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Isz Amerikos
I APJAKO ISZ

DŽIAUGSMO
p- _

Motina Apjako Paregė
dama Sunu Valkata Ka- 
• da Tasai Atėjo Prie 
L Duriu Melsti Maisto

Duluth, Minn. — Dvideszimt 
metu adgal Benas Wachter, tu
rėdamas tada penkiolika metu, 
pabėgo isz tėvu namo ir tik 
sziomis dienomis sugryžo neti
kėtai. Visi mane kad jis senei 
mirė ar kur žuvo.

Ate j as ana vakara prie du
riu savo tetos, apdriskęs, nesi
prausęs, kaip tikras valkata, 
paprasze valgyt. Teta gerai in- 
siteminus in jo nuvarginta vei
dą, užklausė ar jis ne yra Ben 
Wachter. Valkata atsake kad 
ne, nes yra Robertu Minster. 
Bet teta buvo tvirta kad tai 
dingusis vaikas ir prispyrė ji 
idant eitu pas jos sesere, “val
katos” motina. Motina, pare
gėjus savo dingusi sūneli, su
kliko “Ben!” ir krito ant že
mes apalpus, apjakdama ant 
abieju akiu.

Robertas negalėjo suprasti 
kas czion atsitiko bet dasipra- 
to kad tai gali būti teisybe, kad 
tai buvo jo motina nes apleis
damas namus, neteko minties 
ir nežinojo kuom tikrai jis yra 
ir kur gyvena. Daktarai mano 
padaryti jam operacija ant gal
vos o gal po tam atsimins kuom 
jis yra. Nors motina neteko re
gėjimo bet jos szirdis yra už- 
ganadinta kad po tiek metu 
dingusis sūnelis sugryžo pas 
ja. — Nebutu tai motiniszka 
szirdis!

BJAURUS PASIELGI
MAS PLESZIKU

Su Sena Motere

Rochester, Minn. — Du ple- 
szikai, žinodami kad Sallie 
Guntrie, 66 metu, turėjo namie 
daug pinigu, ate j a pas ja, pra
dėjo visokiais budais motere 
kankyti: sumusze kumsztemis 
baisei veidą, suspardė jai szo- 
nus kad net du szonkaulius isz- 
lauže ir apdegino kakla idant 
ji pasakytu kur randasi paslėp
ti pinigai. Senuke būdama su- 
paralyžavota ir negalėdama 

jpasijudint isz vietos, kentėda
ma baisei, iszdave slapta vieta. 
Pleszikai pasiėmė asztuonis 
tukstanczius doleriu, atsuko 
pecziuje gaza ir paliko motere. 
Kaimynai suuodė gaza kamba
rėlyje, paszauke palicija kuri 
iszverte duris, iszgialbejo mo
tere in laika ir nuveže in ligon- 
bute kur toji apsakė apie už- 
klupima.

Mirsztanti Motere Kal
tina Vyra Už Jos 

Apdegima
Winona, Minn. — Mrs. Amo

ry Stuart, 56 metu amžiaus, 
gulėdama ant mirtinos lovos, 
ligonbuteje, pripažino buk jos 
vyras padege lova ant kurios ji 
gulėjo tiksle sudeginimo jos 
kad vyras galėtu aplaikyt po 
jos mircziai tūkstanti doleriu 
insziurenc.

Nakties laike vyras priselino 
su pundu uždegtu laikraszcziu, 
prie jos lovos. Liepsna tuoj aus 
apėmė lova ir ja. Stuart buvo 
vedes du kartu priesz tai. Pir
mutine jo motere mirė o su ant
ra jis persiskyrė. Likos uždary
tas kalėjime o motere badai 
mirs.
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Du Broliai Gyveno Kai
po Merginos Nuo

Užgimimo 
r —

Willson, N. C. — Du brolei, 
kurie per 30 metu gyveno kai
po merginos, tik nesenei daži- 
nojo kad jie yra vyrai ir dabar 
davė praszyma in suda kad 
permainytu j u vardus. Yra tai 
du brolei Anna ir Nora Lipp
man, 33 ir 30 metu amžiaus. 
Priežastis tame buvo ta: moti
na turėjo szeszis sūnūs ir jos 
troszkimu buvo kad susilaukti 
dukreles. Kada abudu vaikai 

, gimė, parėdė juos in mergai- 
cziu drapanukes ir taip neszio- 
jo lyg mircziai motinos, kelis 
menesius adgal. Vienas ne ki
tas nežinojo kad jie yra vyrais 
ir dabar meldžia sūdo idant 
permainytu j u vardus ant Ja
mes ir Robert. Patsai senas j u 
szeimynos daktaras ta nežinojo 
tik tada dažinojo kada jie ne
senei atėjo pas ji ant rodos, pa- 
siredia kaipo vyrai.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Pacziulei Galima Už
duoti Viena “Blyną”

Syracuse, N. Y. — Prisiar
tinkite arcziau jus, nelaimin
gieji ir nuskriaustieji vyrai, ir 
paklausykite szitos linksmos 
naujienos:

Jokios jums nebus bausmes 
ir yra pavėlinta užduoti jusu 
mylimai prisiegelei viena 
“blyną” per sėdynė, jeigu tai 
padarysite ne tankiau, kaip 
karta in pustreczio meto.

“Negaliu suprasti del ko ma
ne liepe aresztavoti mane pa- 
cziule? Esmių apsivedęs jau 
pustreczio meto o buvo tai pir
ma karta kad jai uždaviau vie
na “blyną per sėdynė,” — aisz- 
kino sudžiui Augustas Janevs- 
ki.

Sudžia, kuris yra narsiu ve
dusiu vyru pasakė: “tiktai vie
na blyną in pustreczio meto? 
Bai gali, tai da ne taip blogai. 
Eikite namo ir gyvenkite suti
kime o tu, Mariuk, dekavok 
Dievui kad tau dantis vyras ne- 
iszmusze už tavo pasielgimą.” 
— Ir nuėjo abudu linksmai na
mo susikabinę už ranku.

ANGLINIS STRAI- 
KAS PERTRAUKTAS

ANT 15 DIENU

Prezidentas Savo Kal
boje Paniekino Straika. 
Lewis’as Paliepė Ang- 
lekasiams Dirbti. Visi
Sugryžo Prie Darbu

Utarninke
Washington, D. C. — Kada 

prezidentas Rooseveltas keti
no kalbėti Nedėlios vakara, 
apie straika, 25 minutas priesz 
jo kalba, Lewisas davė žinia isz 
New Yorko idant visi angleka- 
sei sugryžtu prie savo darbu 
Utarninko ryta, duodamas ope
ratoriams 15 dienu ant susitai
kymo bet po tam laikui jeigu 
nepadarys sziokia tokia sutai
ką tai iszszauks straika visu 
anglekasiu. Prezidentas savo 
kalboj paniekino toki pasielgi
mą Lewiso kuris iszszauke 
straika kada musu vyrukai de
da savo gyvastis ant kariszku 
lauku.

Daugelis anglekasiu sugryžo 
prie savo darbu tuojaus, isz- 
klausia prezidento kalbos ir 
Lewiso pertraukimo straiko 
kuri atidėjo ant 15 dienu,

Kongresas ketina padaryti 
tiesas kad valdžia užgriebs tai
sės kasyklas kurios straikuos 
laike kariszko pavojaus ir ar- 
esztavos darbininku vadus ku
rie pakurstineja darbininkus 
ant sustojimo darbo laike ka
res.

—------------- <
Banditai Nugazdino

Motere Ant Smert
Chicago, Ill. — Kokis tai 

banditas staigai sulaikė Mrs. 
Sabina Morris, 56 metu, kuri 
taip persigando kad sukrito ne
gyva ant ulyežios artimoje na
mo, isz dideles baimes. Bandi
tas gavo tik 35 centus. Dakta
rai isztyrinejo ,buk isz baimes 
moteres szirdis truko ir ji gavo 
krauja-teki.

Lenkai Iszžude 27
Vokieczius

London — Septyni slapti Vo- 
kiszki agentai ir 20 aficieriai, 
likos iszžudinti in laika ketu- 
riu dienu Varszavoj, per narius
Lenkiszkos politikiszkos drau- 
guves.

Eroplanas Perleke Per
Mares In 6 Valandas

London — Greicziauses per- 
lekimas eroplano per Atlanti- 
ko mares, atsibuvo ana diena 
kada kapitonas William May, 
isz Winnipeg, Kanados, perle
ke mares in laika 6 valandų, su 
bombiniu eroplanu, in Anglija.

Lenkai Žudo Savo Ne
prietelius Vokieczius

London — Lenkai karsztai 
imasi prie isztremimo savo ne
vidonu isz tėvynės. In laika de- 
szimts dienu Lenkai nužudė 
septynis slaptus agentus ir 20 
Vokiszku aficieriu. Daug viso
kiu Vokiszku virszininku ap- 
laike kerszinanczzius laiszkus 
kad jeigu nepaliaus persekioti 
Lenkus tai visi ras netikėtinas 
mirtis.

Amerika Iszduoda Po 
15 Milijonu Kas Mene

si Ant Czeveryku

Boston — Kariszkas sztabas 
apreiszke buk nuo kada Pearl 
Harbor likos bombarduotas per 
Japonus, valdžia nupirko mu-

Anglinis Streikas 
P ertreuktas

7,000 Vokiecziu Žuvo Ant 
Kaukazo; Lietuviai Areszta-
votį Už Nepaklusnumą Ir Atsi
sakymą Tarnauti Vokiecziams

Prie Carolines pakraszcziu 
Amerikoniszkas torpedinis lai
vas paskandino Vokiszka sub- 
marina, paimdami 33 Vokisz 
kus laivorius kuriuos atgabeno 
in Charlestona. Tarp paimtu in 
nelaisve radosi taipgi kapito
nas submarine.

Amerikoniszki eroplanai ve
la bombardavo svarbesnius Vo
kietijos miestus kaip Cherbour- 
ga, Essena ir Rhur aplinkine, 
padarydami milžiniszkas ble- 
dės. Daugelis fabriku likos 
bombarduoti ir didelis skaitlis
žmonių užmuszta. Keli eropla
nai likos nuszauti per Vokie 
ežius.

Grekijoj Mirszta Kas 
Diena Po 2000 Žmonių

Buenos Aires, Argentina. — 
Korge Villalta, Argentiniszkas 
kouzulis Genevoje, kuris pri
buvo namo ant trumpo pasi- 
svecziavimo apreiszke kad 2,- 
000 žmonių mirszta nuo bado 
kas diena Grekijoj. Konzulis 
pildė savo dinsta Atėnuose, ka
da tai Vokiecziai ir Italai už
ėmė Grekija.

Konzulis taipgi apreiszke kad 
Vokiecziai ves kare lyg pasku-

su kareiviams 40 milijonu po- tiniam ir kad nekurtose dalyse
ru czeveryku. Valdžia iszduoda Vokietijos gyventojai jau pra- 
kas menesi po 15 milijonu do dėjo nerimauti isz tankaus už- 
leriu ant czeveryku del karei- klupimo per Allijentus su ero-
viu kurie kovoja po visas dalis planais ant j u miestu ir dirbtu-
svieto. viu.

Kada Pavojus Užlėkė Ant Kinu

Sztai reidio stotis ant Kiniszko kalno Chungking, kuri pranesza gyventojams kada pri
siartina Japonu eroplanai, kad žmones jeszkotu saugiu vietų kalnuose. Bet szitie Kiniszki 
gyventojai daugiau temina ant kameros kuri traukia j u paveiksią ne kaip ant prisiartinan- 

1 ežio pavojaus.

LONDON — In kėlės dienas kruvinu 
musziu ant Kaukaziszku lauku, Rusai užmusze 
gal daugiau kaip 7,000 Vokiecziu, daug sunaiki
no kariszko materijolo ir paėmė kelis tukstan
czius Vokiecziu in nelaisve. Musziai tęsęsi ant 
1,500 myliu frunto. Apie szimtas visokiu tanku 
ir didelis skaitlis eroplanu likos sunaikinta. Prie 
Orelo atsibuvo smarkus musziai, kuri miestą 
Maskolei vėliaus paėmė nuo Vokiecziu su didė
lėms biedems. Kubane likos sunaikinta daug
Vokiszku fortu isz kur Vokiecziai turėjo prasi- 
szalint. Žinios isz Lietuvos skelbia buk Vokisz- 

kas generolas Just, kkados buvusis gubernato
rius Kauno, iszleido atsiszaukima kad Lietuvei 
instotu in Vokiszkus pulkus kovoti priesz Ru
sus bet Lietuvei nepaklausė jo paliepimo ir tik 
keli sziintai instojo ant tarnystes nes visi jauni 
vyrukai pasislėpė girriose, kuruos dabar gaudo 
ir szaudo.

Afrikoj Amerikonai smarkiai supliekė Vo
kieczius ir Italus paimdami kėlės žymes vietas 
ir paskandino devynis laivus. Buvo tai smarkus
musziai kuriuose Vokiecziai neteko daugeli ka
reiviu ir visokio kariszko materijolo. Ir musisz- 
kiu pusėtinas skaitlis žuvo.

Ant Salamonu salos taipgi atsibuvo smar-
kus susirėmimas Amerikonu su Japonais. Ame- 
rikonai isznesze in padanges kėlės Japoniszkas 
stotis su amunicija ir ginklais užmuszdami di
deli skaitlį Japonu. Ant kitu artimu salų taipgi 
Amerikonai supliekė Japonus smarkei.

Geras Perlorius Prigial- 
bejo Vargszei Vietoj

Ja Aresztavoti
Wilkes-Barre, Pa. — Kokia 

tai Airisze, norėdama pasiro
dyt teisinga, padare, kaip tai 
senovės laikuose dare Farize- 
jai, atkreipė atyda perloriaus, 
kuris pardavinėjo visokes dar
žoves, buk toji motere, kokia 
tai “Polanderka”, pasiėmė isz 
troko galvele kopūstu ir paro
de kur toji motere gyvena.

Perlorius nuėjo in parodyta 
narna in kuri motere buvo in- 
ejus bet paregėjo nepaprasta 
regėjimą kuris nemažai su

graudino ir nustebino szirdi to
jo žmogaus. Keturi iszbadejusi 
maži vaikai plesze kopūstu la
pus ir valgė godžiai kaip gyvu
lėliai. t

Sujudo szirdis perloriaus. 
Nieko nesakydamas iszejo lau
kan, pasiėmė nuo vežimo bul
vių, morkvu, vaisiu ir kitokiu t 
daržovių ir atnesze motinai Už
badė jusiu vaiku, paliepdamas 
jai iszsivirti tuos dalykus. Isz- 
eidamas pasakė: “užmokėsi 
man kada pasibaigs kare o ka
da vela važiuosiu pro tavo na
rna, nesisarmatyk ir praszyk ko 
norėsi, tegul tavo vaikai neba
dauja.” ,



X.

Kas Girdėt
gražu automobiliu bet apszvic-j Arti miesto San Antonio, I plonai apsivilkės? Mat vis jau
timo ir mandagumo labai jiems Texas, randasi like ‘kuri prigu- nas žmogus... sėdi,,, nei szalta 
stoka; gyvena ponisžkai ir pa- Ii prie Mrs. Elma Kogers,'kuri jam—'kalbėjo senute.

1 ‘ S AULE” MAHANOY CITY, PA. 

Nekurie tvirtina buk sziame 
dvidesžimtame amžiuje svie
tas yra baisei iszklydes ir netei
singas o 'bet tūlas Najorkinis 
sociologas kitaip apie tai ma
no. Geisdamas persitikrint ar 
isztikruju New Yorkas yra 
taip bjaurus, (kaip apie ji svie
tas apraszo, paėmė pelikes 
maszneles, inde jo in jas po ke-

si rodo priesz svietą “kas tai(neaugina kviecziu ne bulviuj ■— Noszalta, motut, mes pri- Ilgai neatsigrįždamas ėjau 
asz.” " įtiktai kirmėlės. Žmones jai Įpratę, mus i r kraujas sr?’d t- uis, nes isz szirdies skausmo nebe-

Czionais paduosime viena at- siunczia kirmėlės isz visu ap^Laip seno žmogaus. Kur-gi taip'gaili jau ir veizėti iii ta nelai- 
sitikima apie toki gy venimą linkiniu, nuo mažiausios lyg di- pcTsczia droži, sena būdama ? I mingaja senuke.
musu Lietuviszku greit prado-į džiausios. Motere patalpina 
busiu inteligentu. Pas viena kirmėlės stiklinėse kletkose po 
žmogų atėjo jaunas mokytas Į 50 ir 100 vienoje, didesnes pa-■ 
vyras su kokiu tai reikalu ir leidžia iii daržu kuris yra ap- 
laike pasikalbėjimo su gaspa-1 tvertas dratiniu sietu. Tosios 
dine ’namo užklauso: “Ar ta-: kirmėlės neduoda jai jokios ru-

Czia senute nieko neat saike 
in mano klausymą, tik galva 
linguodama sunkiai ir skau
džiai sudejavo:

Imistele neturi Daukanto?” —ipesties nes dažiurejimo nerei- 
J“!Ne, — -atsake gaspadinele.’’.kalauja ir ėda mažai. Barszku-

mo.

1
kės auksina. Jinai padėkojo ir' tas mokytas sūnus visai užmir- 
melsdamosi nuėjo savo keliu injszo apie tęva.. Liko dabar levui 
miesteli o asz in namus... 'lazda su terbįke ir eiti in 'žino

Svarbios Atmintys
Gegužio Menesyje

nes 'duonos kąsnio maldauti... 
Pasiėmęs lazda ir terba, pažiu
rėjas in jas ir gailiai apsiverkęs 
ta re:

Vidudienis. Nors szilta, gra
žu, bet vis ne vasara: nei žmo
nių tiek vaikszcziojant nematy
si, nei iszgirsi gražiu pauksz-

— Neduok Dieve tokio gyve-, f vėžiu balseliu, nei girdėsi dai- 
nimo... 1 neles suskambant, nei piemene-

— Visu likau apleistas, už- 
mirsztas, jus tik man likot ant 
senatvės didžiausiais priete- 
liais, — ir primine senelis savo 
nusidėjimus ir suprato kad jis 
to vertas yra, jog ji Dievas nu-

Tuojaus galima buvo supras-1 ]į0 suraliuojant; visur tyku... baudė už motina. Ji nors džiū
ti jog ji yra nelaiminga. Jos su-įtik arcziau in mimus iszgirsti gino lazda, terba, juk motinai ir

Al- ežiams užtenka karta ant me- dejavimas užgavo mano jaus-'-žvirbliu czirszkejima arba 
■nėšio po zuiki ar krali’ka. Pel-gnus, iiėbeturejau jokios su jalnu kranksėjimu.

Susimaiszius gaspadinele at- na nuo ju motere turi dideli kalbos, vientik. gailesczio visas

lis dolerius su savo pravarde ir J“ O gal Valancziauskas ar 
adresu ir iszmete po visas dalis įgirdas randasi ?” 
miesto. Po tam nuėjo namo 
laukti pasekmes tojo iszfoandy-Įsiliepe: “Nėra ju czionais o ir nes skūra, kuria pati iszdii’ba,

ju nepažystu. Turiu ponuliui1 parduoda ant nektaizu, diržu 
In dvi valandas po tam du pasakyt kad jau nuo keturiu ir kitu papuoszu o isz nuluptu 

žmones atnesze jam dvi masz
neles ir nepriėmė jokios dova
nos už ju suradimą. In, treczia 
diena, vyras ir 19 metu vaiki
nas sugražino kitas dvi jo masz
neles ir jie taipgi neprieme ne 
cento dovanu. Penkta maszne-
le likos nesugražinta. Isz to pa- veikslus o ne apie kokius ten 
sirodo kad New Yorkas yra įburdingierius. — Sztai pasiro- 
daug teisingesnis ir turi savy 
je daugiau dorybes ne kaip jie-l nuliu.

2 d. — Mieste San Franciske 
atsitiko milžiniszka ugnis ku- 

Irioje suidege'daugiau kaip 2,500 
.namu, 1851 mete.
1 9 d. — Pripuola Motinu Die- 
’ na, kuri yra szvencziama po- 
visa Amerika.

16 d. — Abrahomas Linlkol- 
nas buvo iszrinktas prezidentu 

iSuv. Valstijų, 1860 mete.
21 d. — Emilija Erliardt, pir-

mutine motere tai padaryt, per
ioke su eroplanu per mares tą
ją diena, 1932 mete.

24 'd. — Didelis Brooklyno- 
tiltas likos atidarytas, 1883 me
te.

31 d. — Pietines Afrikos ka
re pasibaigė, 1902 meto.

to jis nudavė, iszvarydamas ja 
isz namu, dar ir paskutinius pi
nigus atėmė. Puolė seniukas po 
krvžium antkeliu ir meldėsi:— 

Praslinko keletą .metu ir asz lleĮ|[)lcisk mancS; dova.
|Vela 'iiaigivžau iii gimtine. jauuu .dienu nusidėjimus.

į O, Dieve delko taip vaikai ma
ine užmirszo? Juk Tu prisakei: 
■“ Guodok tęva ir motina savo! ’ ’ et

uj| Apsistojo senelis ant žodžio 
mis irgi jau pasenejo. Vaikai',

'suaugo. Vienas suims dar mok-jverke; meWosi kaJ jam 
sius cjo liet toks buvo tinginys, |Dievas dovailotu> už motinos 

(pasileidęs, sėdėjo kiekvienoj iszval.vma. Pabai.ge melstis> pa. 
klasėj po 'dvejus metus. Kiti du1 
sunūs 'buvo prie ukes bet ka
dangi bemokinant tingini vai
ką, liko praskolyti namai, 
rimo ir jie g i&gu.iruZiius a&ziču us... > o o

— Turbūt su tamsta atsitiko P1 dmisziodai o tėvui už skolas, 
. . „ d i • neklausydavo ir iszspruko innelaime? — paklausiau senu-, . " . .j miestus uždarbiauti. Liko vie

nas tėvas, 'kaip stuobrys, visu
, užmirsztas. Po namus szvaistos
• skolininkai ir dirba jo žeme. Ir 

gyvenom isz Dievo Ap-

* * *
paimtas tariau szirdyje: kiek 
tu vargdieniu klaidžioja szia 
vargo kelione be jokios prie
glaudos ir paszialpos, laukda-'uutes Neradau, juk vargo 

'kelione 'buvo užbaigta; vargti 
'turėjo iki pat karsto, pakol ne- 
priglaude szaltoji žemele.

metu jokiu burdingieriu nelai- kirmėlių iszleidžia tankus ku-
kome. Kitam bloke, pas Szimai- rie yra parduodami aptiekose.'mi tik poilsio szaltuose'kapuo-'. 
tiene gyvena koki tai vyrai, tai, ---------------------- Įse. Kiek yra tokiu, kurie gale-
gal pas ja juos surasite.”

Jaunas žmogus negalėjo su
silaikyt isz juoko nes jis 'klausė
gaspadines apie didvyriu pa-

kurie reformatoriai apie ji ra- 
sze.

Stebėsi žmones jeigu jauni
kis 'pavagia mergina, stebėsi da 
labiaus kada kumelis motere 
iszveda ir pabėga su ja Bet ar
gi tai ne stebėtina kad Skulki- 
110 paviete kokis tai Lietu vys 
vieno žmogaus karve melžiama 
iszvede isz tvarto ir kasžin kur 
dingo. Sziadien jau nėra ko ste
bėtis, viskas yra galima ant 
svieto.

do apsz vieta nekuriu musu po-

Istorija apie Amžina Žydą.

GUODOK TĘVA IR 
MOTINA SAVO

kąsni iki pat amžinosios gy
vasties slenks'czio... Vienok taip
1 nėra. Bet kur tat jeszkoti visu 
'tu nelaimiu priežasties?...

Ir taip kankinamas invairiu
sunkiu mineziu stovėjau prie-, 
szais senute, žiūrėdamas, kaip 
per jos skruostus riedėjo gailiai 
blizganczios aszaros...

Buvo graži žiemos diena. 
Ramiai szypsojo saulute, nors 
ir ne tokia linksma, kaip vasa- 

Ira. -Sniego negilu — puikus žie- 
Imos kėlės. Tolumoj matėsi bu- 

žmoniu — mat

Tyrinėjimai astrologu paro
do kad musu padange, kurioje 
svietas sukasi, yra kaip grūdas 
kviecziu o mes, kaipo maži va-į1^8 xažiu°tu

.. nn „ • • + + • trauke in miszika malku parsi-balelei, vaikszcziojam ant tojo, 1
svieto kuris yra taip milžinisz- 
ku kad žmogaus protas negali 
tosios didybes apsvarstyti. 
Danguje (firmamente) randa
si milijonai pasauliu didesniu 
už musu žeme ir milijonu kartu 

'didesniu o visokiu planietu 
taipgi yra milijonai kurios yra 
didesnes už musu saule.

‘motina savo” ir gailiai apsi- Jo kelione po svietą irliudymas

bueziavo žeme, kryžių ir, gailė
damasis už savo nusidėjimus su 

“ 111 ' ai'i lazda rankoj ir apsikabinės ter- 
1, ne ie- l,bomįs tyliai iszejo pro varte- 

(imtinej. Nuolatos d s

apie Jezu Kristų. Per paczta
20 centai. Adresas:

Saule, Mahanoy City, Pa. '

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

Septynioliktam szimtmetyje, 
kada tai degino raganas ant 
laužu ir buvo persekiotos viso
kiais budais Anglijoj, buvo 
daugeli tokiu fanatiku, kuriu 
užsiėmimas buvo jeszkoti tuju 
“raganų” ir priversdavo kar
tais ir nekalcziauses -moteres 
ant prisipažinimo prie raga
nystes kurios visai nepildyda- 
vo jokiu raganyscziii ir baisei

Tūlas senas daktaras duoda 
sekanezia rodą del paeziuotu 
žmonių kurie tarikei skundžiasi 
ant rumatizmo strėnose ir dieg
liu szonuose, kaipo ir kojų ty- 
nimu. Sztai jo rodą:

Nėra tai jokis rumatizmas 
tiktai nusilpnėjimas nervu o 
tai tankiausia prie tuju užsilai
ko toji liga kurie per daug my-

jas kankino pakol t-osios prisi-ilisi ir be apsvarstymo sau per 
pažino novos prie kokiu ten daug pavėlina, kas daug žmo- 
burtu. Vienas isz tokiu sznipu, ’gui kenkia ant nervu o ypatin- 
Motiejus Hopkins, buvo žino-^ 
mas ’kaipo virszininlku jeszko- 
toju tuju raganų. Tik vienam 
mieste, mete 1644, tasai fana
tikas nusiuntė ant laužo 40 
žmonių. Ant galo pats likos pri
pažintu kaipo raganius ir li
kos sudegintas1 ant laužo.

gai ant sudrutinimo kaulu 
(kremzlių). Czion duodu vi
siems gera rodą, kuri jums nie- 

i'ko nekainuos: Jeigu ka darote 
'isz kiausziniu tai luksztus ne- 
| meskite laukan nes jie turi sa
vyje kalkes fosforines ruksz- 
iies. Tosios kalkes tai yra ta 
pati medega isz kuriu susideda 
beveik visi žmogisziki kaulai, 
be kuriu žmogus negali būti 
sveiku ir drutu. Jeigu tave vi-

iSzitaip reikia juos naudoti:

Užvardinimas naujai gimu
siu kūdikiu ne yra tai]) lengvas 
kaip kas sau mano. Daugeliuo
se sklypuose tasai paprotys sa skauda, per ka esi nuvargęs
yra gana lengvas nes Egipte ir be pajiegu, ypatingai prie 
tėvai uždega tris žvakes ant blogo maisto, tai tieji luksztai 
kuriu pririsza popiereles su nuo kiausziniu arba fosforine 
vardais, katra žvake dega ii- j ru’ksztis, yra geriausiu būdu 
giausia tai kūdikis gauna taji sudrutinimo. 
varda.

Indusai
duoti varda kūdikiui bet kada 
kūdikis turi dvylika 'dienu tai 
jeigu tėvui nepatinka vardas 
tai iszrenka kita.

Burmai indeda 12 vardu in 
Szventa Knyga, tėvas isztrau- 
kes pirmutini varda duoda ji 
kūdikiui.

iKiniszkoms mergaitėms vi
sai neduoda vardo. Simus ap-| 
laiko vardus motinu, 'bet kada b 
turi 20 metu, tai tėvas duoda 
jam nauja varda.

ant dienos

Daugelis via tokiu žmonių 
kuriu pavirszinis gyvenimas 
iszrodo puikus, turi puiku na
rna, puikius rakandus, pui'kei 
radosi, gyvena, puikiai ir turi

pavėlina motinai Myžtus reikia iszdžiovinti pe- 
cziuje o kuomi geriau iszdžio- 
vyti, tuom geriau susigrūda ar
ba susimala ant kavinio malū
nėlio, ant smulkiu milteliu. 

1 Paskui reikia imti tris kartus 
(anksti ryte, per

piet ir vakare), pilna arbatini 
szaukszteli tuju milteliu inpil- 
tu in stiklą vandens.

j Kas turi vandenine liga, te- 
'gul iszbando tojo budo o'jeigu 
'nuo to ir nepasveiktu tai nors 
gyvastį prailgina ligoniui.

Aleginkite visi tieji kurie tu
rite sugelta kuna ir visokius 
dieglius o mažu kasztu turėsi
te naujas pajiogas ir busite 
sveikesiiiiais.

— Ne, mano vaike; Dievas 
, ,, i dar Ivig sziol gelbėjo nuo nelai-latikus ap-| . " ° 

snaude nuliude .L ;veiZ'dos tvirtai ir duonos butu 
! pakakę, jeigu tik butu buvusi 

traukte trauke vienybe ir meile namuose... ’ i 
miesto žmogii| _ Taigi mat, mano vaike su-j 

nūs apsivedė ir nebenori toliau I 
motinos užlaikyti, musza, varo' 

traukti gryno oro iii sumenkę- isz namu, va il?daibar iszVarytai 
jusius nuo sėdėjimo plauczius.I inu ir raudu .. ir tos ]azdos ,ne_ 
Tat pasiėmęs in rankas lazdele|dave_. Į)ar tarejailj tese toliau 
iszduliiiau in lauka... Neiszsa-1 
kyla jaueziau ramuma. Radau-1 
si liuosas, kaip pauksztelis isz 
kletkos iszskrides; ežia visisz- 
kai ne taip, kaip mieste, negir
dėsi jokiu szaulksmu, judėjimu, 
nei vežėju žvangucziu skambė
jimu. Visur maloni, szventa ty
lia. Kaip vaikas pasileidau 
vieszikeliu bdgti tekinas sta- 
cziai in miesteli. Galu gale kiek 
pavargęs prisėdau dusteleti ir 
iszsitraukes isz užanezio var- 
cziau knyga.

— Dieve mano, Dieve!... — 
pasigirdo skaudus 
mas... Pakeles akis pamaeziau 
iszlengvo kiūtinant susitrauku-i 
šia senute — ėjo pasiramsezio- 
dama lazdele.

— Garbe Jėzui Kristui..
liūdnai tarė prisiartinus prie f-d)) .silpnai 
manes senute.

— Per amžių amžius — atsa
kiau.

— Ar nebijai tamsta szalezio, tlamas .pats, daviau iszsitrau-inais;K“nakci acitlko <dz"k0
” 7 ’ (pasaka); Uzhekos isz senovės pada

vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
j jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c 
j 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.

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

119 Keturios istorijos apie 
Haremo nevalninke; Luoszis:

vežt. Laukuose tyku... ramu... 
Aplink apjuosė laukus ap-j 
traukti szarma 
misžkai.

Tokia diena 
paigryžusi isz 
iszeiti in lauka, pasigėrėti žie-' 
mines gamtos'grožybėmis ir in-1

SKAITYKIT
■ “SAULE” ‘
PLATINKIT!

Amerika kalba! Prigial- 
bekite jai ,pirkime Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes del jos Apgyinimo.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

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

50c., o aplaikysite knygas per paczta. a
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. ’1

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui- 
raudodama, dvideszimt auksi- kust apraszymas, didele knyga, 

Popierinei apdarai. 
Prakeikta, meilingas

— Nll-gi, tamsta, SU11U gali minaliszka apraszymas, 202 pus. 
i No. 103 Vaidelota, apisaka 
pirmutines puses szimtmeczio, 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

L Trys istorijos, apie

nu, pavogė ir tuos paskutinius.. |PUNoPii02

teisman patraukti — patariau. No- 103
— Gana, sunuti, ir su teismu! i ■ • -• 

Ka-gi asz viena padarysiu ? Vv-
... . . v No. 104ras numirė, 'dabar viena ir zmo-'

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz- 
pa- 
35c 
Ne-

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

tnieras ir apie Bedali.
No. 129 Keturios

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

44 pus. 15c 
istorijos apie

Į - - — - J

i valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- 
llill juokinti nenoriu, o antra bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c 

, j. • i I No. 106 Penkios istorijos, apievertus, ar dar teisme teisybe K, • T•’ Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
rasi... Tegul Ims Dievui gcirbe, Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
vis kaip nors iki mirties prasi-
stumdysiu...

Beklausant tos •nelaimingos 
senutes vaitojimu ir skundu, 
pasidaro liūdna; po galva dau-

Debesėlis. 77 puslapiu ..................20c
No. 107 Keturios istorijos apie 

Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu............35c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
jm u m. ii m, imu gaiva na u- pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 

SudejaVl- v • , . . . . , iszo iszlins; Apie boba ka negalėjozcsi vien tik mvairios mintys r> • , L □L o i, , • • •• Ragamszka lazdele; Boba kaip ir vi
nes ir jos paskutiniu žodžiu ne- I savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
girdėjau... Kad galeeziau, ma-įJur^is; Galinsa ynata £alybe meiles;

. . . sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos,
lliau, Slltvai kycziail VISO pašau- įrumpj pasakaitymai ir t. t. 52 
llio vargszus, duoeziau jiems! puslapiu.................................................. 15c

• i i • i No. 112 Trys apisakos apie pihi-iprieglauda, paszialpa. Bet esu1 . . - ... . 2, . ...11 - ° . 1 Sai galva-zudziai; Razanczius iszgel-
S ir menkas, kad iie bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą;

! tik to negaliu atlikti, bet ir tos Juokin^ szposelei, Kaip traukt gi- 
. liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 

seillltes lietui 111 kili pilglaustl, į No. 113 Penkios istorijos apie 
nei SUSZėlpti. Daugiau neture- Burike ir Burikas; Kareivis ir vel-

Japoniszki Kareiviai Amerikonu Nelaisvėje

Matyt kad szitie Japoniszki kareiviai yra patenkinti sa- 
kitas, sužeistas kareivis, 
draugu. Tieji Japoniszki 
ir ten laikomi pakol kate

vo likimu, loszdami czekerius o 
yra linksmas ir juokiasi isz savo 
nelaisvei bus iszsiunsti in stotis 
pasibaigs.

Preke
No. 

puikus
No.

Gaižia
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu .....................................15c

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

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu.......................15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61. 
puslapiu .............................................. 15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas
kuris buvo protingesnis už savo poną pitonas Stormfield danguje; Pabe- 
61 puslapiu .....................................15c ^ele; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.

No. 127 Trys istorijos apie Dūk- 60 
te pustyniu; Peleniute; Du brolei ]

Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
rgumą in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszuats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunua, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 

Budyne; Puiki 
mui knygute. 100 pus. 25e 

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties Kranto; Mistras ir Krepe- 

jszius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu.....................25c

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

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

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

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ..............................................25c

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo pacziaj 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu............25fl

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu .............................................. 15<J

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) ; Kainriecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu- 

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

No. 132 Trys istorijos apie Anglo-1 Aržiuolas ir Uosis; 
rius isz va>lenczijos; Kožnas daigtas | pasiskaity: 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 1 
paeziuoias. 76 puslapiu................. 20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo- j 
karnas 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- j 

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 'it 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............................................... 15 c

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-

rtai;
Preke

nusiaubi .............................................If’C
No. 160 Keturiolika istor’ju apie

Adresas: 
Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna



•‘SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Mirtinos Šlaistės Del Kareiviu

ISZPAZ1NTIS

gESUO Filomena paliete lupo
mis klausyklos langeli ir 

pradėjo kureziu, tykiu balsu 
kalbėt:

“Dvasiszkas teve, mano kan
kino abejone, ar asz nenusidė
jau. Man sanžine pasako taip, 
taip, tai vėla sako jog ne. Ir 
keista! Kuomet jinai sako — 
taip. ’ ’

“Asz visa teisybe papasako
siu, priesz jus iszpažinsiu. Nie
ko nepaslėpsiu. Panedelyj, apie 
pusiaunakti dežiuruojantis li
goninėje daktaras, kur asz pa
mainiau sesele Marija, pasakė 
man kad nr. 7 ligonis, penktoj 
palatoj, yra mirsztantis ir kad 
jo mirties esą gali laukti isz 
vienos valandėlės in kita; viso
kiame atvejuje, priesz szvin- 
tant, viskas busią pabaigta, 
kentėjimai neilgai prasitęsia. 
Bet jeigu, — pridūrė jis, — pri
reiksią mano dalyvavimo, se- . 
sele, nesivaržykite, pakvieski
te mane ir asz tuojaus-gi atei
siu. Jus tiktai per kiekvienas 
deszimt minueziu duokite po 
szaukszta szitu vaistu... Asz>, 
kaip papratusi, atsisėdau ant 
kėdės prie ligonio lovos ir min
timis pradėjau melstis už jo 
duszia. ’ ’

“Už keno duszia?”
‘ ‘ Nelaimingojo, besirandan- 

czio kankesia.”
“Reikia, tatai buvo vyras?”
“Ar-gi asz szito nepasa

kiau ? ’ ’
“Tu, mano vaikeli, pasakei 

tiktai nr. 7, o numeris neturi 
lyties. Na, toliau!”

“Laikrodis iszmusze tris va
landas, kuomet ligonis silpnu, 
su pertraukom, užkimusiu bal
su prasznaibždejo: sesele Filo
mena, nejaugi taip vėlu?”

“Nuo pusiaunakties jis gulė
jo kaip ir giliam snaudulyj. 
Stiprinkites, susznabždejau asz 
jam in ausi, stiprinkites!... Bet 
staiga jis prakalbėjo, lėtai, bet 
taip suprantamai, kad buvo ga
lima kiekvienas žodis iszgirst:

“Asz pasirengęs, Labai liūd
na, neiszpasakytai liūdna, nu
mirt einant 25 metus, bet reikia 
nusilenkt likimui. Ir rasit, taip 
geriau. Asz visuomet buvau 
vienui vienas. Vis svajojau tap
ti poetu bet nieko neiszejo. Sva
jojau, kad kas nors mane pamy
lėsiąs 'bet niekas manes nepa- 
mylejo. Jeigu jus dabar szale 
manes nesedetumet, tai man 
prisieitu numirt vienatvėje vi
su apleistam, kaip tyruose. ’ ’

Czis jis nutilo ir asz pakarto
jau: stiprinkites, mano broli, 
ir atsidėkite Dievo Apveizdai!

Už keliu minueziu jo puikios 
mėlynos akys prisipildo asza- 
romis ir jis tarė: “neatsakyki
te man, sesute Filomena, pas
kutine malone!” Asz atsakiau: 
“mano broli, visa, kas tik bus 
mano valdžioje.” Jis tese: ar 
norite, idant asz isztikruju ra
miai numireziau? Idant beini r- 
damas asz laimincziau Tvėrėja, 
mane sutverusi?...

“Taip privalo numirt kiek
vienas tikintys Krikszczionis, 
— atsakiau asz. ’ ’

“Teisingai, labai teisingai, 
ma.no dukrele,” tarė kunigas.

“Mirsztantis maldavo: Taip 
pagelbekite man, sesute, ra
miai numirt... Padekite man 
peržengt szio gyvenimo slenks
ti, kuri asz turui apleist, duoki
te malu pereit in kita pasauli, 
su dėkinga atminezia apie jusu

neiszĮpasakyta geruma! Sesute 
Filomena, pasigailėkite mirsz- 
tanezio... Bukite gailestinga, 
pabueziuokite mane. ’ ’

“Pabucziuoti ?!...”
“Asz vela pakartojau: stip

rinkites, mano broli! Ruosziki- 
tes prie Vieszpaties buezkio!”

“Gerai, teisingai, mano duk
rele...”

“Bet sztai mirsztantis surin
ko savo paskutines jėgas ir su 
aszaromis balsiai pakartojo: 
Padarykite man ta malone! Ne
jaugi, jus, sesute Filomena, ne
suprantate, kad tatai busiąs 
mano iszigąnymas ? Nejaugi jus 
norite atgaila kamuotis ? Ar jus 
norite mano paskundos, ar no
rite, kad bueziau prakeiktas ’! ’ ’

“Na, o tu, ka, mano dukrele, 
o tu?...”

“Asz taip szitu žodžiu iszsi- 
gandau! Asz galvojau, kad jei
gu jis numirtu be atgailos ženk
lo, jis busiąs amžinai prakeik
tas! Asz manau kad, jam atsa
kiusi, asz per visa gyvenimą 
bueziau priversta gailėtis. Asz 
žinojau, kad mirtis, dar priesz 
szvintant turinti ateit ir kiek
viena praleista valandėlė tiktai 
priartinanti nelaiminga ji prie 
karsto. Aplinkui buvo tyku, ži
buriai buvo beveik užgesinti1, 
baltos lovos toje ūkanoje atro
dė, kaip szmek'los... Asz girdė
jau, kaip jo alsavimas kas 'kar
ta darėsi vis sunkesnis ir sun
kesnis. Rodėsi, sztai-sztai jis 
iszleisias paskutini kvapa. Asz 
ties juo pasilenkiau ir ji pabu- 
cziavau...

Man pasigirdo, kad jis tarė: 
aeziu! ir nusiraminusi, asz ve
la pradėjau melstis.”

“Mano dukrele, ir in kur tu 
ji pabueziavai?” paklausė pa- 
sznabždomis kunigas, stengda
mas paslėpti apimanti ji susi
jaudinimą, visiszkai supainio
jusi jo mintis. ’ ’

“Buvo visiszkai tamsu, atsa
ke tiesiai Filomena, bet manau 
kad in lupas.”

Sztai tatai buvo didelis neat
sargumas! Taip, aplamai im
ant, neatsargumas! Asz supran
tu, tavo tikslas buvo geras. 
Taip, mano dukrele, tu pasida
vė! jausmui Krikszcziohiszko 
gailestingumo, prakilnam auk- 
sztam jausmui, jeigu įnori, bet... 
melagingam... Asz net pasalky- 
cziau — pavojingam:! In kakta, 
o ne in lupas, butu buvę ge
riau! Ir szito butu pakakę jo 
sielai iszganyt. Bet isz kitos pu
ses, jog tu pabueziavai beveik 
jau numirusi vyra...”

“Ir asz taip maniau.”
“Na, o dabar, kadangi jis isz

tikruju numirė ir jau palaido
tas, tai liekasi pasakyt: tesilsi- 
si ramybėje! Requiescat in pa
ce! Apie tai daugiau nekalbėsi
me.”

Svetimu Kalbu Grupes 
Padeda Naujame Karo 

Bonu Vajuje

Angliszki kareiviai persitikrino kad nereikia dalypstet 
užmusztus Vokiszkus kareivius ant kares lauko. Kada szi- 
tie du kareiviai norėjo paimti kamera nuo užmuszto Vokie- 
czio, kitas patarė ja nedalypstet. Kada ant galo suteszkino 
kamera, rado kad ji buvo sujungta su dinamitu ir kas ja da
ly pstetu, tai butu ant vietos sudraskytas.

“Ve, matai, nėra tau iszga- 
nymo! ’ ’

“Ir asz jam ta pat sakiau..”
“Ka tu jam sakei?”

“ Pasakiau, kad per ji asz pra
žuvau ir kad, jeigu asz bų- 
cziau žinojusi, kad jis pasveik
siąs, asz niekaip ji nebueziau 
bueziavusi. ”

“Ir ka tau atsake tasai ne
nugalimos sveikatos žmogus?”

“Jis man atsake, kad jis ne
norįs mano pražuvimo ir kad se 
kauti karta jis mano duszia isz-

taip. Jis gyvas.”
“Gyvas?!...”
“Taip, nebagas pragulėjo 

•kaukėse lyg ryto. Pirmieji sau
les spinduliai, regis, athesze 
jam palengvinimą. Dežiuruo- 
jaintis daktaras, inejas in pala
ta, buvo nustebės, iszvydus jam 
ant ligonio lupu linksmumą. Jis 
pridėjo ausi prie jo krutinės ir 
t no jaus in'leido jam du kampa
ro spricu. Ir tykiai pasakė: 
“Stebėtina o juk mes ji, rasit, 
ir atgaivysime. ”

“Bet, juk tatai nelaime,”— 
tarė kunigas.

‘ ‘ Ka jus pasakote ? ’ ’
“Ak, ežia jau negali but abe

jonių! Sykiu tu pabueziavai in 
lupas gyva vyra, supranti, ku
ris nenumirė, kuris gyvena, tai 
asz ir nežinau, kaip ežia gali 
but... Kitas dalykas, jeigu jis 
butu numiręs; tuomet priesz 
Vieszpati yra pasiteisinimas! 
Juk tuomi tu ti'ktai tramdai 
Dievo gailestingumą. Pati 'pa
manyk, juk padorumas turi bū
ti saugojamas visuomet ir vi
suose santykiuose. ’ ’

Minute patylėjus, kunigas te- gelbesisas. ”
se: “Pasakyk man, sesuo Filo-j “Taip, jis ja iszgelbetu, jei- 
mena, kas do žmogus tavo dak- gu numirtu...” 
taras ? ’ ’

— O, labai geras žmogus.”
“Bet kaipo daktaras? Asz

noriu pasakyt: ar isztikro jis, 
ka nors medecinoj nusimanas?

‘ ‘Prityręs ir geras daktaras. ’ ’
“Ir kaip 'dabar jaueziasi 

goiiis ? ’ ’
“Jis jaueziasi geriau.”
“Na, tu pražuvai!”
“O, Dieve!”
“Ir kaip tu drysti Jo vardu 

isztart?”
“Dvasiszkas teveli, asz dide

le nusidėjėlė!”
'“Esi neverta tuos ritbus dė

vėti”
Sesuo Filomena apsiverke. 

Jos spaviednikas nutarė ne taip 
žiauriai su ja pakalbėt.

“Asz kaž-ka nesuprantu, tu 
sztai pasakei, kad kuomet sąži
ne tave pateisina, tu kenti dau
giau, negu kuomet jinai tau 
iszmetincja... Czia priesztara- 
virnas, kaip^gi suprasti?”

“Asz pati nesuprantu; kad 
ka asz jaueziau, tai asz jaueziu 
ir sakau jums taip, kaip isztik
ruju yra.”

“ Ir tu dabar gailiesi to, ka 
papildei ?”

“Jeigu tatai didele nuodė
me, tai žinoma, asz turiu gai
lėtis.”

“Ir tu tikėsi, kad asz taip ir 
tuojaus duosiu tau grieiku isz
riszima? Dar 'keletą dienu pa
lauksime, kas žino!... Pažiūrė
sime, kokia eiga '.Į>riims jauno 
žmogaus liga ir tuomet mes ži
nosime, kaip pasielgt. Ke
liauk! Sziadien, asz su tavim 
daugiau nekalbėsiu. Ir kuomet 
tu prieisi prie savo lovos, 
parausk! Ar supratai?”

“Dvasiszkas teveli, asz 
suomet raustu.”

“Na, jau tatai ka nors ir

li-

“Ir todėl, dvasiszkas teve, jis 
man ir prižadėjo kad ta diena, 

'tuomet jam pasakysią, kad jis 
esą visiszkai sveikas, jis del 
manes pats save nusižudys.

Kunigas buvo labai nustebin
tas nauju aplinkybių ir gali
mybių klausymu. Jis ilgai gal
vojo ir pagalvojas atrėžo:

“Galu-gale visjgi geriau... 
Duodu tau gridku iszriszima... 
Bijausi, kuomet pas ta žmogų 
vėla skausmui prasidėsianti, 
ta baladone prisieisią isz naujo 
pradėt.”

Na tai ir po Velykų, I 
Visu motcriszku bedu,

Tik ne maino, 
Ba visur varo.

Kada namo bosu važiavau, 
Tai da Amerikoj to nemaeziau, ■ 

Viena mergina sėdėjo,
Ant Lietuvaites iszrode.

Lupa patempus, pasistaezius 
plaukus,

Isz mandrybes susiraukus, 
KundUktorius pinigus rinkti 

pradėjo,
Pradėjo apie save cziupinet, 
Turbut kvoteriuko jeszkot.

K nudrikto r i us neatsitraukė, 
Stovi, pinigu lauke, 

Ji sako: “mister, turn around, 
don’t luk et mi,” 

Asz turiu jeszkoti nikelio. 
Konduktorius nežinojo ka 

daryt,
Turėjo merginos paklausyt, 

Mergina pasilenke,
Ranka in paneziaka insmauge, 1 

Ir doleri isz ten isztrauke,
K u nd rik t o r i u s paėmė, 

Lszmaine, merginai padavė, 
Szale jos kokia tai misis sėdėjo,

Ir taip in ja įkalbėjo: 
Kad turi sarmata turėti, 

Pinigu in paneziaka inedeti. 
Gana jau gana,

Asz ne esmių kvaila, 
Da gal kas isztrauktu isz 

rankos,
Tai butu nemažai baldos.

Ant tos komedijos visi žiurėjo, : 
Nemažai juoku turėjo,

Ir asz ten buvau, 
Savo akimi viską maeziau.

tai

* * *
Už keliu 'dienu sesuo Filome

na vela atėjo iszpažiuties.
“Na, kaip numeris 7?”

“Sako.... pasveiksiąs.

Ponia Rooseveltiene
Neapsigavo

“Snorterei”, arba tieji le- 
kiotojai kurie perlekia mares 
eroplanu, pasekmingai, buna 
apdovanoti su dolerinėms bu- 
maszkoms ant kuriu yra pa- 
raszas j u pirmininku. Jeigu 
j u kas užklaustu ar jie turi 
tokia bumaszka ir jie jos ne
galėtu parodyt, turi užmokėt 
doleri arba užfundyti. Tokia 
bumaszka turėjo ir ponia 
Rooseveltiene kuri likos su
laikyta per lekioto j a kuris 
jos užklausė ar ji turi tokia 
bumaszka kuri ji turėjo prie 
saves.

* * *
Po szirnts balanų,

Apie tūkstantis merginu, 
Pitts'burgo mieste, 

Niekur tiek neįgali rasti.
Po keletą vienoje stuboje, 

Susikimszia tunoja,
Apie vaikinus nėr ka kalbėt, 

Velulk suvis nu tylėt.
Tai-gi, tosios merginos 

vaikinus fulina,
P a s i va ik s z ežio t v ad i i ta,

O kada pinigus isz.vilioja, 
Tada apie juos nedboja. 
Nesenei viena mergina,

Kalbino susiporuot vaikina, 
Kitame mieste gyveno, 
Ant juoko susigadino.

Žinoma, kur daug merginu, 
Tenais yra naujienų 

pantapliniu,
Viena kita per dantis trauke, 

O net ir in alkis iszszauke, 
Ne tik koliojasi, 

Bet ir in plaukus 'kabinasi, 
Visiko 'dabar neiszgiedosiu, 

Ant kito karto paliksiu.

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

ISTORIJE apie Gregorius, 
-----------------  Isz Numirusiu 
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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Apgynimo Czedinimo Bon- 
dai geli būtie registravoti 
vardan jusu vaiku ir suaugu-

“Jie aukuoja gyvybes — jus 
aukokite savo pinigus!” 

j Sziuomi sakiniu inkvepiami, 
Amerikiecziai namu fronte pir
madieni Balandžio 12 d., prade- 

’ jo įpirkti Pergales Karo Bonus 
negirdėtom sumom; kiekvienas 

'atlikdamas savo dali tautos di
džiausiame karo paskolos vaju
je. Siekinys — $13,000,000,000.

Vajus, Prez. Roosevelto ati- 
[ darytas, pavadintas Antras 
Karo Paskolos Vajus ir tensis 
per tris sanvaites arba pakol už 
13 bilijonu doleriu bonu 
nupirkta.

Apie 5,000 organizacijų 
du, Amerikiecziu svetimos 
mes, pranesze per savo 50,000 
skyrių Jung. Valstijose, kad 
milijonai nariu bus praszomi 
dalyvauti milžiniszkame bonu 
vajuje.

“Svetimu kalbu grupes vis 
nori pareikszti savo isztikimu- 
ma Amerikai, sake organizaci
jos prezidentas. “Parodyti ta 
isztikimuma mes perkame dau
giau ir daugiau karo bonu ir 
duodame savo suims ginkluo
toms jogoms.”

Edward B. Hitchcock, szefas 
Iždo Departamento svetimu 
kilmių skyriaus, sake, kad val
džia pilnai invertina svarbu 
darba, kuri atlieka svetimu 
kalbu piliecziai Amerikoje.

Jis sake: “Amerikos nauji 
piliecziai, svetimos kilmes, 
mielai remia ikaro bonu progra
ma. Jie supranta geriau negu 
mes senieji Amerikiecziai kas 
mus laukia jeigu mes pralosz- 
tume kara. ’ ’

Amerikos G rėk u Order of O- 
ropa yra tikras pavyzdys, kuris 
parodo ka svetimos grupes da
ro pagelbėti sziame vajuje. Ne
senei ta Ameri'kos-Greku orga
nizacija nutarė pirkti už $50,- 
000,000 bonu! Grekai-Ameri- 
kiecziai 
parode, kad jie neužmirszta 
baisius užpuolikus kurie užklu
po ant Grokijos. Labai daug va
jaus dalyviu turėjo draugu ii’ 
giminiu tenai. Su jais tai buvo 
asmeninis dalykas.

Suprasdami kad jie visi ne
gali kovoti su ginklais bet kad 
jie gali dėti ginklus in rankas 
vyru, kurie kovoja, svetimu 
•kalbu piliecziai sumanė par
duoti karo bonus invairiausiais 
budais.

Shenandoah, Pennsylvanijoj, 
Lietuviu grupe parduoda bonus 
ir ženklelius bažnycziose po 
kiekvienu Misziu. Kunigai isz 
sakyklos ragina parapijonus 
prisidėti prie bonu pardavimo 
programos. Kitos grupes, per 
savo vajus, jau yra nupirkę 
lėktuvu ir karo instrumentu, 
kurie bus vartojama inveikti 
Aszi. Kaikuriuose atsitikimuo- 

Įse, varytojai tu lėktuvu yra tos 
tautybes, kuri padėjo lėktuvą 
nupirkti. Pav., yra Leitenantas 
James Verenis, Lietuvis-Ame- 
rilkietis, žymus oro korpuso 
didvyris. Leitenantas Verenis 
buvo varytojas skraidanezio- 
sios tvirtoves, kuria nupirko 
Connecticut valstijos Lietuviai 
-Amerikiecziai piliecziai. Pir
mam Amerikiecziu bombarda
vime Vokietijos praeita Sausio 
menesi, Leit, Verenis numusze 
3 priesz lėktuvus.

Amerikiecziai, kurie atvyko 
isz Aszies valdomu valstsiju ir
gi atlieka savo dali prisideda
mi pine karo pastangų progra-

bus

savo energingu vaju

Bonu pilkime San Francisco, 
Amerikietis-Itallas biznierius 
sake — “Asz indedu visus savo 
atliekamus pinigus in karo bo
nus nes asz myliu Amerika taip 
kaip ir Italija. Asz perku bonus 
idant iszlaisvinti Italija. Asz 
jaueziu, kad indedu juos in do
rove ir demokratija, in jėgos 
teisingumo pergale, in sunaiki
nimą tironijos ir insteigima 
laisves ir siekimą prie geresnio 
pasaulio.”

Iždo Departamento valdinin
kai ipareiszke kad užstatai (se
curities) sziame vajuje bus 2% 
bonai, prinoks 1952m., atszau- 
kiami 1950m.; 2% % bonai pri- 
noks 1969m., ir atszaukiami 
1964m. 7/8 vieno nuoszimczio 
iszsiskolinimo certifikatai ku- 
i prinoki jj.Jandžio 1 d., 19-

L h s u su taupu
imti į irinolks in 3 n Jus ir ka
ro si, opu bonai serijos “E”, 
“F“ r “G”. Sutaupu bonai 
bus parduodami pagal ju nu
statyta preke ir pagal diduma, 
visi kiti užstatai securities) 
bus $100.
Office of War Inf., Washington, D. C
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Sziam pavo
jingam laike, ta
vo Amerikos Tė
vynė reikalauje 
tavo paszialpos. 
Pirkie Apgyni
mo Czedinimo

Bondus ir Markes.

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

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.
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Žinios Vietines Dvynukes Su Giliukais

‘ — Utarnirike pripuola Szv. 
Monikos, naszles.

—! Seredoje Szv. Pijaus.
t Praeita Petnyczia mirė 

inamie, Elzbieta, pati Juozo, 
Meszkio, 512 E. Market uly.,' 
sirgdama koki tai laika. Velio
ne buvo gimus Lietuvoje ir per
gyveno Amerikoj apie 35 me
tus. Prigulėjo prie Szv. Juoza
po parapijos ir Szv. Ražan- 
cziaus moterių draugavęs. Ve
lione paliko szeszes dukteres 
ir du sūnūs: Kazimiera, kuris

v

randasi kariszkoje tarnystoje, 
Afrikoj ir Juozą, kareivi, kuris 
randasi Jacksonville, Fla., kai
po ir szeszis anuikus. Laidotu
ves atsibus Utarninko ryta su 
bažnytinėms apeigoms. Grabe
lius L. Traskauskas laidos.

— Sukatos ryta iszvažiavo 
82 vyrukai kurie iperejo dakta- 
riszlka egzaminą, in New Cum
berland, Pa., ant kariszkos tar
nystes. Sukatoje po piet taipgi 
iszvažiavo 24 vyrukai prie tar
nystes in laivyną o trys prie 
mariniu kareiviu. Daug gimi
niu ir pažystamu palydėjo juos 
ant Readin'go stoties atsisvei
kindami gailingai. Airisziu ku
nigas O’Shea taipgi linkėjo 
jiems laimingos keliones ir su
teikė palaiminima.
’ f Stasys Bilkonis, kuris ra
dosi ant kurdo pas Joną Minal- 
da, 434 E. Mahanoy Ave., mi
re Ashlando ligonbuteje, pra
eita Petnyczia. Velionis gimė 
Lietuvoje, pribūdamas in Ame
rika apie 45 metus adgal per
gyvendamas visa taji laika 
mieste. Buvo nevedes ir nedir
bo apie 15 metu, isz priežasties 

__ pabėgimo. ,
— Ateinanczia Nedelia pri

puola “Motinos Diena” ir ta 
paezia diena vaikai Szv. Juo
zapo parapijos priims Pirmu
tine Komunija. Nedėliojo pra
dedant 16 diena, prasidės Mi
sijos mus parapijoj. Pirma sa
vaite pamokslai bus sakomi 
Lietuviszkoj kalboj o antra 
bus Angliszkai.

— Mahanojui parduota ka- 
riszku 'bonu net už 450,000 do
leriu o buvo paskirta parduoti 
už 400 tukstaneziu doleriu. Va
jus buvo pasekmingas.

Szitos dvynukes, kurios dir
ba laivu dirbtuvėje Kalifor
nijoj, laiko rankose giliuk- 
ningus užžadėjimus kurie 
joms atnesztu giliuki laike 
darbo, ju gyvenime ir laimė
jime kares.

Pennsylvania Power & 
Light Kompanijos Du 
Darbininkai Apdova
noti Už Iszgialbejima 

Gyvasties

Per Sunku Maityt 
Sena Teveli

Jonas Orme, darbininkas del 
Pennsylvania Power & Light 
Kompanijoj ir David J. Evans, 
aplaike ana diena Edison Elec
tric Instituto Medelius už isz
gialbejima gyvasties del kito 
darbininko John Morris. Do
vana likos inteikta per M. J. 
McDevitt, virszininkas tosios 
kompanijos ant susirinkimo 
laikyto tosios kompanijos ofise 
Shamokin, Pa.

Morris likos pataikintas per 
elektriką Liepos-July 28, 1941, 
kada norėjo pakelti nuo žemes 
elektrikini drata laike szturmo. 
Evan Rosser elek'trikierius de 
Readingo Anglines Kompani
jos, eidamas namo nuo darbo, 
mate daug žmonių susirinkusiu 
ant Ketvirtos ir Railroad uly., 
Mahanoy City, Pa., nubėgo ji
sai pažiūrėti kas ten atsitiko 
ir pamate John Morris gulinti 
be žado pataikinta per 2300 pa- 
jiegos (voltu) elektriko. Ros
ser turėdamas prie saves pora 
guminiu pirsztiniu, nutrake 
pusgyva Morris nuo drato. Ta
me tai laike atėjo John Orme 
darbininkas del Pennsylvania 
Power & Light Kompanijos. 
Tuojausi ji pradėjo atgaivinet 
per septynes minutes po tam 
prigialbejo jam David J. Ev
ans taipgi darbininkas tosios 
kompanijos ir dirbo ant jo per 
asztuones miliutas kad ji atgai
vint. Dr. Kenneth L. Donnel
ly isz Mahanoy City, kuris li
kos aaszauktas ant vietos ir 
paliepė ji nuvežti i n Locust 
Mountain ligonbute kur Dr. J. 
F. Burke ji tolinus apžiurėjo.

National Light Association 
iszleido certifikata už iszgial-

Johnstown, Pa. — Už tai kad 
atsisakė prigialbeti iszmaityt 
savo sena 81 metu tęva, Antose 
Zavickiene, likos uždaryta ka
lėjime ant trijų dienu “apdu- 
moti” savo neiszmintinguma 
ir užsispyrima.

Motere, su dviems broliais, 
duodavo po asztuonis dolerius 
ant menesio, ant suszelpimo tė
vo Mikolo, bet nuo kokio tai lai
ko dukrele nedavinėjo tėvui
paskirtus asztuonis dolerius ir bejima gyvasties žmoniems pa- 
už tai likos paszaukta in suda 
ant iszsiaiszkinimo. Sudžia, ži
nodamas padėjimą moteres ir 
kad ji lengvai gali paaukauti 
asztuonis dolerius del senuko 
tėvo, pasakė: “Jeigu neper
mainysi savo nuomones in tris 
dienas sėdėdama kalėjime, tai 
imsiuosiu ant kitokio budo pri- 
spirt tave ant suszelpimo tavo 
tėvo.” — Motere savo nuomo
nes da nepermaine.

Skaitykite “Saule”

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

taikintus per ėlektrikiszka pa- 
jiega, po tam Edson Electric 
Institutas isz bronzinius meda
lius 1881 mete.

Iki sziai dienai Pennsyl
vania Power & Light Kompani
ja 31 darbininkai likos apdova
notais inedalais už iszgialbeji
ma gyvaseziu del 21 žmonių 
tarp tu radosi žmonys, kurie 
ne buvo darbininkais tos kom
panijos.

Tarp tuja, kurie radosi laike 
tojo apdovanojimo buvo sekan
ti: M. J. McDevitt, Divizijos 
manageris; R. B. Gray, Distrik- 
tinis Manageris isz Mahanoy

City; M. W. Fox, Distri'ktinis 
Manageris Shamokin, Pa., F. 
J. Devizios Supreidentas; IL W. 
Morreail, Supredentas Kulp
mont, Pa., ir C. H. Klotz, Ap
są u go ji n 10 Mok y t o j a s.

Pasiaukavimas Dukre
les Del Serganczio

Tėvo

Ha 11 i sb u r g, M i s s.—A u g u s t a s 
Rokosz, kuris serga nuo ilgo 
laiko isz priežasties sužeidimu 
kokius aplaike fabrike, davė 
pavelinima ant apsivedimo sa
vo 15 metu dukrelei Felicijai 
su Andrium Bonskiu, kuris tu
ri suvirszum 40 metu, bet ant 
tuju iszligu kad po szliubui 
žentas paims ji pas save ir 
duos jam prieglauda savo ‘na
me.

Maža Felicija noringai ant 
to sutiko ir pasiszvente slave 
ant praszimo tėvo. Jaunikis 
iszeme laisnus ant ženybu, po 
tam važiavo pas kunigą imti 
szliuba. Bet rasztininkas pra- 
nesze apie tai palicijai kuri pa
sivijo porele ir nedaleido apsi
vesti jaunai nekaltai mergai
tei, kuria paėmė po savo apglo- 
ba labdaringa draugavę del 
vaiku. Tęva nuveže in ligon
bute. Jaunikis sugryžo namo 
labai nusiminęs kad jam tasai 
užmanymas ndpasiseke ir nega
vo jaunos pacziule®.

Motina Sukandžiojo Ir APGAUDINĖJO 
Subadė Peiliu Mergaite

Manchester, N. H. — Drau
guve Apsaugojimo Vaiku nuo 
Žiaurumo, apskundė Ivor Go
wen už nesiuntinejima savo 9 
metu dukreles in mokykla o 
motina taipgi, kad su ja žve- 
riszkai pasielginejo. Mergaite 
prisiege sude buk motina jai 
kandžiojo rankas ir veidą ir j 
tankiai ja badydavo su peiliu 
in peczius ir krutinę. Mergaite 
likos patalpinta prieglaudoje 
del apleistu vaiku.

Jauna Pacziule, Senas 
Gramozdas Ir Meilužis

Milwaukee, Wis. — Julija 
Waszak, 23 metu, motina dvie
ju mažu vaiku o treczias neuž- 
ilgio ketina užgimti, likos už
daryta kalėjime su savo meilu
žiu, Charles Bishop už uždraus
ta meile. Julija isztekejo už sa
vo vyro turėdama vos 17 metu 
bet nubodo jai senas vyras ku
ris buvo už ja dvideszimt metu 
senesnis o Julijos kraujas spy
rėsi jaunesnio ir karsztesnio 
vyro ir ant galo susinesze su 
Charles.

Prisideda Laimėti
Kare

PRANESZIMAS!

Del Musu Skaitytoju 
Gilberton, Pa.

Nuo kokio tai laiko gavome 
skundus kad laikrasztis ‘Saule’ 
ne yra pristatomas del skaity
toju. Po isztyrinejimui per isz- 
leidejus, keno yra tame kalte, 
Mahanojaus pacztorius ap- 
reiszke mums, kad laikrasz- 
cziai yra siuneziami regula- 
riszkai in Gilbertono paczta ir 
kalte tame yra tenaitinio pacz- 
to. Nueikite ant jusu paczto ir 
pareikalaukite kad jum duotu 
jusu laikraszti ‘Saule.’

Ne tik ‘Saule’ ne yra prista
tyta del skaitytoju, bet ir kiti 
laikraszcziai turi ta pati ergeli.

Redakcija “Saules”.

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

Dovydas Platt, 79 metu, ant 
kaireses, ir Jokūbas Zolotar, 
81 metu, norints yra truputi 
per seni neszioti ginklus del 
Dėdės Šamo bet prigialbsti 
užauginti maista kariszkuo- 
se darželiuose Chicagoj. Abu
du randasi senuku prieglau
doje.

SAVO VYRA

Pabėgo Ir Nusisuko 
Sau Sprandą

Detroit, Mich. — Užtikta per 
savo vyra, su prielaidiniu, tu-: 
lam czionaitiniam hotelyje, 
vienoje lovoje, Mrs. Vera Pear-( 
son, 25 metu, patogi moterele, 
iszszoko per langa ir nusisuko 
sau sprandą. Vyras dagirdOj 
buk jo motere nusidavė su ko-| 
kiu tai vyru in hoteli. Nu
skriaustas vyras nusidavė in 
hoteli, iszverte duris ir jau ke
tino pagriebti pacziule in savo 
glebi bet toji isz baimes szoko 
per langa. Prielaidinis likos 
paimtas in kalėjimą už svetim- 
moteriavima nes buvo paeziuo- 
tas žmogus.

“Nekiszk Nosies Kur 
Nereikia.”

Buffalo, N. Y. — Petras Stel
mach, parejas namo girtas, už
klupo ant savo moteres ir pra
dėjo ja nemielaszirdingai ap- 
dirbineti su kumszcziomis. Isz- 
girdes moteres kliksma, kai
mynas Juozas Moroski atbėgo 
pažiūrėti kas ten atsitiko pas 
juos. Inbeges in stuba norėjo 
pasiutėli apmalszyti bet tasai, 
pagriebęs tuszczia bonka mete 
in ji pataikindamas jam in gal
va. Kaimynas likos nuvežtas in 
ligonbute prislėgdamas kad 
daugiau nekisz nosies in vedu
siu poru ginezus.

Varginga Szeimyna 
Gyveno Visztinycziojc

Billings, Mont. — Gal niekas 
netikėtu o bet tai teisybe kad 
artimam kaimelyje Whitehill 
likos surasta szeszi vaikai, mo
tina, tėvas ir diedukas, kurie 
gyveno visztinyczioje, vienam 
kambarėlyje 12 pėdu dydžio. 
Drapanos visu buvo suplyszia, 
plaukai nekirpti nuo keliu me
tu o czeverykai buvo be padu. 
Visi gulėjo ant sziaudu ir tu
rėjo tik maža pecziuke ant su- 
szildymo ir virimo valgio. Mo
tina vaiku yra nepilno proto o 
tėvas nuo kokio tai laiko rado
si be darbo. Visus nuveže in pa
vieto prieglauda del vargszu.

Eroplanas Sudaužytas 
Bet Iszliko Gyvas

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Milžiniszkos Armotos Del Nevidonu

Washingtono ginklu dirbtuvėje sziadien dirbasi milžiniszkos 16-colines armotos ku
rios bus naudojamos del nevidonu. Szitas balt-plaukis inspektorius peržiūri ar ginklai yra 
padirbti pagal planus. Po užbaigimui darbo szitos armotos bus naudojamos per musu lai
vus ir tvirtovėse,,

L. TRASKAUSKAS

Pulkininkas H. F. Miller, 
kurio eroplanas likos suszau- 
dytas per Japonus bet jis gi- 
liukningai atlėkė ant savo 
stoties ant Guadalkanalo.

VELNES, NE SŪNŪS

Iszžude Visa Szeimyna 
Isz Priežasties Neapy

kantos Ir Kerszto

LIETUV1SZKAS GRABORIUŠį

Laidoja kunua numirėliu. Pasam- * 
do automobilius del laidotuviių 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam^ 
reikalams. Telefono Numeras 1%. » A
520 W. Centre St., Mahanoy City

“ i-

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at- : t 

likti savo dali, pirkdamas 
Apgynimo Czedinimo Bon
dus ir Markes. ?. į

’ Ji

Istorija apie Amžina Žyida. 
lo kelione po svietą ir liudynafcąs 
apie Jezu Kristų. 20 Centai. ,

Saule, Mahanoy City, Pa. 
—------------------ ---- ■ j

B?* PRISIUSKITE
TIKTAI 500 O ATLAIKYSI
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS

Tullahoma, Tenn. —' Arti
mam kaimelyje Brevard, papil
de baisia žadins t a 30 metu No- 
cala Wallinford, kuris 'sukapo
jo visa szeimyna sasidedant 
isz motinos, dvieju seserų ir 
trijų broliu. Ketvirtas brolis 
mirtinai likos sužeistas ir da
bar mirszta ligonbutej.

Nocalas merginėsi nuo kokio 
tai laiko su duktere turtingo 
ūkininko 'bet tame pasiprie- 
szino jo visa szeimyna ir gi
mines, o motina kerszino nepa
likti jam nieko po josios mir- 
cziai nes viskas buvo užraszyta 
ant motinos vardo, jeigu nepa
liaus draugauti su nekenezia- 
ma mergina.

Nuo tojo laiko Nocala bai
siai ’pradėjo neapkensti visos 
szeimynos ir nutarė už tai 
jiems latkerszinti baisiu budu.

Sugryžias laike vakaro na
mo, rado duris užstumtas, ant 
baladojimo jam atidarė duris 
18 metu sesuo. Be jokio žo-
džio kirto jai per galva su kir
viu ir toji sukrito negyva prie
jo kojų, sulklikus ne savo bal
su. Ant riksmo iszszoko isz lo
vos 14 metu brolis, bet vos įsto
jo jisai ant sleiiksczio ir tam 
kirto per galva iszgama brolis. 
Po tam žadintojas nuėjo in 
kambarėli kuriame gulėjo mo
tina, 52 metu, ir deszimts metu 
sesute, kurias taipgi nužudo su 
kirviu. Po tam baisiam darbui
nubėgo in tvarta kur gulėjo du 
brolei. Ant baladojimo, atidaro 
jam duris brolis, kuris tuojaus 
aplaike mirtina ypa per galva. 
Manydamas kad ji užinusze, 
velnia-brolis. užklupo ant mie- 
ganezio kito brolio, suteszkin- 
damas jam pakauszi tuom pa
ežiu kirviu.

Tada nubėgo pas kaimynus 
apsakydamas buk banditai už
klupo ant grinezios'nužudyda
mi visa szeimyna. Ant vietos 
suvažiavo palicija ir pradėjo 
tyrinėjimą ir su pagialba pali- 
ceisku szunu, kurie tuojaus 
szoko ant žudintojaus, areszta- 
vojo Nocala, kuri sulkauste ir^ 
nuveže in pavieto kalėjimą. J 
Kada apylinke dagirdo apie 
baisia žudinsta, suvažiavo isz
gama pakarti, bet palicija jau 
buvo ji iszvežus in kalėjimą.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

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

Mahanoy City, Pa. U.S.A.

“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 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,


