Philadelphijoj, Gil- 
bertone ir Maspeth, L. I., N. Y.

Laidotuves atsibuvo Utar- 
ninke o kūnas palaidotas ant 
Szv. Jono kapiniu, Brooklyn,

PACZIOS DVASIA
JI KANKINA

Nužudytos Moteres 
Dvasia Kankina Vyra 
Kalėjime, Kuriame Jis 

Randasi Ant Visos
Gyvasties

Washington, D. C. — Valdžia 
pranesza buk isz priežasties 
stokos mėsos taipgi bus ir sto
ka žuvu — 60 procentas ma
žiau ne kaip praeita meta. Val
džia pranesza buk del kareiviu 
reikes apie septynis milijonus 
svaru žuvu bet tikisi tiktai tu
rėti puse tiek, kiek žmones ir 
kareiviai reikalaus.

London — Bulgariszki karei
viai likos pastatyti po kaman- 
da Vokiszku aficieriu. Vokie
cziai kaltino Bulgarus už nužu
dymą trijų Vokiszku kareiviu 
už ka 50 Bulgaru likos suszau- 
dyta kaimeliuose Blocik ir Lo- 
kasnicoje. Vokiszki kareiviai 
nuplakė ant smert tris virszi 
ninkus ir burmistrą kaimo Pri 
dovoricoje, kur taipgi sužagejo 
baisiai jo motere. Gruzoje Vo
kiecziai suszaude 180 Serbu ir 
daugg iszvare in abazus.

sztuose;
Daugeli Miesteliu; Finlandija 
Bombarduota; Belgoradas Vo
kiecziu Rankose; Dideli Tvanai

Georgijuje Valstijoje
Atplauko Su Francu- 

ziszkais Laivais

Rado Galuka Pirszto 
Cigare

Tuscon, Ariz. — Czionaiti- 
niam vaistiniam kalėjime ran
dasi uždarytas kokis tai Hur
ley Deming, ant visos gyvas
ties, buvusis zakristijonas Bap
tistu bažnyczioj, kuris nužudė 
savo patogia paezia, Marcele, 
su plaktuku, tris metus adgal, 
po tam indėj o jos lavona in di
deli kupara ir iszsiunte ji in 
New Mexico. Dabar jis gyvena 
kalėjime nuolatinėje baimėje, 
būdamas persekiotu diena ir 
nakti per dvasia nužudytos mo
teres. Kaip rodos, neilgai jis 
gyvens nes negali miegot ir nie
ko nevalgo.

Sztai kokiu budu toji baisi 
žudinsta likos susekta: Kovo 
menesyje, 1940 mete, kada di
deli kupara numėtė ant gelež- 
kelio stoties mieste San Mar
cial, idant perdet ant kito trū
kio, kokis tai szuo pradėjo uos-

smoke“ bet po ko- tyt kupara ir baisei staugt, kas

ŽINUTES ISZ 
UŽMARIO

PRISIUNSTOS
PER TELEGRAFO BIURĄ 

O. N. A.

Meksiko Miestas — Apie du 
tukstaneziai Lenkiszku pabė
gėliu iszkeliavo in Meksika 
kur jiems prižadėta saugus gy
venimas laike szios kares. Len- 
kiszkos drauguves Meksikoj 
rūpinsis apie tuos vargszus. 
Tarp tuju pabėgėliu randasi 
didelis skaitlis senųjų, mote
rių ir vaiku.

London — Czekoslovakai su
tvėrė kelis pulkus kareiviu ku
rie likos iszsiunsti in Rusija 
prigialbet kovoti priesz Vokie- 
czius. Kiti iszkeliaus in Afrika 
prigialbet Anglikams.

Bernas, Szveicarija — Vo- 
kiecziai paėmė isz fabriku,

kuriuos

Chungking, Kinai — Kinisz- 
ka kamanda apgarsino buk 
Japonai neteko 2,400,000 karei
viu Kinuose lyg pabaigai 1942 
meto. Užmusztuju likos 642,- 
657; sužeistųjų 1,287,000; pa
imtu in nelaisve 21,321 ir už- 
musztu visokiais budais, ne ant 
kares lauku, 590,000.

Kuibyszevas — Vokiecziai 
davė žinia visiems Žydams kad 
pasirengtu keliauti in Palesti
na ant gyvenimo. Kada tieji 
vargszai susirinko užmiestyje, 
isz kur ketino iszkeliauti, nesz- 
damiesi ant pecziu ka tik turė
jo, — seni, jauni ir moteres, vi
sus sustatė in glitą ir suszaude 
maszininiais karabinais be jo
kios mielaszirdystes.

London — Szimtai tukstan- 
cziu čigonu isz Serbijos, Bosni
jos ir kitu sklypu likos isz- 
skersti. Rumunijoj 262,500 Žy
du likos iszvaryti in nelaisviu 
abazus. Vėliaus juos iszskerde 
kaip ir kitus.

Anderson, Ill. — James Par
fitt, biznierius, nusipirkęs ci
gara, užsidegė ji ir mane turėti 
sau gera 
kiam tai laikui kada daejo prie atkreipė tarno atyda ant kūpa- spaustuvių ir kitu dirbtuvių
vidurio cigaro, pajuto smarve; ro, kuris priejas prie kuparo, daugeli darbininku 
ir pradėjo jam skaudėti galva.| patemino tekanti isz jo krauja. iszsiunte in Vokietija. Vokie-

Į Paszaukes palicija, kupara at- ežiai aresztavoja žmones ant 
[plesze ir rado jame baisei su- ulycziu Francijoj, kuriuos siun- 
I plakta moteres lavona, beveik ežia in nelaisviu abazus. Vokie- 
nuoga. Palicija suseke jog De- ežiai vagia nuo ulycziu jaunus j 
ming, po iszsiuntimui kuparo, vaikinus, nuo 19 lyg 22 metu, 
pats dingo nežine kur. Pradėjo kuriuos priverstinai siunezia 
sekti paskui ji ir ant galo sura
do ji Wikenburge, Arizonoje. 
Likos jis greitai nuteistas ir 
apsudintas ant visos gyvasties 
in kalėjimą, kuriame dabar ne
turi jokios ramybes nuo d va- silinksminimo vietos, Varsza- 

voje yra uždarytos per Vokie- 
czius. Uždrausta grajyt Len- 
kiszka muzikia. Daug žymiu

Pradėjo cziupineti cigara ir su 
cziupo ka tokio kieto. Norėda
mas persitikrint kas tai galėtu 
būti, perpjovė ji pusiau.

Žmogelis nemažai nusistebė
jo kada paregėjo szmoteli mer
ginos pirszto. Kaip manoma, 
tai mergina turėjo nusipjaut 
galuka pirszto pjaudama taba
ko lapus b vėliaus galukas li
kos nepatemintas ir suvyniotas 
su atbaku in cigara.

Dabar James skundžia taja sios savo moteres. 
kompanija cigaru ant penkių 
tukstaneziu doleriu už smir
danti cigara ir davima jam 
skausmo galvos.

ant kares lauko. Tėvai nežino 
kur j u sūneliai sziadien randa
si.

London — Visi teatrai ir pa-

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus ypatų likos aresztavota.

iir Markes.

Kapitonas C. Y. Perzo, lai
vo Fantasąue ir kapitonas D. 
M. Sala, laivo Terrible, at
plaukė pasekmingai su savo 
laivais in Bostono pristova 
kad iszgialbeti tuosius laivus 
isz Vokiszku nagu. Tieji 
Francuziszki laivai bus pa
taisyti ir padovanoti del Al
li j entu.

Dideli Tvanai Gcorgi- 
joj; Žmones Bėga In

Saugesnes Vietas

LONDON — Vokiecziai pradėjo užklu- 
pinet Maskolius 40 myliu nuo Bryansko bet ten 
neteko apie 3,000 vyru nes Maskolei smarkiai 
juos atspyre. Aplinkinėje Kubano Vokiecziai 
taipgi panesze dideles bledes. Ant Karkovo 
fronto likos užmuszta 1,600 Vokiecziu ir sunai
kinta 60 tanku. Ten eina smarkus musziai.

Macon, Ga. — Per iszsilieji- 
ma daugelio upiu, szio j e valsti 
joje, tukstaneziai žmonių buvo 
priversti apleisti savo gyveni
mus ir jeszkoti saugesniu vie
tų. Vanduo padare bledes ant 
milijonu doleriu, užliejo dide
lius ploczius žemes. Kitos vai- t
stijos taipgi nukentejo milži- tO1 G3 GCdclŽillOtH. 

pakurstinejo gyventojus ant niszkąs bledes. 

London — Holandijoj Vo- 
kiecziai aresztavojo dvylika 
Katalikiszku kunigu, kurie li
kos nusiunsti in abaza Arners- 
foot. Kunigams užmetineja buk

nasiprieszinimo priesz Vokie- 
czius. Vokiecziai sako: “Nela-j 
Lieji ganytojai turi būti isz
tremti pirma.“

London — Kaimelyje Ca 
cak, Jugoslavijoj, Vokiecziai 
surado slaptas stotis kuriose 
radosi daug amunicijos, mais
to ir ginklu. Apie szimtas pat- 
rijotu likos suszaudyti ant vie
tos.

Istorija apie Amžina Žydą. 
>o kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. 20 Centai.

Saule, Mahanoy City, Pa.

ŽINUTES

Rusiszki eroplanai vis bombarduoja Hel
sinki, Finlandijoj, kur daugelis ugniu pradėta ir 
naikina taji miestą. Rusai pripažysta kad nete
ko Belgorado, 43 mylės nuo Karkovo bet Kuba
no ir Smolensko aplinkinėje supliekė Vokie- 
czius smarkiai kur likos užmuszta apie 2,000 Vo
kiecziu. Rusai ten paėmė daugeli tanku, 27 ar- 
motas, 170 maszininiu karabinu ir daug maisto ir 
amunicijos. Smolensko aplinkinėje Rusai paė
mė dvylika kaimeliu ir miesteliu, kaipo ir per
kirto geležkeli, paimdami Vadina ir Duravo.

Penkiuose Lenkiszkuose miestuose Vokie
cziai iszskerde 35 tukstanezius Žydu kaip: Ra- 
domske, Ujazde, Soboleve, Szczerze ir Radzy- 
mine. Radomske iszskerde beveik puse isz 40 
tukstaneziu gyventoju isz kuriu daugiausia bu
vo Žydai.

LONDON — Anglikai neteko didelio ka- 
riszko laivo “Lightning,” kuris likos paskandy- 
tas per Vokiszka submarina. Kiek žmonių žuvo

★ ------------ ---------------  — . . -

kuris, koniszRu eroplanu, isz genero ■ 
reidio,]o MacArthuro abazo, ana die-

Wilkes-Barre, Pa. — No. 6 
kasyklose Nantike, sustojo 
dirbti 1,100 anglekasiu.

Granite City, III. — Trūkis 
trenkė in pilna bosą pasažieriu 
užmuszdamas septynis žmones 
ir sužeidė 14 kitu. Nelaime at
sitiko ant skerskelio.

Boston — Smarki eksplozija 
sužeidė daugeli darbininku Air 
Reduction Sales Co. dirbtuvė
je. Viso buvo net keturios eks
plozijos bet nieką neužmusze.

Ministeris Churchill, 
pasakė ilga kalba per
Nedelioje, apreiszke kad Alli-jna bombardavo kėlės Japonisz-
jentai turės pasisekimą ant ka- 
riszku lauku ir po supliekimui 
Vokiecziu imsis prie isznaikini- 
mo Japonu bet tas užims ma
žiausia du metus.

Washington —■ Valdžia ap- 
reiszke gyventojams kad svies
tas ir kitokį dalykai kaip: tau
kai, suris ir žuvys bus sulaiky
ti po tam bus parduota paskirs
tytu budu (rationed).

Afrikas — Keliolika Ameri-

kas pozicijas ir sudegino jas.

Washington, D. C. — Czio- 
nais pradėta tyrinėt del ko val
džia netraukia darbininkus isz 
valdiszku departamentu in ka
riuomene ir kodėl juos paliuo- 
sucja nuo tarnystes. Tukstan- 
cziai tinkamųjų vyruku yra 
tinkamu ant tarnystes, kurie 
yra sveiki ir drūti ir galėtu už
imti vietas tuju kurie yra pa
liegę ir serganti abazuose, ku
rie privalo būti paleisti namo.
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Kas Girdei
Kokia tai Mrs. Jennie Mar

shall, isz Virginijos, turinti vos 
49 metus, pagimdė asztuonioli- 
ka vaiku in laika 22 metu savo 
vedusio gyvenimo. Isz trylikos 
vaiku kurie

1 daugelio senesniu Lietuviu SVETIMU AGENTU 
I duodasi jaustis vargas iii ženlk-
lūs. O 'kas tame (kaltas? Patys UŽREGISTRAVIMO
.kalti! Isz pradžių,kada jie pri- INSTATYMAS 
buvo m Amerika, nepaisė ant

Į senatvės, nesirūpino idant insi-| 
gyti kokia gusztelia, neleido! 
vaiskus in mokslus tik vare juos 
rinkti “szleitus” ant brokeriu 
arba dirbti fabrikuose. Ir su

Persekiojimas Žydu po naciu 
valdžia yra vienas isz baisiau- 
siu invdkiu visoje žmonijos is-1 
tori joj. Niekados net nei tam
siausioj valandoj Tarm ėj - Am-j 
žilaus Europoje nebuvo to'kis 
pavyzidis žveriszlko žiaurumo 
kuri, galima lyginti su naciu

Kalbėdamas apie nusistaty-, 
ma, 'kuri Teisingumo Departa
mentas sdks pildydamas Sve
timu Agentu Užregistravimo pastangoms isznaikinti Žydus. 

. Instatvma, Generalinis PrUku-Į imo naslkutiniuo- senesniais bizmeriais ne'kitau) ! 'imt pauKuiinuiu , . . . . ■ ror'as Biddle ^praeita sanvaite
se ideszimt metuose, tiktai du's^°Josl- Guvo prasigyvenia ir, areįszyje; i kiną Hitlerio pasekėjai. Juos
pasiliko gyvi o likusieji mire. tm'telv sziaki to’xi insigijo..
Antras jos vyras randasi szia-jC 
dien 'kalėjimo už įgirtuo'klysta. »

'Kokia do nauda, gali turėti k) ant vedimo biznio bet ir vai- 
visuomene isz vaiku gimusiu Jams nedave atsakamezio mok- 
isz to'kiu tėvu?
duos pasiaulkavimas ir Ikenteji- 
mai motinos ?

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

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

Jeigu rulgoji ant kaimyno J 
kad tasai czirszkina ant skrip- 
kos už .sienos, tai privalai de- 
kavot Dievui kad tavo kaimy- 
nlas nepuezia ant saksofono ar
ba bubnija ant'bu'bno.

60 pus.. .15c 
404 I No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
50'.-' mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c 
kri- Į No. 129 Keturios istorijos apie 
35c i Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau-

I tojei in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
i rius prigauna. 58 puslapiu............15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz va]enczij0S; Kožnas daigtas 

i turi savo \vieta; Ka pasakė ka tras 
! paeziuoias. 76 puslapiu

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 Į 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai j 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie i 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai ..................................... 20c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szrilpikas; Pas merga; Gražios 

1 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 
i puslapiu ..............................................15c

No. 155 Puiki istorijos apie Sza
136 pus....25c

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui- Vargutis ir Skuputis. 
kus apraszymas, didele knyga, 

Sziadien naciu valdomoj Eu- puslapiu. 
i)oj, vargszus Žvdus viskan-' No- 102 

_____ . . '. . , minaliszka 
Ji No. 103 

“Teisingumo Departamentas tukstancziais skeidžia 'kaip pirmutines 

labai uolini pildys Svetimu A-'gyvulius aiba palieka mirti be 
■'gontu lUžregistravinio Instaty- m;>iMo, prigrūstose vietose., 
hffl, nepaisant tautybes asine- 
'nu. Net agentai be-szaliszku iij 
draugingu szaliu turi prisilai-' 
kyti prie szio instatymo. 

j “ Instatymas pagristas aisz- 
kia. nuomone, kad Amerikos 
žmonps turi teise apsisaugoti j 
nuo melagyscziu bi kurios sve-( 

... timos vvriausvbes
Kožnas turi atsiminti ant , ..i nesulaikyti szias

ana 'kad patys neturėjo mo'ks-

Ant ko prisi-'sl° <kuvic tėvelius in varga in- 
■ ■ ■ stūmė; sunelei ]iasiiiko gir-

Įtuokliais ir “freitiniais džium- 
' porinis”, nuėjo aut szunc uode- 
Igos ir tėvus padare ubagais, 
palikdami juos didžiausiam

Daugelis Amerikoniszlku lai'k-Jril^urae pavargsta
raszteziu apgarsino buk yra pri
versti pakelti prenumerata ant 
lailkraszeziu nuo trijų lyg pen
kių centu.

Ne tik Amierilkcmisziki laik-

isz 
isz- 
pa- 
35c 
Ne-

Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszuats 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 
20c [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- 
įus; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
| Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai- 
Imuose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25c 
j No. 165 Asztuonios istorijos apie 
I Pranuko Nelaimes. Audra. Kodėl 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaua 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoji. Netobulas žmogus, 
Susideda isz 122 puslapiu..........25c

No. 166 Tr-ys 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 .............................................. 15«

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

Popierinei apdarai. 
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

imta isz Lietuviszku užlieku. Su 
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 

No. 104 Trys istorijos, apie 
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25e 1 

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

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 

ir vi-
Pirmas auszros spindulys, savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 

i , . v ,. . . Jurgis; Galinga vpata galybe meiles;nors labai mažutis sziojc nalk- >os bobos Teip.gi juokai> Rodos> 
ties t amsumoj pasirodė Sziail-į trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
res Afrikoj. Laisve sugryžo te- PuslaPiu> ..............................

No. 112 Trys apisakos apie pini-

įsaulis žino jog- 'kada

K r i’k s z c z i o n i s z'k i m i e kis z i r d y s - 
tęs prisakymai nuims nepakeli-i 
cziama junga nuo Žydu, 'bro
lyste ir demokratija padarys 
Žydą laisvu žmogumi, laisva; 
nuo persekiojimo, laisva nuo 

melagystes! neteisybes, laisva nuo baimes. Raganiszka lazdele; Boba kaip i

jiegu. Tegul nemoto sunkiai už- . . .. • .'j''.° ° . les rvbose bet, kad ji vieszai nu
dirbta doleri. Tegul būdamas . . , , , ■,, • •• ,tu iszrodyta tuonii kuomi ji tik- 

o ant se
natvės turės nauda ir vaisiu isz 
savo darbo.

Sziomis ‘dienomis preziden 
tais r 

raszicziai rugojaiant sunkiu lai-'^“kl 
ku 'bet beveik visi leidėjaiys:lin(>- 
laikraszcziu o ypatingai sveti
mu kalbu laikraszcziu leidėjai, 
nes nauju ateiviu in Amerika 
visai mažai įpribuna o jaunesne 
gentkarte gimusiu isz svietim- 
szaliu skaito Angliszlkus laik 
raszczius o tieji, kurie yra. czion 
užauigia, neskaito laikraszczius 
savo kalboje.

Neužilgio dings visi svetim- 
tautiszJki laikraszcziai nes ne
bus kam juos skaityt.

“Politines melagystes kurios 
plesze Europa ir Azija per me
tus, persodintos in musu szali.

Rooseveltas pradėjo savo' • • . , v1 *’ įvairiu rusziu ipabegeliu politi-
meta valdymo Baltam ,, • • ,, • n • L . _ kieriu, 'kiekvienas užsiėmęs tik

jisai pirmutiniu prezi 
Suv. Valstijų 'kuris tidl

iszles politines doktrinos savo 
szalyje po karo. Jie stengia nu
statyti Amerikos visuomenes 
nuomone, melsdami invairin 
tautiniu pulku tarpe musu pi- 
liecziu. Karszti ginezai seka, 
kenkdami musu karo progra
mai ir sudarymui pastovios tai
kos.

ros Afrikoj. Laisve sugryžo te- PuslaPiu> 
. . ‘ ’ No. i._ ------ ,..................

IHll ir su ja ateina galas varžy- gaj galva-žudžiai; Ražanczius iszgel-

Office Of War Information
Washington, D. C.

dirbi, stengkis idant laikas ir. 
pinigas taipgi už jus dirbtu, 
kaip ilgai laikas jums ant to 
pavėlins.

Laikas isžbraukia viską. Už 
pinigus galimla gauti beveik 
viską amt žemes tik sveikatos 
ir laimes negalima nusipirkt!. 
Pinigai palengvina kelia in lai
me ibet turėdamas pinigu gali
ma daryti gerai ir prigialbeti 
kitiems kas padaro tikra lai
me.

Pinigas, padėtas ant procen
to, yra kaip viszta, dedanti 
kiauszini bet viszta nepadeda 
kiauszini kas diena o pinigas 

. pasidaugina ant procento su 
kožna diena.

Taupinkite pinigą iszmin- 
tingai idant laikas ir pinigas 
diUbtu ant jus. Jeigu dirbate už 
pinigus, dabokite idant jusu 
pinigai diilitu ir del jus o kada 
susilauksite gero amžiaus, ne
turėsite baimes priesz Ibada ir 
senatve.

dentu
laiko isztarnavo Baltam Name 
nes jisai lilkos iszrin'ktas trecziu 
kartu ant tojo svarbaus dinsto. 
Isz priežasties kares, preziden
tas supranta padujima geriau
sia bet ar jis vela bus k a nd id a- 

j t u ant tojo dinsto tai da savo 
I nuojnones neiszrciszke.
, Kaip žinoma, tai iszrinikimai
prezidento atsibus rudenyje guiaį!]jjrįį ,arba insikiszti in tei-Į 
ateinanti meta bet politikie
riai pradės darbuotis jau szi- 
met ant iszrinikimo prezidento.

j Prieszininkai įprezidento nesu
tinka kad iprezideaitas 'Imtu isz- 
rinktas ketvirtu sykiu ir daro 
visokias klintis priesz tai.

Bet artimiausi prietelei pre
zidento negali isz jo iszgauti ar 

i jis tikrai turi norą iszeiti ant. I 
kandidato ketvirtu kartu. Ka
da jo paklausta apie tai, jis imi- 
sijuoke ant to ir tik

MASZINU
NAUDINGUMAS

Su pagialba vienos verpia
mos maszinos vienas žmogmp ir 
du vaikai gali padaryti darbia 
1,100 verpėjų.

Viena medviliniu dažymo 
maszina ir vienas žmogus gali 

I atlikti darba 1,500 žmonių.
“Pagal musu demokratinius' —■ • ........

' papratimus, mes neketiname

sės veikimus sziu svetimu par j 
tiza.nu grupiu. Bet mes nema-Į 
nome leisti

i s vet ingumą. Visi turi teise ži
noti ka szie politiniai galvoto- 

1 jai daro ir kam jie tarnauja ir 
reikalaut i 'kad sziu melaigys- 
cziu szaltinis turėtu būti vi
siems aiszkiai žinomas.

“'Svetimu Agentu Užre'gis- 
travimo Instatymas yra atiden
gimo statutas; jis nesulaiko ko- 

užsideige j kius nors darbus. Bet sunkios 
papeiosa.. ly Ii kaip minas apie bausmes bus duotos tiems kurie 

Į atsisakys užsiregistruoti arba 
kurie sanmoningai užsiregis
truos netinkamai. ”

Pirmas Spindulys 
Auszros

Generolas Henri Giraud, Ci- 
viles ir M ilitares 'komandantas 
Francuzu Sziaures Afrikoj pa
naikino valldiszka biurą, kurio 
vienintine pareiga, buvo inves-

Nekuriu rugoja ant tebyriu 
laiku o atsidusdami atsimena
me praėjusius “gerus” laikus 
kuriuos jau praleidom. Seno
vėje Piuritonisžkos tiesos bau- 

ide žmogų už žuvavima Nedė
lios diena ir bueziavima savo 
paezios Nedėliojo.

| Plymouth, Mass., likos nu-

isznaudoti musu

Vienaipat'kavu (ledžingų) ma
szina atlieka darba <500 vyru.

Viena vinių maszina atlieka 
darba 1,200 vyru.

Lentų pjovimo maszina už
vaduoja 800 vyru.

Su pagiaTba’ vienos puodu 
dii'bimo maszinos vienas žmo
gus gaili atlikti darba 1,100
amoniu.

Laivu i nik rovimo ar i szk ro
vimo maszina užvaduoja 2,000 
d a rb in inkų.

Duonos dirbimo maszina pa
dirba jper diena 20,000 kepalu 
bandukių.

Blokiniu indu maszina pa
dilba per diena 38,000 indeliu. 
Per viena gala maszinos reikia 
inkiszt lanlkus blokes' o per ki
ta gala iszeina gatavi indclei. 
Vaikas gali prižiūrėti taja. ma
szina.

Adatų maszina padirba in 
minuta laiko net 260 adatų.

Viena buteliu dirbimo maszi
na atlieka darba 50 darbinin-

bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
| Juokingi szposęlei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel- 
nais; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg- 
szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke .......................................... .. 15c

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus. . . .15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu .................................... 15c

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

L No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sena- 
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

I No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu

. užeiktos karaliaus dukters; Jonukas
kuris buvo protingesnis už savo poną pitonas Stormfield danguje;

1 61 puslapiu .................................... 15c 'gele; Kas-gi isztyre: Prigautas vagis.
No. 127 Trys istorijos apie Dūk- j60

te pustyniu; Peleniute: Du brolei

; Trys 'kinas nedora žydą.
No. 158 Keturms istorijos apie Ka-

; Pake-

BALSAI
MUSU SKAITYTOJU

Mus. Anna Reid, isz Jersey 
City, N. J., raszo: Prisiuncziu 
tamiisitoms užmokesti už ilaik- 
raszti “Saule” ant viso meto. 
Laibai man patinlka j n su laik- 
ra'sztis ir su mielu noru ji skai
tau, nes myliu skaityti savo 
motinis'zkoje 'įkalboje ir turiu 
vilti, kad ir kiti mano tautie-

Keleta Juoku ir Paveikslo..
..............................15o

nušlamu .................................... t^c
No. 160 Keturiolika istorijų apie

Adresas:
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna.

iriais. Linkiu jusu rekacijei 
visoJgeriausios kloties ir visai I sum, 
Lietuviu szeimynai susipažinti 
su laikraszcziu ‘ ‘ Saule. ’ ’

Dabar Metvs Kulkas
Vietoje Boles

Norints Amerikonai su pasi- 
sziauszimu sako kad sziame 
s’klypye kožnas, kuris yra ežio
mis gimęs, turi tiesa pasilikti 
prezidentu — liet tai yra netei-

nubaustas ant 40 szilingu už, 
tai kad nusi'kirpo szmoteli ge
lumbes ir i n side jo sau in cze- 
very-ka kad jarn butu smagiau 
vaikszczioti.

Kapitonas Kemple, isz Bos-; 
tono, 1856 mete, nuėjo in kale-J 
jima už tai, kad sugry'žes namo' 
po trijų metu', isz, ilgos kelio
nes, pabueziavo savo paezia ant 
slemksczio savo namo.

| O sziadien visai nebaudžia'J I I
1 11 u'ž bueziavima svetimu mote-j 

riu — o galima jas bueziuoti ir j 
ant ulyczios, prie visu žmonių. 
— Kai]) tai laikai mainosi!

Žymi Kiniszka Moterc New Yorke

Linkiu jumis viso 
pasekmes.

laO)o ir gero?

skaitosi 'apie isz'davirna pinigu 
ant nominacijos, tai kitaip isz- 
žiuri: vienas kandidatas 
prezidento iszdave $60,000, an
tras $100,000 o treczias $1.25,- 
000.

Ka da ežia vargingam žmo
geliui sapnuoti apie iszrinkima 
jo ant prezidento szioj laisvoj 
Amerikoj ? O kada pasiseka isz- 
rin'kti kandidatei ant preziden
to — reikia tada isziduoti be
veik milijoną doleriu kad būti 
iszrinktu prezidentu.

ISTORIJŲ apie Gregorius, 
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25£ ::
SAULE PUBLISHING CO.,

Ir czionąis Amerikoj, jau del
Pirkite Apgynimo Czedinimo 

Bondus ir Markes.

Ma joras miesto LaGuardia ir kiti žymus virszininkai pa
sveikina ponia Madam Kai-shek, kada ji pribuvo in tenais 
atlankyti miestą. Toji Kiniszka motere pribuvo in Ameri
ka padekavoti Amerikiecziams už pagialba del jos tautie- 
cziu, kurie kovoje priesz Japonus. Buvo ji atsilankius ir 
pas Prezidentą Roose velta, Washington, D. C. Dabar ji lan
kosi Chicago j, III,

isz Palmer-

mistoms užmokesti už laikrasz
ti “Saule” ir malonėkite mane 
lankyti ir tolinus su laikrasz
cziu,' už kuri tariu szirdinga 
aeziu kad ■nesulaikote. Kaip 
malonu skaityt ii' kaip naudin
ga žinoti daugybe žinių isz vi
so pasaulio kurias talpina laik- 
raszitis “Saule.” Ir taip links
mai praleidžiu vakarus skai-

bet ir mano paeziule myli skai
tyti “Saule,” kuri sako, kad 
jai net ant szirdies lengviau 
kaip perskaito ‘‘Saule.’’ Kaip 
malonu kada po ūkanotai die
nai pasiro'do ant danlgaus skai
sti saulute, toks pat malonu
mas atsinaujina kada laiszka- 
neszis atnesza. laikraszti “Sau
le” su jos

Joe DiMaggio, New Yorko 
žymus beisbolininkas ana die
na prisiege isztikimysta del 
Dėdės Šamo būdamas pri- 
siegdytu San Francisce. Že
mai daro antspauda jo pirsz- 
tu.

gražiais skaity- SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Jonas Kraucziunas, isz Gil-
New Hamp., raszo: Pri- 

siuneziu tamistoms užmokėsit i 
už laikraszti “Saule” ant viso 
meto, persi]iraszau kad taip il
gai i iCĮ > r i s i u n'cz i a u užm ok e st i. 
Mes be “Saules” negalctumcm 
nurimti nes asz ir mano pa- 
cziu'le mylim labai skaityti 
“Saule” kurioje raudami; di
deli suramin ima ir džiaugsmu.

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigui 
salite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir moterų.

* VISOS ' TRYS o;;
*'■' KNYGUTES

‘‘SAULE’’ 
MAHANOY CITY, PA.



r * S AU L E ” MAHANOY CITY, PA.

Motinos Medalikas
y^KYVAS perstatymas atsibu- 

vinejo name kupcziaus Au- 
deklaiczio, tykiam miestelyje 
Pakalniu. Tėvas reke ir bare, 
savo pakajuje; motina ir Juze, 
gera darbszti ir Dievobaimin
ga vienatine 'duktė rūstaus tė
vo, vaikszcziojo. su užsiaszaro- 
tom akimi; tarnai buvo persi
gandę ir nubudę o darbininkai 
krome, vienas in kita slaptai 
kalbėjo: “Na sziadien tai ne- 
norecziau būti kailyje Karo
liaus!”

Kas atsitiko?
Ponas Audeklaitis, vienas 

ir turtingiausiu kupcziu, buvo 
geras ir rustus tėvas namie bet 
norints jau penketą vaiku isz- 
augino po savo ruscziu prižiū
rėjimu bet daugiausia ji surū
pino tas, ant kurio jis daugiau
sia pasitikę jo, tai yra, jo viena
timis sūnūs Karolius. Po teisy
bei, ju trys vyruotos dukters 
ir jauniausioji Juze suteikdavo 
jam daugiausia linksmybes bet 
Karolius, da eidamas in moks- 
la jau jam dalgriso daug.

Turėdamas jau dvideszimts 
metu, pavogė tėvo keliolika de- 
setku rubliu ir revolveri idant 
prasiszalint in užrubeži. Bet už 
tai nukentėjo .nemažai. Kada 
jau jis pabaigė mokslą, pradėjo 
prigiallbeti tėvui krome, kuris 
ketino būti jo ir po dažiurejimu 
tėvo, turėjo jame dirbti. Pra
mokęs sziek tiek tėvo krome, 
likos iszsiunstas in Viedniu 
idant pramoktu daugiau savo 
amate bet isz ten likos iszigui- 
tas. Po kokiam tai laikui tėvas, 
manydamas jog sūnelis jau pa
sitaisė, vela iszsiunte ji pas vie
na isz savo geru pažinstamu. 
Bet ir tasai prisiuntė ji atgal 
su laiszlku kuris poną Audeklai- 
ti labai surūpino. Atėjo laikas 
vaiskavos tarnystes, kuris su
vis pagadino sūneli ir sugryžo 
namo pabaigtu latru.

Ponas Audeklaitis neprigu- 
lejo prie tu tėvu kurie žiuri ant 
bjauriu apsiejimu savo šuneliu, 
per tai namie atsibuvinejo tan
kiai barniai ir riksmai. Karo
lius vienok sau isz to nieko ne
daro. Su tėvu nesusitikdavo 
per dienas o (kada susitikdavo 
tai užsidėdavo kepure ant gal
vos ir eidavo szvilpaudamas in 
miestą. Ponas Audeklait is ėmė
si ant kito budo, tai yra, jog už
draudė kožnam idant neskolin
tu jo sunui pinigu. Už tai sūne
lis viena karta parojo namon be 
virszutiniu drapanų, kalbėda
mas jog buvo priverstas jas 
parduoti nes nebuvo jam suvis 
reikalingos.

— Nežinau ka pradėt, — kal
bėjo nelaimingas tėvas. — Ant 
galo kerszino iszvarymu isz na
mu ir kad niekad daugiau jame 
nepasirodytu. Nors nekarta jis 
taip kalbėjo bet niekad savo žo
džiu neiszpilde nes tikėjosi jog

in Lv-ava. Turėjo jis gana dide
li skaitlį pinigu o priek tam at
sirado ir daugybe prieteliu. Ko 

__ ' daugiau jam reikėjo ?
j Viena įkarta kada sugryžine- 

dare namie barnis ir riksmai jo namon jau gerai užsitraukęs,
apie kuriuos priminėm /pra
džioje musu apraszymo.

Kada apie piet Karolius atė
jo ant piet, ponas Audeklaitis 
negalėjo i'llgiaus jau susilaikyt 
isz susigraudinimo. Nekalbė
damas nieko, iszeme pundą bu
maszlku isz stalcziaus, padavė 
savo niekszui sunui tardamas:

— Sztai tavo dalis kuria bu-
• • i turn gavės po mano smercziai. 

Daryk su ja ka nori; jeigu ne, 
tai man tas suvis neapeina. 
Nuo szio laiko neesi mano sū
num! Neszkis lauk isz mano 
namo.

Žodžius tuos isztare kietai be 
mielaszirdystes ir graudumo. 
Padavęs sunui pinigus užsigry- 
žo nuo jo, neisztares ne žodelio. 
Isz pradžių Karolius sau nieko 
isz to nedarė 'bet po laikui ap'- 
simailszino ir su graudumu pa
szauke — Tėvai!

Ponas Audeklaitis iszgirdo 
tai bet neatsigryžo tik parode 
su pirsztu ant 'duriu idant jis 
iszeitu. Karolius gana gerai ži
nojo ka tai ženklina. Tykiai isz- 
sineszdino isz pakajaus o ant 
rytojaus dingo nežino kur.

Kuo to laiko nutilo riksmai 
ir baimei 'namuose pono Atidek- 
laiczio o užstojo tykumas.

Ponas Audeklaitis, nuejas in 
savo pakajeli, iszeme isz stal
cziaus sena knyga. Paėjo ji isz 
senu laiku nes da nuo jo pro- 
dieduko. Joje jis užraszydavo 
svambesnius atsitikimus kaip: 
užgimimus, (kriiksztus, vinezia- 
vOnes, ugnis, ligas ir smertis. 
Joje buvo užraszyta ir Karo
liaus vardas. Priesz dvideszimt 
penkis metus atgal ponas Au
deklaitis suplalkanczia szirdžia 
inraszinejo varda naujai gimu
sio kūdikio, manydamas jog 
dabar turės naslednimka ir kam 
palikti savo turtą!

Dvideszimt penki metai jau 
praslinko nuo to laiko... Apsi
gavo tėvo velinimai nes vietoje 
džiaugsmo tasai sūnūs jam at- 
nesze tik vargo ir rupesties!... 
Sziadien ponas Audeklaitis vė
la paėmė plunksna in ranka... 
ir szale sunaus vardo paženk
lino — kryželi!... Karolius jau 
numirė del jo, jau neturėjo ji 
už savo sunu!

Vos tai iszpilde, plunksna 
iszpuldle jam isz rankos, akys 
užstojo kaip miglom, o didele 
aszara nupuolė ant popieros — 
ant tos vietos kur parasze kry
želi. Ponas Audeklaitis netemi- 
no ant to tik uždengės knyga 
vela padėjo ja in savo vieta. 
Ar-gi numiręs vela kada prisi
keltu ?...

H

Ant guzu tęs turi dideli norą.
Prie visu kabinasi,

Kad užfundytu provijasi,
O jus besarmates,

Kaip pasiute kates.
Vaiku s-avo neprižiūrite,
Jokios sarmatos neturite, 

Jau iszpurpia (kaip drankos, 
Ar-gi negalite siūboje sėdėti

padėjime atiduoti tau tuos pi-j per dan'gu mislia, nuėmė nuo
nigus... į savo kaklo lenciugeli ant kurio1

— Nei nemislyl
nes pasakysiu tau atvirai jog
esmių niekszas o geriau bu's
jeigu nežinosi mano pavardes.

Pasakęs tai, užmdkejo roikun-
da ir iszejo szvilpaudamas la
bai linksmas isz savo darbo.

Studentas taipgi apleido res- blogo o asz nenustosiu melstis ’ Savo vyru ir vaikeliu apžiūrėti, 
tauracija su linksmu veidu. Ap-' už ta ve. Prižadėk man jog ne
laikyti nuo Karoliaus pinigai paliausi neszioti szita medalika

užtiko jauna žmogų stovinti 
prie muro vieno namo o kaip 
jam iszrode, buvo girtas nes 
svyravo.

— Ei, prieteliau, kaip man 
iszrodo tai ir tu panasziai in;
mane, esi gerai užsitraukęs. Ži-*tikrai buvo pradžia jo gyveni-'niekados, 
aibma vynas gerai bet per daug 
jo neprivalome naudoti.

Nepažinstamas nieko jam ne-
> atsake tik žiurėjo persigandęs 
ir užpykęs ant nepažinstamo. 
Priesz Karolius stovėjo jaukas 
žmogus, dorans veido, iszbales 
ir inpuolusiom akimi. Drapa
nos jo 'buvo jau gerai iszneszio- 
tos bet szvariai užlaikytos.

— Jeigu ponas žinotum del 
ko turėjau pasiremt prie mu
lo!... — sudejavo drebaneziu 
balsu.

— Galiu dasiprast o gal vy
rukas buvo per drūtas del ta
vęs! — atsiliepe Karolius.

— Ir tada turime svyruot ka
da esame iszalke ir negalime 
stovėt ant kojų, —atsiliepe ne 
pažinstamas.

Dabar suprato Karolius ka 
reikėjo mislyt apie vargsza, 
gailėjosi labai savo žodžiu isz- 
tartu priesz tai. Su graudumu 
atsiliepe:

— Vargszas! Praszau tavęs, 
nepyk 'ant mainės! Kas tave at
vedė prie tojo padėjimo? Bet 
czionais ne yra tinkama vieta 
ant pasikalbėjimo. Eik su ma
nim in restauracija, ten atvi
riau p as i k aillbe sime sau.

Jaunas vyras nuėjo paskui 
ji ir liepe paduoti jam gera va
kariene, kuria iszalkes nepa
žinstamas suvalgė godžiai. Pa
sidrūtinę apsakė savo gyveni
mo istorija:

Buvo .jis studentu ir vadino- !;ui sugly"žtu’ įsitaisęs ii- do-

m o.
III.

Da niekad taip nebuvo gi
li ukningu Karolius kaip szia
dien, 'kaičia radosi ant ulyczios. 
Iszvažiavo da ta paczia diena

K aro’ 1 i u s pas i t ai s y s.
Viena įkarta atsitiko daly

kas kuris ponia Audėklaiti pri
vedė prie padūkimo. Karolius 
sufalszavojo tėvo pravarde ant 
banlkinio cze'kio ir tokiu budu 
aplaike pinigu ant apmokėjimo 
savo skolų kurias buvo pada
ręs praloszes isz kazyriu. Ant 
giliuko visas tas interesas da
vėsi apsimaiszyt pakol prova 
likos inneszta in suda. Žinoma 
jog tolimesnis 'buvimas Karo
liaus namie jau negailėjo 'būti 
užtikrintas.

Isz tos tai priežasties, pasi-

:: 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.

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

įpie tai... kabojo medalikas Szv. Szirdies 
ir užkabino ji ant Karoliaus 
kalki o tardama:

— Neturiu kitokio budo isz- 
gial'bejimo tavęs kaip paduoti 
tave po apgloba tojo medaliiko, 
tegul jis tave sergsti nuo viso

Nuo to laiko praslinko kelio
lika metu. Ant krautuves pono 
Ąudėklaiczio randasi naujas 
paraszas nes jis visa savo san
deli pavede vyrui vyriausios 
savo dukters idant 'paskutines 
dienas savo gyvenimo .praleisti 
tykyiai ir ramiai.

O Karolius?... Praleidęs visus 
pinigus ir nesuradęs sau atsa- 
kamiczio užsiėmimo, sugryžo 
namon.

— Gal tėvas tik szposavo ka
da iszvare mane isz namu, — 
mane sau Karolius. — Žinoma, 
turėsiu nuduoti pakutavojanti 
grieszninka, tegul buna kas nor 
bet esmių jo sunum.

Vienok pabludo nes tėvas su
vis nenorėjo priimti sūneli in 
namus. Kada spyrėsi pasilikti 
namie tėvas iszvare ji isz naujo 
su pagialba 'botago szaukda- 
mas:

— Ne esmi mano sunum! Asz 
neturiu sunaus. — Lauk su ta
vim, isz mano alkiu! — szauke 
su didžiausiu uižipykimu.

Ne praszymai paczios ne duk
ters nieko nepagialbejo. Tėvo 
pastanavijimo negalėjo per- 
.mainyt. Su keiksmu iszejo Ka
volius isz pakajaus tėvo o nuši
ldavę pas motina. Motina ji 
linksmino ir prispyrinejo idant 
sau pasijeszkotu kokio užsi
ėmimo o jeigu po kokiam lai-

Karolius, susigraudinęs la
bai, prižadėjo jog medalika vis 
neszios, po tam isztruko isz mo
tinos glėbio ir isžbego ant uly
czios.

* * *
Nuo to laiko vėla praslinko 

keli metai. Namiszlkiems buvo 
rustai uždrausta'kada nors mi
nėti vardo Karoliaus o motina 
kelis kartus dryso kalbėt apie 
ji priesz tęva 'bet tas atkirsda
vo jai:

— Ka tu man apie ji kalbi ? 
Karolius tai jau ne mano sū
nūs! Jis jau numirė del mus, 
nenoriu apie ji suvis žinoti.

Matydama jog tėvas nesi
duos perkalbėt, nutilo vargsze 
bet savo maldose nuolatos jo 
varda minavojo.

(Bus daugiau)

ežiais pas grineziuke kur jis li
kos padirbtas ir paszauke: — 
diedulk, dieduk, atidaryk dure
les!

Iszgirdes diedas puodą szau- 
kenti, atidarė duris in inlkele ji 
per slenksti bet pajuto kad 
puodas yra sunkesniu.

Pasirito puodas ant vidurio 
aslos ir atsidaręs pakvipo ant 
visos grinczeles barszcziai su 
lasziniais. Kada pamate tai,

* * *
/ Va i j u s ru t ei es, N a j o r k i n e s,

Lietuviszkos gaspadines,
Ar jau nuo triksu nesusi-

įlaikysite,
Ar prie Dievo neatsiversite,

Randasi tolu kitos girtuokles ir'teko to valgio seneliams ant ke- 
pasžkustvos,

Kurios nieiszsiblaivins
niekados,

Atsiminkite kad senos esate,
Gyvata nuo guzutes gesta,
Geriau tuoj pasitaisykite,

Apie mirti geriau pamislykite,
Dabar pasiliausiu,

Ir velia kada pas jus atsi-
\ lankysiu.

i 1 1
diedas nudžiugo ir griebėsi už 
samties o boba už szaukszto ir 
davai valgyt nes ir buvo jau 
senei tokio valgio ragavia. Už-

Stebuklingas Puodas

si Jonas Krinskias. Kaipo siera- 
ta užsilaikė nuo likusio turto 
pakol nebaigė mokslą savo 
miestelyje o su tuom ir pasi
baigė jo pinigai lyg paskuti
niam skatikui. Po tam instojo 
in augsztesne mokslaine moky
tis ant mekaniko bet neturėjo 
ant to funduszo tik gera paliu
dijimą savo profesoriaus. Bet 
Lvave patiko ji kitaip ne kaip 
jis tikėjosi. Nuo ryto lyg vaka
rui bėgiojo jis po ulyczias jesz- 
kodamas -nors kokio užsiėmimo 
bet niekur jo nerado. Be pinigu 
ir pastoges, valkiojosi po uly
czias be jokio užsiėmimo, nuo 
dvieju dienu nieko burnoje ne
turėjo ir nežinojo kas su juom 
atsitiks ant toliaus.

— Nenupulk ant dvasios, ma
no drauge,-neprivalai rugot bet | 
turetie vilti.

Tame atėjo jam naudinga - 
mislis. Sieke in kiszeniu, iszsi-j 
eme isz masznos trisdeszimts l 
vien-rublines bumaszkas ir pa
davė jas nusistebėjusiam stu
dentui.

— Nepykie ponas ant manos, 
jog duodu, tau szita. Pinigai i

resniu žmogum tai gal tėvas at
sileis ir duosis pcrsipraszyt.

— Asz nenoriu jo atleidimo. 
Tėvas nori isz manes padaryt 
latra, tai tegul iszsipildo jo vė
lini mas !

— Sunau! Ka 'kalbi ?! — per- 
sigandus paszauke motina. Buk 
iszmanus iv pamislyk apie ma
ne kuri 'nuolatos tau vėlino ge
rai. Da asz nenustojau būti ta
vo motina.

Vietoje atsa'kyt, paėmė moti
nos ranka, prispaudė ja prie lu
pu mieryje atsisveikinimo.

1 — Sveikinu jus! — isztare ir 
norėjo iszeit.

Nelaiminga motina mėtėsi 
ant jo kaklo su verksmu...

— Pasitaisyk! Bulkie vela 
1 geru, pabažnu ir darbszcziu 
žmogum.

Karolius užpykęs žiurėjo in 
, žeme.
Į — Ar tai dabar turiu tai pa
daryt? — paklausė su kartumu, 
— dabar, kada tėvas mane an
tru kartu iszgujo isz namu? 
Ne, prie to jau neturiu noro!

Tame motina, rodos inkvepta

prisiduos tuom kart del apmal-1
szinimo tavo svarbiausiu reilka-j 
lavimu o po tam ateis laikas ir 
ateis rodą. Nesirūpink!

Vargszas paraudonavo neno
romis. Nemislino ilgai ir paėmė! 
poduotus pinigus su szirdinga 
padekavone.

j — Tegul tau Dievas gausei 
už tai isznagradina. Esi ponas 
miėl'aszirdingu, — ir nupuolė 
aszara ant paduotu bumaszku.

— Et, 'ka tai taip daug’ beda- 
vot, — isizsikalbejo Karolius.

— Ar galiu nors užklaust po
no pavardes? Gal kada busiu

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju pavei'ksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drucziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00. • 
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Vienam mieste sėnyva 
mergina,

Labai Dievui tinkama, 
Fabrike poteriauja nuolatos, 

O da skaito ir isz knygos. 
Kaip jai maszina sugenda, 

Tai peipykus visokius žodžius 
atranda,

O kad ir labai pabažna, 
Bet ir vyniotis akvatna.

Sztai atsirado kokis tai 
jaunikis,

Su pirszliu pas ja in stuba 
raibantinas,

Per tris dienas sugertuves 
turėjo,

Gere kiek tik norėjo.
Ir visokio valgio turėjo, 

Da ir in delną jaunikiui indejo,
Ba jo laibai norėjo, 

Badai kelis desetkus doleriu, 
Davė ant szliubiniu drabužiu.

O kad d a užsaku nebuvo, 
Vaikinui džiaugsmas buvo, 

Pinigus greitai paėmė,
In platu svietą iszdumc.

Sziadien vela fabrike
. poteriauja.,

Skaito isz knygos ir dūsauja, 
Dalbar jau maszina nekolioja, 

Tilktai savo pabėgusi jauniki 
blogaslovija,

Tylėk duszele, da viena kliosz- 
tori pastatys,

Visas senmeges in ji sutalpys 
O tada abidvi minyszkos 

pastosim,
Dovydo psalmas giedosim, 

O tuosius neviernus Tamoszius 
prakeiksim,

Ir nors tuom dakepsim.
* * *

Senovės gadynėje gyveno 
diedas su savo boba. Buvo jie 
labai biedni kad ne visados tu
rėjo jie k a pavalgygt. Diedas 
lipde 'puodus o boba verpe ir isz 
to turėdavo sau kąsneli duonos.

Viena puodą padare tasai 
diedelis sykiu su kitais bet ka
da padžiovė tai visus neužilgio 
nuėmė o ta puodą užmirszo nu
imt ir taip tas puodas džiūvo 
per tris metus ant grotu du
rnuose. Nubodo tam puodui be- 
džiustant o nesulaukdamas nu
ėmimo paszauke:

— Dieduli! Dieduli, nukelk 
mane.

Iszsigaindes diedas siunezia 
boba, boba spiriasi kad diedas 
eitu. Diedas, kaipo drąsesnis 
nukėlė ji. Puodas pasirito pas 
duris ir saiko:

— Dieduli! Diedului! Atida
ryk dureles.

Diedas atidarė duris ir isz- 
kele puodą.

Puodas ritosi, ritosi per lau
kus ir nusiritęs in pagirri, su
stojo ant kryžkeles. Pasitaikė 
kad tuo tarpu važiavo dvarokai 
in girria malku kirst ir užmir
szo pasiimti (koki nors puodą. 
O 'kad jiems buvo tolimas ke
lias in girria tai jie pasiimda
vo visokiu daigtu ir girrioj gy
vendavo per kokia sanvaite. 
Pamatia 'dvarokai puodą, laibai 
nudžiugo. Paemia ji apžiurėjo 
kad sveikas todėl insidejo in 
vežimą ir vežesi ji su savim.

Kada pribuvo in vieta, vieni 
nuėjo malku kirst o kiti liko 
pietus virt. Perdėjo karti per 
du medžius, Įiaikabino puodą ir 
sukure ugni po puodu. Kada 
jau pabaigė virt barszcziai o 
da ir su laszin'eis, kukorius nu
kabino puodą, pastate ji ant 
žemes ir nuėjo 
szaulkt ant piet.

Puodas tuo jaus užvirė ir da- 
vai ristis namon. Darbininkai, 
ateja pietų pamate kad jau puo
das ritasi todėl pradėjo vytis. 
Dasivija ji negalėjo nielka in
veikt nes puodas buvo drucziai 
užsidaręs. Bernai paėmė kuo- 

I lūs ir pradėjo Skaldyt puodą, 
mislydami kad nors barszcziai 
pasilies bet nors laszinius iszsi- 
ims. Bet nieko negalėjo pada
ryt nes puodas ko tolyn to

(liti dienu. Už kokio tai laiko 
puodas vela .pradėjo įpraszytis 
laukan. Isžleido diedelis ji lau
kan o tas ir nusirito in pagiri 
ant tos paczios vietos. Važiavo 
tie patys dvarokai namon ir 
pamatia ta puodą suriko: — 
Žiūrėkit, tas niekadejus vela 
ežia stovi, palaukit, dabar rei
kia jam intaisyt bailka.

Bet ka jam padaryt?
Susitarė kad geriausia butu 

in ji pridėt... meszlo. Tik neži
no katram pradėt. Važiavo kar
tu .su jais ir ponaitis tai visi su
tarė kad jis pradėtu.

Tasai jaunas smagus vyru
kas, norėdamas juokus padaryt 
isz puodo, prinesze daug mesz
lo ir pradėjo dėti ji in puodą. 
Pajutęs puodas kad jau tas ge
nai irikiszes ranka, suėmė jam 
už rankos kad tasai net pradėjo 
rėkt. Dvarokai supuolia norėjo 
isztrau'kti bet puodas da labiau 
laike. Norėjo sumuszt bet ir tas 
nieko nemaczijo. Nieko negalė
dami inveikt, pradėjo praszy
tis. Bet puodas vis laikėsi ir 
ant galo pasakė:

— Kaip pridesit mane pilna 
pinigu, tada paleisiu.

Neturėdami ka daryt, ko- 
greicziausia nubėgo pas poną, 
vaikino tęva ir pasakė kas per 
nelaime patiko jo sunu ir kad 
reikia pinigu pridėti pilna puo
dą tada ji paleis. Pasiėmė po
nas pinigu ir atvažiavo pas su
nu kuris vos jau žodi galėjo 
isztart ir pridėjo ta puodą pil
na pinigu. Kada puodas buvo 
jau pilnas, paleido ranka to ipo- 
nairzio, pats užsidarė ir nusiri- 

, to tiesiog in stubele. Dvarokai 
pavijo da gala bet žinodami 
kad tai su tuom puodu nėra 
taiku tai ir paliovė. Parsirito 
puodas pas stubele, sustojo pas 
duris ir pradėjo szaukti diedu
ką. Iszgirdes diedukas szauki- . 
ma puodo, atidarė jam duris.

Norėjo inkelti puodą bet jau 
buvo laibai sunikus, kele ji per 
slenksti, puodas iszsprudo isz 
jo ranku, iszpuole ant 'žemes ir 
pabiro pinigai.

Diedas su boba džiaugėsi 
tiek pinigu pamate bet da ju 
buvo didesne gailestis kada pa
mate puodo tiktai szukes. Gave 
tiek daug pinigu, diedukai nu
sipirko sau dvaru'ka ir nors ant 
senatvės gavo ponais pabūti ir 

,’ieszdarbininkus Į linksmai pagyventi da pri 
smert.

Nekurios moterėles visai gedės1 greieziau ritosi ir taip dvaro
kai, negalėdami spėt bėgti pas

su ibarsz-
neturi, 

Valkiojasi po urvas, ant nieko,kui, paleido puodą 
nežiūri,

Viena maeziau labai stora,
ežiais.

Pasirito puodas su

ISTORIJEapie Ila lsz 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15^. 
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Žinios Vietines
— Ponia M. Sideriene, isz 

Girardivilles, ana diena lankėsi 
mieste pas ponstva S. Kanczius 
ant So. Catawiss’a uty., taipgi 
atsilankė in redakcija “Sau
les.” Acziu už atsilankymu.

—• Seredojje Szv. Gabrie
liaus Arkaniolo. Ketverge Ap- 
reiszkimo Szv. P. Marijos. Su- 
batoe Szv. Jono Damasko. Ne
dėliojo Szv. Jono Kapistrano, 
taipgi 3-czia Nedelia Gavėnioj.

— Praeita Ketverga moto- 
ravo in Mahanoju ponstva S. 
Pecziuilei, isz W. Hazletono, at
lankyti patinstamus ir gimi
nes ir taipgi atsilankė in redak
cija “Saules” nes ponstva Peu 
cziulei yra szimt-procentinei 
musu skaitytojai. Ponia Pc- 
cziuliene per koki tai laika sir
go bet sziadien sveiksta greitai 
kas pralinksmins jos pažinsta-- 
mus.

—■ Mahanoy City Gas kom
panija buvo priversta pakelti 
kaina gazo.

Gilberton, Pa. t Juozas Sima- 
liaviczius mirė Schuylkill Ha
ven ligonbuteje kur radosi tris 
įmetus. Paliko tris seseres ir bu
vo nevedes. Likos palaidotas 
Pane’delio diena isz namo J. 
Petrauskienes, 220 Main uly., 
ant Vytauto kapiniu, Frackvil
le j e.

Coaldale, Pa. — Tėvai ser
žanto Edvardo J. Butts, 20 me
tu amžiaus, aplaike liūdna ži
nia nuo valdžios, buk jisai li
kos užmuisztas laiko muszio 
Afrikoje, Vasario [Feb.] 22 
diena. Jaunas vyrukas inžen- 
ge in kariuomenia tuo jaus po 
užbaigimui High School moks
lo. Paliko dideliam nuliudi- 
mia tėvus ir tris brolius ir pri
gulėjo prie vietines Szv. Jono 
Liet u v is z k os p a r ap i j o s.

Scranton, Pa. — Vyskupas 
William J. Hafey isz Skrandu 
Ka'talikiszkos Diecezijos per
mainė sekanezius kunigus:

Kun. F. Dominiak isz Hazle
tono in Dickson City ant vietos 
Kunigo Szpotanskio; Kunigas 
Petras Zardeckas isz Freelan- 
do in SS. Petro ir Povilo para
pija in Avoca o Kunigas Cesa- 
ras Mailinoski apims jo vieta.

Nepavelino Motinai
Iszteket Antru Kartu

Nedoras Pasielgimas
Su Sieratelia

Brooklyn, N. Y. — Už nedo
ra pasielgimą su penkių metu 
Geralda Galante, likos areszta- 
voti jos priimti tėvai, Domini- 
ko ir Anuncija Portano ir pa
statyti po 5,000 doleriu kauci
jos.

Tieji nemielaszirdingi žmo
nes sumusze sieratelia ant viso 
kūno, kuris buvo pamelynaves 
nuo galvos lyg kojų, buvo jai 
iszlaužta ranka ir pecziai buvo 
perpjauti su kokiu tai asztriu 
innagiu. Žaidulys buvo keturiu 
coliu ilgio. Sieratele pro verks
mus pasakė kad motina jai sau
jomis iszraudavo plaukus, ja 
spardydavo ir daužydavo su 
pagaliu už mažiausia prasikal
timą.

Mirė Ant Motinos
Kapo

Oaklane, Pa. — Ant czionai- 
tiniu kapiniu dažiuretojas rado 
lavona nusižudžiusio kareivio, 
Petro Knowles, 30 metu, kuris 
atvažiavęs namo ant keliu die
nu, nuėjo ant kapo savo moti
nos ir paleido sau szuvi in kru
tinę. Paliko laiszkeli kuriame 
parasze: “Nubodo man gyven
ti ir mano pati dagriso man. 
Geriau mirti ne kaip kentėti 
žemiszkus nesmagumus. ’ ’

Sugryžo Pasekmingai
Namo

Kapralius Barney Ross, 
buvusis žymus kumsztinin- 
kas [ant kaireses puses] ir 
kareivis R. Gar čia, randasi 
ligonbuteje San Diego, Cal. 
Abudu likos pavojingai su
žeisti laike musziu ant Solo- 
monu Salų. Buvo jie pinnu-

Pustynese Bursoje Su Amerikoniszkais Kareiviais

Sritie paveikslai likos nutraukti Amerikoniszkam abaze, Indijoj. Pirmutiniam pa-
veikslelyje matome kaip vienas draugas parengineja pundą visokiu pasilinksminimu del 
savo draugu kuriuos ketina nusiunsti in giluma pustynes kad draugai turėtu su kuom 
praleisti nuobodu laika. Antram paveiksle trekas traukia pagedusi automobiliu o treczia- 
me, matome musu kareivius eroplane su kuriuom patruliuoja pakraszczius pustyniu jesz- 
kodami paklydusiu Japonu.

Dvasios Suardė
Szeimyna

NEBUCZIAVO JA
PER 7 METUS

PRALOSZE KŪDIKI

Iszgialbejo $2,500 Isz !Ant Gavėnios!
Deganczio Tvarto; ’
Butu Pats Žuvęs

Į Reading, Pa. — Stephen 
.Verner, 44 metu, darbininkas viesz. 
ant geležinkelio, patemines ug 
ni savo name, nubėgo kaip pa
siutęs prie ugnies o nors ji kiti 
žmones stengėsi sulaikyti bet 
jis iszsprudo isz ju ranku ir nu
bėgo tiesiog in maža tvarteli 
kuris jau buvo užsidegęs nuo

Graudus 
Verksmai 

arba Pasibudinimas prie apmislinimo 
Kanczios Vieszp. Jezuso Kristuso. 
Knygute reikalinga ant Gavėnios. 
Pagal senoviszka būda.........................10c

Stacijos arba Kalvarija Vieszp. 
Jėzaus Kristaus...........................................10c

Sapnas Motinos Szvencziausios, 
Jėzaus ir Malda Motinos; 

Szvencz. Sapnas Motinos Szvencziau
sios, mieganezios ant kalno Alyvų, 
žemei Batanijos, bažnyczioj Szv. My
kolo Arkaniuolo. Preke,.................. IEj

Maldele Arcibrostvos Szvencziausio 
Veido Vieszp. Musu Jėzaus Kristaus, 
Preke, ............................................................ 10c

Istorija apie Amžina Žydą. Jo ke
lione po svietą ir liudymas apie Jėzui 
Kristų................................................................. 2Oc.

deganczio namo kur turėjo pa
slėpęs pustreczio tukstanezio 
doleriu.

i Nusistebėjo susirinkusieji 
žmones, paregeja žmogų inbe- 
ganti in liepsna. Neužilgio isz- 
bego visas apsvilęs bet su szyp- 
sena ant veido ir laikantis ran
koje maža bleszine dėžutė ku 
rioje radosi jo suezedinti pini
gai, 2,500 doleriu. Pinigus buvo

Trumpas Katekizmas pagal iszgul- 
dima Kun. Pilausko, su nekurtais rei
kalingais padėjimais. .Preke. . . .10c

Novena Stebuklingo Medaliko Die
vo Motinos Garbei. Preke,........... 10c

Tretininkių Seraphiszkas Officiutn 
Treczios Regulos nares, sulyg sky
riaus 11.6, kurios kasdiena kalba. 
Preke...................................................................10c

Laiszkas arba Muka musu Iszga- 
nytojaus Jezuso Kristuso, perraszyta 
isz laiszkos rastos grabe mums Iszga- 
ny to jaus Jeruzolime. Preke,............5c

Adresas:
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

isztra.ukes isz bankos tik ketu- i 
res dienas priesz tai kad nusi
pirkti automobiliu. Pinigus vė
la padėjo in banka.

Nenorėjo Būti Neval
ninke Savo Vyro

^MEFENSE 
fiM BUY

G NITE D 
jJįįEg STATES 
$/Tj SAVINGS 
/ i J V O N D S 
'Ej l-įvgį AND STAMPS

(H&UJUr TOUR rosiOHH f M HA S K

Sziam pavo
jingam laike, ta
vo Amerikos Tė
vynė reikalauje 
tavo paszialpos. 
Pirkie Apgyni
mo Czedinimo

Bondus ir Markes.

Montgomery, Ala. — Marion 
Ormond sude apreiszke buk 
dvasios suardė jo szeimyniszka 

i gyvenimą ir todėl padavė pra- 
szyma in suda kad jam duotu 
persiskyrimą nuo jo paezios. 
Sake jis sudžiui: *

“Mano pati daugeli kartu 
man kalbėjo buk dvasios miru
siu jos giminiu nuolatos jai 
sznabžda kad negyventu su 
manim. Ant galo mano pati, 
pasiėmus visas savo drapanas, 
iszleke su kokiu tai nežinomu 
“dvasia”, vyro pavidale, isz- 
hegdami in platu svietą. — Ma
tyt kad toji moterele paklausė 
kokio tai gyvo “piktos dva
sios.”

Nori Nuo Jo 
Persiskyrimą

Saint Louis, Mo. — Už tai 
kad josios vyras ja nebueziavo 
per septynis metus, Mrs. Della 
Rankin užve'de teismą ant per
siskyrimo nuo savo vyro nes su 
tokiu asilu daugiau ne nori gy
venti. ToĮji porele apsivedė 
1935 mele. Sudžia nedave per
siskyrimo jai tvirtindamas kad 
tai netinkama priežastis ir pa
liepė porelei eiti namo.

Tėvas Pralosze Kūdiki
Kuris Ka Tik Užgimė;

Motina Mirė Isz
Gailesties

Columbus, Ga. — Sonia Van 
Hart šukele namie revoliucija 
ir iszdejo savo vyrui tikra lais
ves apszaukima kad daugiau 
nepildys jo prisakymus ir ne
bus jo nevalninke. Porele apsi
vedė 1940 mete ir dabar jeszko 
persiskyrimo. Motere paduoda 
sekanezias priežastis del ko ne
nori su juom gyventi: Motere

Havana, Kuba — Vienatini 
nesmaguma koki turi gyvento
jai Kubos, yra nuolatinis loszi- 
mas kazyrems ir kaulukais. 
Kožnam kaimelyje czionais, turėjo atsikelti penkta valanda 
nors karta in sanvaite vyrai lo- ryte, pagaminti pusryczius ir 
szia per visa para o ypatingai' padirbti savo namini darba po 
tada, kada aplaiko užmokesti'tam eiti in fabriką ir ūl.L.1 — 
už darba ant cukriniu ukiu.

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
Velnias

TIKTAI, ... 50c ■: 
SAULE PUBLISHING CO., 

-■----- r-1 Mahanoy City, Pa. - U.S.A,
dirbti ten' 

per visa diena. Sugryžus namo
Ana diena, kaime Avilla, ke- aP^e ^•’ta valanda vakare, ture- 
vvrai nradeio loszt kazyrems. j° pagaminti vyrui vakariene..

Užmusze Paczia Su
Laikrodžiu

Kruvina Musztyne Vai
ku Su Žirklėms Ir 

Peiliais

Philadelphia, Pa. — Isz prie
žasties vaikiszku pesztyniu, 
Gene Moshen, jos sesute ir bro-

Hattiesburg, Miss. — Sam
son Jackson, nigeris, likos už
darytas kalėjime už sumuszi-j liukas guli ligonbuteje nuo ap- 
ma savo moteres su laikrodžiu' laikytu žaiduliu užduotu su i 
taip, kad toji mire in kėlės va-j 
landas vėliaus, J' 
Vyras prisispažino prie kaltes |;
bet iszsikalbinejo buk jo mote-j 
re taip ji inerzino kad jis buvo

tiniais kareiviais kurie likos priverstas ja apmalszyti nors 
sužeisti, kaip dabar girdėt 
tai Ross randasi New Yorke.

ir turėjo panaudoti ant to laik
rodi.

Petersburg, Va. — Morta 
Boldyga, 60 metu naszle, pada
re visus parengimus teketi' už 
Jokūbo Kivinsko, du metus 
senesnis už ja. Jau buvo ap
garsinta bažnyczioje užsakai, 
bet sūnūs Mortos norints savo 
motina sumusze ir už tai užmo
kėjo bausmia, ir da kerszino 
Jokūbui sumuszti terla jeigu 
neatsikratys nuo motinos.

Motinos mylimas Jokūbėlis 
taip persigando kerszto kad 
net iszdume isz miestelio, 'bet 
pirma apreiszke kunigui kad 
atszauktu szlihba.

Kaliniai Bus Traukiami'
In Kariuomene j

Harrisburg, Pa. — Ant už-i 
manymo kariszku virszininku, 
bus szaukiami kaliniai kurie' 
yra tinkami ant kariuomenisz- 
kos tarnystes isz visu kalėjimu 
Pennsylvanijos. Tiktai tieji 
bus traukiami kurie yra mažai 
prasižengia priesz tiesas.

Pasirengineja Ant Užklupimo Tuniso

• - - ' peiliais ir žirklėms su kuriais
ligonbuteje.'vaikai muszesi. Tame laike tė

vu nesirado namie nes abudu 
buvo iszeja in miestą su reika
lais.

Mergaite likos indurta su 
žirklėmis in kakla per savo 
broliuką o kiti du likos baisei 
supjaustyti su peiliais. Vaikai 
susibarė tarp saves už laik- 
raszti — kožnas norėjo pirmu
tinis perskaityt juokingus pa
veikslus “funnies”. Per tai ki
lo gjnczai po tam kruvina 
musztyne.

Ii vyrai pradėjo loszt kazyrems. 
Apie ryta, vienas isz j u, Bema 
nąs Pedraldo, kuris jau beveik 
viską pralosze,' dažinojo buk 
ta j a nakti jo pati pagimdė jam 
sunu.

Tėvas nelabai taja žinia nu
džiugo, užstate savo sūneli, 
kurio da nebuvo mates, ant ka- 
zyriu ir po keliu loszimu pralo
sze sūneli. Visi linkėjo giliuko 

i iszlaimetojui kuris su tėvu ir 
keliais liudininkais, nuėjo prie 
serganezios motinos lovos, pa
siėmė kūdiki ir nuėjo namo, 
nors jau turėjo savo tris vai
kus.

Motina, pabudus isz miego ir 
dagirdus ka jos vyras padare, 
isz gailesties netekimo savo 
naujai gimusio sūnelio, mire in 
kėlės valandas nuo susigrau
dinimo. Jos vyras likos aresz- 
tavotas.

Vakare, pardavinėjo, tikietus 
krutamu j u paveikslu teatrely- 
je lyg 11-tai valandai naktije, 
kuri laike jos vyras. Ant galo 
moterei nubodo tokis gyveni
mas ir ji ilgiaus negalėjo isz- 
kensti tosios nevalninkystes.

Tėvai Nužudė Naujai
Gimusi Kūdiki

Paterson, N. J. — George I 
Sherman ir jo pati likos užda
ryti kalėjime už nužudymą sa
vo keliu sanvaieziu amžiaus' 
kūdiki. Motere teisinosi kad 
ji tame nėra kalta tik visa kal
te sudeda ant savo vyro kalbė
dama buk kada ji ėjo per tilta1 
tai jos vyras staigai isztrauke 
jai kūdiki isz ranku ir inmete 
ji in upe.

Ponia Rooseveltiene Vieszina Musu “Boisus”

Paliko Tarnaitei 10,000
Doleriu

Denver, Colo. — Kada gimi
nes mirusios Mrs. Grace San
derson atidarė jos paskutini 
testamenta, nemažai nusistebė
jo kada perskaitė buk ji užra- 
sze savo senai tarnaitei, Jennie 
Grayham, C7 metu, kuri tarna
vo pas velione arti 40 metu, 
deszimts tukstaneziu doleriu o 
arti 50 tukstaneziu doleriu už- 
rasze del visokiu labdaringu 
drauguviu o giminėms nepali
ko ne cento, kurie nuo senukes 
szalinosi per daugeli metu ir
apie ja nieko nenorėjo žinoti.

Amerikoniszki generolai svarsto isz kur butu geriausia 
užklupti ant Tuniso ir supliekti Vokiszka generolą Rommel 
kad ji visiszkai iszvaryt isz Afrikos.

Tarnaite ja niekad neapleisda- 
vo ir prižiurinejo ja lyg pasku
tinei jos valandai.

‘SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

m!

Ponia Teodoriene Rooseveltiene, marti buvusio preziden
to Teodoro Roosevelto, vieszina musu “boisus” Londone, 
kada tieji pribuvo in ten ant trumpo urlopo.

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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


