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Isz Amerikos
VALDŽIA DOVANOS

ANGLEKASIAMS
* BAUSME

Straikai Bus Uždrausti
f Washington, D. C. — Kon
gresas užtvirtino bila kuris už
draus ateinanczius straikus vi
sokiose instaigose kaip fabri
kuose ir kasyklose ir visi dar- 
bininkiszki nesupratimai bus 
apsvarstomi tik per valdžia. 
Tokiu budu Lewiso galybe nu
silpnėjo ir turės pasiduoti val
džiai.

Sekretorius darbo Ickes ap- 
reiszke kad valdžia gerai ap
svarstė bausmia kokia buvo už
dėta ant anglekasiu už sustoji
mą darbo ir mano taja bausmia 
praszalint. Dabar beveik visos 
kasyklos pradėjo dirbti.

LIŪDĖJO PASKUI 
PACZIA EUROPOJE

Atėmė Sau Gyvasti
Chicago, Ill. — Stanislovas 

Vilenskis, turintis 51 meta, ku
ris gyveno ant 3011 Farrell 
uly., atėmė sau gyvasti isz gai- 
lesties ir liūdėjimo paskui savo 
paczia ir sunu kuriuos paliko 
Vilniuje ir nuo kurios neaplai- 
kydavo jokiu laiszku.

Pasikorė jis ant gonkeliu už
pakalyje namo savo gero drau
go, Martino Burbos, saliunin- 
ko. Burba kalbėjo palicijai 
kad: Vilenskis buvo pas mane 
ant burdo per keturis metus, 
turėjo jau užtektinai suczedi- 
nes pinigu kad pargabenti pa
czia ir sunu in Amerika bet 
staiga Vokiecziai užėmė Lenki
ja ir nuo tos dienos neaplaiky- 
davo jokios žinios nuo paczios. 
Skaitydamas kaip Vokiecziai 
pasielgineja su Vilniaus gy
ventojais, pradėjo baisei ru 
pintis ir nerimauti negalėda
mas to ilgiaus iszlaikyti ir pa
sikorė.

Nepaprastas Kersztas 
Jaunikio

Kansas City, Mo. — Kada 
Samuel Longley dažinojo jog 
ketina atsibūti szliubas jo my
limos, panos Ednos Morgan, 
kuri ji atmete ir su kitu ketino 
imti szliuba, pasirėdė in geriau- 
ses drapanas kuriomi ketino 
stoti prie altoriaus su ja, atsi 
stojo prie duriu bažny ežios ir 
sulaikinejo visus sveczius ku
rie ėjo in bažnyežia ant szliubo, 
kalbėdamas in juos: “Ne eikite 
in bažnyczia, nes mano mylima 
mane apleido ir man yra neisz- 
tikima. ’ ’

Mergina apie tai dažinojus, 
liepe ji aresztavoti už padary
ta blede bet svecziai tai iszgir- 
de ne ėjo in bažnyczia ir neda
lyvavo svodboje. Tokiu budu 
atmestas jaunikis atkerszino 
gerai ir visai mažai žmonių da
lyvavo ant szliubo.

JAPONU ROJUS 

Amerikonai Pasielgia 
Su Japoniszkais Nelais- 
viais Kaip Su Svecziais

Kotelyje
Washington, D. C. — Tyrinė

tojai kongrgesinio komiteto 
Dies’o, isztyrinejo buk 85,000 
Japonu, kurie randasi 10 aba
zuose, sziame sklype, yra ge
riau dažiuromi ne kaip koki ki
ti žmones ant svieto. Tieji Ja
ponai gyvena kaip rojuje, turė
dami visko pilna ir veda gyve
nimą be jokios rupesties. Ne
turi jokiu rupeseziu su maistu, 
aplaiko užtektinai jautienos, 
verszienos, avinezienos, mėsos 
blėszineses, bulviu, szebelbonu, 
kavos, cukraus, vaisiu ir daržo
vių.

Tyrinėtojai pranesze valdžiai 
buk isz kariszku magazinu, Ka
lifornijoj, in viena abaza, kur 
randasi Japonai, iszsiunsta per 
viena san vaite sekanti maista:

22,500 svaru bulviu; 1,330 
svaru kavos, 36,000 svaru mil
tu, 14,000 blesziniu pieno, 180,- 
000 svaru ryžiu, 7,200 svaru 
makaronu, 21,500 svaru cuk 
raus, 2,500 svaru bananiu, 240 
dėžių pamaraneziu (orandžiu), 
240 dėžių obuoliu ir 26,000 sva
ru szviežiu daržovių.

In ta pati abaza kur randasi 
9,000 Japonu, iszsiunsta taipgi 
10,000 svaru jautienos, 5,000 
svaru kiaulienos, 1,200 svaru 
lasziniu, 2,000 svaru kepenų, 
800 svaru visokiu szviežiu desz- 
ru ir 2,200 svaru rukytu deszru.

Todėl tieji Japoniszki ne
laisvei sziam laisvam sklype 
Amerikos gerai gyvena o ne 
stimpa isz bado, kaip tai musu 
kareiviai mirszta isz bado, ku
rie randasi Japoniszkoje ne
laisvėje o nekuriuos Japonai 
net suszaude.

Apsvarstė kaip Japonai pa
sielgineja su musu kareiviais, 
sunku suprast kodėl musu val
džia pasielgineja su jais kaip 
rojuje ant žemes, kurie yra 
maitinami geriau ne kaip mili
jonai musu gyventoju kurie yra 
taip rustai prižiuromi per val
džia, su paskirstymu maisto.

Kongresas privalo isztyrine- 
ti taji dalyka kuogreieziausia 
ir užbėgti tokiam duosnumui 
su tais žvairakiais kurie žve- 
riszkai ir be jokios mielaszir- 
dystes pasielgineja su musu ka
reiviais, kurie randasi Japo
niszkoje nelaisvėje.

Sužeidė Šimeli Kad Jis
Negalėtu Žaisti

Bloomington, Ind. — Miko
las Szevron, Slovakas, sužeidė 
vienuolikos metu savo sūneli 
su peiliu idant tasai negalėtu 
siausti su kitais vaikais ant 
ulyczios. Palicija dagirdus apie 
toki nedora pasielgimą tėvo su 
savo šuneliu, aresztavojo ji ir 
uždare kalėjime. Tėvas iszsi- 
kalbinejo buk turėjo ta pada
ryti nes vaikas per visa diena 
siausdavo su vaikais kulku- 
tems ir nenorėjo mokytis.
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SALA PANTELLERI- 
JA PASIDAVĖ

Negalėjo Ilgiaus Iszlai
kyti; Milijonai Svaru 
Bombų Numesta Ant 
Salos Per 13 Dienu

Dvi Kitos Salos Paimta
London — Sala Pantelleria, 

prigulinti prie Italijos, pasida
vė po 19 dienu bombardavimo, 
ant kurios Allijentai numėtė 
milijonus svaru bombų ir be
veik visiszkai sunaikinta. Ka
reiviai iszkabino balta vėliava 
ant ženklo pasidavimo ir Ang- 
likai in 20 minutu vėliaus už
ėmė sala. Allijentai nuszove 39 
Vokiszkus eroplanus o Allijen
tai neteko 18. Bombardavimas 
buvo taip smarkus kad sala 
drebėjo rodos nuo drebejimo 
žemes.

Prezidentas Rooseveltas da- 
žinojas apie puolimą salos, pra
kalbėjo in Italus per reidio dp- 
reikszdamas gyventojams buk 
geriau butu Italijai idant ji pa
liautu kovoti ir atsikratytu nuo 
Vokietijos, kuri geidžia Itali
jos prapulties o tada Italija ga
lėtu uždėti savo nauja valdžia 
ir gyventi ramiai su visu svie
tu. Dabar Mussolinas tik gei
džia turėti garbe ir laižyti pa
dus Vokiecziams.

Kada Allijentu kareiviai už
ėjo ant salos, Italiszki karei
viai su džiaugsmu pasveikino 
juos ir pirmiausias j u praszy- 
mas buvo idant duotu jiems 
vandens kurio jau neturėjo nuo 
keliu dienu. Kareiviai jiems 
davė vandens ir maisto kuri 
godžiai sunaudojo.

Priek tam Allijentai paėmė 
da dvi kitas salas, Lampedusa 
ir Linosa ir visos trys salos da
bar randasi po valdžia ir ran
kose Allijentu. Dabar Allijen
tai turės tiesu kelia per mares

Bjaurus Darbai Vokie- 
cziu Lietuvoje

Stokholm, Szvedija — Vo
kiecziai užimtoje Lietuvoje, 
atkersznia bjauriai Lietuviams 
už pasiprieszinima, kurie jiems 
nepritaria, aresztavojo keturis 
narius Tautiszkos Tarybos ir 
beveik visus žymiausius žmo
nes. Vokiecziai uždare visas 
augsztesnes mokyklas ir uni
versitetus. Vokiszki slapti szni- 
pai sunaikino Daktariszkas 
Akademijas ir sudegino neap
mokamas moksliszkas knygas 
kaipo ir daug svarbiu suraszu.

200 Amerikoniszku Er- 
oplanu Bombardavo 

Vokietija
London — Daugiau kaip 200 

Amerikoniszku eroplanu bom
bardavo Vokiszkas žymias vie
tas kaip Wilhelmshafen ir Cux
haven, kur radosi submarinu 
dirbtuves bet asztuoni Ameri- 
koniszki eroplanai nesugryžo 
isz tosios keliones. Abudu mies
tai panesze milžiniszkas bledes 
ir keliolika žmonių likos už- 
muszta.

700 Rusiszki Eroplanai 
Suszaude 160 Vokiszku

London — Daugiau kaip 700 
Rusiszku eroplanu užklupo ant 
700 Vokiszku eroplanu isz ku
riu suszaude 160 ir sunaikino 
Vokiszkas stotis su keleis tuks- 
taneziais galonu gazolino. Vo
kiecziai norėjo sunaikinti dide
le dirbtuve Gurki artimoj Mos- 
kvos bet tasai užmanymas 
jiems nepasiseke.

in Afrika ir kitas szalis.
Dabar Allijentai ketina bom

barduoti drutvietes Sicilija ir 
Sardinija, Italijoj ir nepaliaus 
bombarduoti žymias vietas pa
kol visiszkai suplieks Italija ir 
privers Mussolina praszyti tai
kos.

Bremen Ir Kiel
Bombarduoti

26 Eroplanai Suszaudyti; Alli
jentai Bombardavo Sicilie; Ru
sai Suszaude 548 Vokiszkus
Eroplanus In Viena Sanvaite

Washington, D. C. — Szimet 
kariszkos iszlaidos ant vedimo 
kares kasztuos Suv. Valstijoms 
net 106 bilijonus doleriu. Yra 
tai didele suma pinigu bet ne
gaila ju kad tik jie apmalszy- 
tu kariszkas bestijas kurie gei
džia sunaikinti visa svietą.

Washington, D. C. — Valdžia 
yra tosios nuomones kad du 
Amerikoniszki submarinai li
kos paskandyti ant Pacifiko 
mariu su 120 kareiviais ir lai- 
voriais. Toji žinia da ne yra 
tikrai užtvirtinta per valdžia.

Vokiecziai Sunaikino 
356 Lenkiszkus Kaimus 

Ir Iszžude Daugeli
Žmonių

London, (O.N.A.) — Nuo 
kada Vokiecziai užėmė Lenki
ja tai sunaikino 356 kaimus ir 
mažus miestelius. Kaimelyje 
Ges Vokiecziai iszžude visus 
gyventojus be jokios mielaszir- 
dystes. Badai apie tūkstantis 
kitu kaimeliu likos sudeginti ir 
sunaikinti per Vokieczius o vy
rai, moteres ir vaikai likos isz- 
skersti.

Miestelis Lydice, Czekoslo- 
vakijoj, likos sudegintas su vi
sais gyventojais o j u turtas ir 
gyvuliai likos isz vežta i A Vo
kietija.

Isztrauke Paskandytus Laivus Isz Mariu

Amerikonai isztrauke 14 Japonu laivu isz mariu Pearl Harbor, kuriuos pataisė ir ve
la juos naudos. Isz paskandytu laivu iszgialbejo beveik visas anuotas ir kas tik davėsi 
iszgialbet,

LONDON — Nedelioje Allijentu eropla
nai užlėkė kaip amaras ant Bremeno ir Kieliaus, 
Vokietijoj, padarydami dideles bledes ant te- 
naitiniu dirbtuvių ir tieji miestai baisiai nuken
tėjo nuo bombų. Allijentai neteko tame užklu- 
pime net 26 bombinius eroplanus. Amerikonisz
ki eroplanai užlėkė ant Bochym kuriame randa
si daug kariszku dirbtuvių. Keturi eroplanai li
kos suszaudyti. Vokietija pripažino kad tuose 
bombardavimuose aplaike milžiniszkas bledes.

Ant Rusiszko frunto Vokiecziai taipgi bai
siai nukentejo nes in laika vienos sanvaites ne
teko net 548 eroplanu su szimtais lekioto ju ku
rie likos užmuszti. Rusai neteko 153 eroplanu.

Ant Pacifiko frunto Amerikonai suszaude 
36 Japonu eroplanus nors patys neteko szesziu 
bet lekiotojai likos iszgialbeti. Ant Kiška salos 
Amerikonai bombardavo tenaitines Japoniš
kas pristovas ir paskandino kelis Japonu laivus 
su kareiviais. - <

Kinuose Kinczikai užklupo ant pristovinio 
miesto Sungtze, kuri atmusze nuo Japonu in 
kėlės valandas su didėlėms bledems del Japonu.

Nedelioje Popiežius Piusas XII kalbėjo in 
20,000 Italiszku darbininku, kad neklausytu Vo-
kiszku apjuodinimu ir paskalų buk Popiežius 
buvo priežastim szios kares kuria jis suszelpine-
jo ir aukavo pinigu ant jos pradėjimo. Popiežius 
melde klausytoju kad netikėtu in tokius bjau
rus paskalus tuju, kurie yra “Dievo Nevido
nais.” *
--------------------------------------------- !±2=------------ » -------------

Washington, D. C. — Ameri
konai bombardavo sala Kiška 
keturis kartus ir užmusze gana 
dideli skaitlį Japonu kaipo ir 
paskandino kelis nevidonu lai
vus su kareiviais.

Kinai Atmusze Du 
Miestus

Chungking, Kinai — Kinai 
prie prie Yangtze upes atmu
sze du miestus kuriuos Japo
nai buvo paemia. Norints Ja 
ponai smarkiai kovojo bet pa
nesze milžiniszkas bledes ir 400 
Japonu gavosi in nelaisve. 
Sziadien tik keli Kiniszki mies
tai randasi Japonu rankose 
bet ir tuos Kinczikai ketina at- 
muszti už keliu dienu.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Dave 12 Sunu Dedei 
Šamui r ■■ ------------- ■»

Carksdale, Miss. — Sherman 
Jenkins, turintis 68 metus, ūki
ninkas, turėjo 12 sunu ir visus 
paaukavo Dedei Šamui apginti 
savo tėvynė. Pasakė jis apie 
tai, kada atvažiavo pas takso
nu mokėti taksas. Sūnūs turi 
nuo 19 lyg 39 metu amžiaus.
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Kas Girdėt
I Amerikonai nekentes bado bet.
Į didesniuose miestuose bus di
ldėte stoka maisto. Didele sun
kenybe puola ant Ameril<onisz- 
ku ūkininku ir žmonių. Amen-

ŽINIŲ APŽVALGA

Per Elmer Davis, Direktorių, 
Office of War Information

Įrinti musu veikimus su musu 
ikariszka' maszina ir musu civi
liu paezedumu, bendrai veikti 
ir visu greitumu. Kitais žo
džiais, jeigu viskas dabar gerai

Mirtis Ir Sunaiki nimas Per Vandeni

Redakcija “Saules” nepri
ima jokiu daneszimu kurie at
siduoda ypatisdkumu. Ne vie
nas mano o ir kerszina: “Pa
lauk tu rup... asz paduosiu tave
in Taradaika ar Baltruviene.” 
Tokiam daneszikui rodosi kad 
redystei su tuom labai pasige
rins. Sztai ana. diena aplaike
rne laiszka (ir da doleri), isz

ka, laike pakajaus, pargabenai 
daug maisto isz užrubežio bet 
sziadien jo negali gauti nes Eu
ropa ir-gi neturi užtektinai 
nes viską sunaudoja del karei-

BOMBARDAVIMAS 
VOKIETIJOS

Tikslas bombardavimo Voikie-

sekasi mums reikia daugina pa-» 
sistengti, pakol karas bus isz-Į 
losztas. Szis naujas ofisas, ku
ris insteigtas pagal patarimus 
trijų kongresiniu komitetu yra

tijos yra susilpninti Vokiecziu 
Milžiniszki užklupi- 

mai priesz Dortmund ir Dues- 
reiviu ne tik ezionais bet ir vie- scldorf, -kurie šoke naikinan-

viu.
Priek tam mes turime prista- pramone 

tyt visokį maista del musu ka-
sėkmių isz tautines pastangos.! 
Teisėjas James F. Byrnes, bu-) 
ves Paczedumo Sutvarkymo 

me laiszka (ir da doleri ), >Toseikur jie randasi o p¥iek tam ežius užklupimus Ruhr miestu direktorius, dabar yra War Mo
Mahanojaus, idant ten apie ko-| ln'žadėjome suszel.pt milijonus daug bledes padare. Negalima bilization Direktorius. Su pa- 
kia moterėle patalpintumem o|žmouiu Europoje ir kitose da- perkelti daug pramonių isz gialha komiteto, jam insakyta 
nepasirasze savo pilno vardo 
ne adreso. Mes, jeigu ka talpi
name, tai ne del “funiu,” tiktai 
dėt gero visuomenes o ir neisz- 
reiszkiame vietos, kur tai]) dė
josi. Apie tai tegul daneszikai 
neužmirszta.

žmonių Europoje ir kitose da- perkelti darų
lyse svieto, kitai]) tieji žmones Kulir, didesne dalis turi ten pa- 

I mirtų nuo bado.
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i hiihr, didesne dalis turi ten pa- įnsteigti programas ir budus 
, silikti ir nukenteti nuo bom- Jei didžiausio suvartojimo tau- 
bai'davimu. Įtiniu žemiszku turtu, vyru je-

j Mažas skaitlis'kariszku žinu-' gu, has dar ne visur vienodai 
nu sutinka su nuomone rome- isznaudota, užlaikyti ir sutvar- 

pilima isz- ]Cyfį civilini paezeduma ir pri- 
Austrijokiszika generolą Radec- loszti kara vien bombardavi- taikinti civilini paezeduma ka
ki, kuris ne tik buvo narsus mu. Bet bombardavimai tokiu r0 laiko reiikalavimams.
kareivis bet ir Dievobaimingu 
žmogum.

Priesz užejima szios kares, 
generolas, sėdėdamas

Tieji, kurie netiki in ražan- 
cziu, tegul perskaito sekanti 
pamokinanti straipsneli, apie ju oro jiegos, kad

Apskaityta buk žmogus, tu
rintis 50 metu amžiaus: 6,000 
dienu pramiegojo; (i,500 dienu 
dirbo; 800 dienu praleido ant 
spacieriaus; 4,000 dienu pra-Į 
eido ant zobovu ; 1,500 dienu j 
praleido valgydamas o per 500 
dienu sirgo. — Per tuos 50 me
tu jis sunaudojo: 17,000 svaru 
duonos, 16,000 svaru mėsos, 4,- 
500 svaru daržovių, kiausziniu 
ir žuvu o iszgere 7,000 galonu 
visokiu gerymu. ' • O v

Amerikonis’zki paczto tri- 
centinei ženklelei bus naudoja
mi lyg Liepos 1 d., 1945 meto. 
Tasai ekstra treczias centas, 
kuri pacztas uždėjo po Pirmu
tinei Svietinei Karei, atnesze 
valdžiai pelno 130 milijonu do
leriu. Po tam laikui pacztas 
vela sumažins preke laiszku 
ant dvieju centu, kaip tai kita
dos būdavo.

Laikraszcziuose skaitome buk 
gerai žinomas juokdarys, Char
ley Chaplin o ir buvusia s vieti
nis kumsztininkas nupuolė vi- 
siszkai moraliszikai. Chaplin, 
kuris lyg sziol jau turėjo apie 
szeszes paezias, liko apskunstas 
už teviszkuma per 22-metine 
mergina kuri buvo krutamuju 
paveikslu aktorka.

Kumsztininkas Jack Demp
sey skundžia savo treczia pa
ežiu už apgaudinejima ir neisz- 
tikimysta. Chaplin ir Dempsey 
per daugeli metu buvo darky
tojai Amerikoniszkos jaunuo
menes ir davė baisu pavyzdi 
svietui, isz savo pasielgimu. 
Ko-igi galima tikėtis isz akto
rių Hollywood, kur moralisz- 
kumas yra beveik nežinomas o 
toki vyrukai tik duoda supu
vusia pavyzdi musu jaunuome
nei.

didumu kokiu Amerikiecziu irį Teisėjo Byrnes darbas yra 
Britu Oro .Jėgos dabar vykdo iszlyginti susikirtimus ir gin- 
X okietijoj, jeigu gana ilgai jos ozus tarp valdžios insteigu, .kil

pa rke tęsiamos, gali pavojingaipiosveikia civilinejepusejeka-
ant suolelio, Viedniuje, iszpuo-^susihn’i1di ])ramone kuri buti-'ro pastangose ir tai]) perimti 
le, jam nežinant, isz kiszeniaus' lu,i reikalinga A okiecziu ka -daug 'darbo nuo Prezidento pe- 
ražanezius. Nėkurie kareiviai, riumenei ir galimas dalykas,'ežiu, kuris tada turės daugjau 
eidami pro szali, rado pamesta kad ir susilpnins Vokiecziu laiko paszvensti platesnėms 
ražaneziu. Po tam generolas, žmonių u pa. Kad tie bombai- tautos užduotimis, kariszkams 
praeidamas pro taja vieta kur davimai jau pradeda atsiėkti reikalams ir tarptautiniai poli- 
kareiviai stovėjo, patemino tiesia, parodo skundai kuriuos tikai.
kaip vienas kitiems ka toki ro- girdime nuo prieszo ir jo drau- Office of War Inf., Washington, D.c 
de ir juokėsi.

Radeckis, priejas areziau, už-j .
i i ] i , „ valdomi Ispanu Faszistu Par-klause ka jie ten tokio akyvaus I - 1
i r z+ • •• n „ tijos pakele balsa priesz sziuostun. “Teveli, (taip ji kareiviai .

t i x , v bombardavimus. Pradžioje, Išvadindavo), radome razancziu! ’
, i- • v i 1 panų laikraszcziaipakele skun- ant suolelio ir mislmome, kas 1 . v .

i, , • i-i i •• da apie nežmoniszkuma užlklu-buvo tai per kvailys kuris Ji .
i n • ,, o .i N -i- • pimu priesz civilius gvvento-kalbejo.” Senukas atsiliepe m 1 1 v .,,TA , .. .. . .. jus. Apie nežmoniszkuma jiejuos: “Duokite ji man, asz tąjį d . . . v

, r' nekalbėjo 'kada Vokiecziai už- razancziu palikau ant suolelio, ...
, . . • . klupo civilius gvventojus —tai yra mano ir asz esmių tuom 1 
kvailiu kuris ji kas diena kal
ba.”

Kita, karta, priesz nūsidaviy 
ma ant kares lauko, generolas 
prispirdavo savo kareivius ant 
pasimeldimo priesz mnszi. Ge
nerolas, turėdamas 82 metus 
amžiaus, keliaudavo karietai- 
teje. Kada jau viskas buvo pa
rengta ir kareiviai ketino 
traukti ant kariszko lauko, ge
nerolo niekur nerado. Po ko
kiam tai lai'kui patrule rado ji 
mieganti karietaiteje su ražan-i 
czium rankoje, kuri matyt kai-k 
bėjo. j

Kaip jam Dievas padėjo ir ] 
laike ji savo globoje, tai ne vie
nas yra skaitės telegramuose 
isz kares lauko.

Isponu Spauda ir Radijas

Dievas Iszpilde Biedno 
Žmogelio Nora

Per iszsiliejima upiu szesziose valstijose, tukstaneziai 
žmonių pasiliko be pastogių, laukai užlieti ir padaryta ble
des ant milijonu doleriu. Žemiau matome kaip kareiviai 
krauna maiszus su pieskoms kad sulaikyti vandeni o ki
tam paveiksle skautas gelbsti vaika nuo paskendimo.

< 64 pus., Did. 5x7col.:
; Tiktai, 10c. :» ¥» ----- ¥
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PUIKI ISTORIJA

Kapitonas

klupo civiliusi 1
net ir nesiskundė kada Vokie- 

ieziu lakūnai kurie padėjo Fran- 
Įco laimėti Ispanijos civili kara, 
užpuolė Ispanu civilius gyven
tojus. Tik užpuolimai ant Vo
kiecziu gyventoju yra nežmo-

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

Popiežius ana diena sutvėrė 
nauja diecezija Youngstown, 
Ohio, paskirdamas pirmutiniu 
jos vyskupu Airiszi, James Mc
Fadden.

Yra tai sena istorija kad da 
vienas Airiszis likos iszkeltas 
ant vyskupo Amerikoj nes mo
nopoly ant vyskupu ezionais 
turi beveik tik Airisziai ir Vo- 
kiecziai.

Negalima tikėtis kad Lenkas 
ar Lietuvys butu iszkeltas ant 
vyskupo naujoj diecezijoj, kai])

Istorija apie Amžina Žydą. 
• o kelione po svietą ir liudyma? 
apie Jezu Kristų. 20 Centai.

Saule, Mahanoy City, Pa.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

ISTORIJE apie Ila isz ma-Į 
-----------------  iszo iszlins, Al 
yva in virszu iszkils, Kaip už 
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100

Bet dabar insakymai duoti 
Ispanu laikraszcziams pradėti 
kitokia linija. Jie turi dabar sa
kyti kad Ispanijai ne tai]) rupi 

i bombardavimas civiliu gyven
toju kaip tasai faktas, kad jie 

i veda prie atnaujintu užklupi- 
jmu ir tuszcziu sumiszimu. Taip 
i kalba Ispanu Faszistai. Jie ne- 
I perspėjo Vdkieczius idant ne- 
barduotu Varszavos arba Rot- 

‘\terdamo, ar Belgrado ar Lon
dono todėl, kad tas iszszauktu 
naujus užpuolimus. Bet dabar 
kada tieji užpuolimai prasidėjo 
jie npri, kad mes juos atszauk- 
tume. Mes girdesime daugiau 
ir daugiau sziu kalbu nuo Vo
kiecziu ir nuo Italu ir nuo Ja
ponu ir ju draugu karo begyje 
ir kada prieszas bus vis dau
giau užgautas. Sulauksime 
daug meldimu musu žmonisz- 
kiems jausmams. Bet atsimin
kite kad szi propagandos kova 
priesz bombardavimus tiktai I 
isz musu įpuseš yra vienas isz! 
prieszo ginklu; instrumentas; 
kuriuomi jis bandys atidėti j 
pralošzima. Ir jeigu jiems pasi-' 
sektu inrodyti mums, kad bom
bardavimai turėtu liautis, tai 
re i k s z t u kad daugiau Ameri
kiecziu žutu lyg karo pa baigos.

Office Of

Vienas žmogus gyveno sau 
vidutinei bet niekados pinigu 
neturėdavo, kad ir kada užsi
dirbdavo tai tuojaus vėla pra
leisdavo ir visados pasilikdavo 
be pinigu. Bet matydamas kač 
jau ir amžių reikes užbaigti 
taip begyvendamas, mistiną, 
ka reikia daryti kad tik pinigu 
turėtu.

Sumislino Dievo melsti, kad 
Dievas duotu jam nors szimta

in -bažnyczia ir mokiesi, kalbė
damas: “Kad Dievas duotu 
man szimta rubliu tai jau butu 
gerai gyventi bet jeigu butu 
vienas rublis mažiau tai neim- 
cziau.

Viena karta jau visi žmones 
iszejo isz bažnyczios, tiktai tas 
žmogelis da likosi ir tuo kart 
kunigas pasislėpė bažnycziojc 
kad iszigirsti ko tas žmogelis 
kas ryta tai]) labai meldžiasi ir 
iszgirdo kad jis Dievo praszo 
szimto rubliu o jeigu nors vie
nas rublis bus mažiau tai jis 
neims tu pinigu. Kunigas, no
rėdamas pažiūrėti ka tasai 
žmogelis darys, padėjo ant al
toriaus 99 rublius ir žiuri.

Žmogelis, besimelsdamas, pa
mate pinigus, tuojaus priėjus 
pradėjo juos skaityt, bet sūro
ka ves žiuri kad nėra szimto LCl ! t
rubliu, padėjo pinigus ir da la- 

i biau pradėjo melstis bet pasi- 
: meldes vėla skaito ir tiktai tiek

randa, Meldėsi viskas karta la
biau bet pažiurėjas kad jau 
langiau neprideda, pasiėmė pi
nigus, pažiurėjo in altorių ir 
tarė:

— Tai tu mano Dieve, kokis 
asz durnas. Asz priesz tave tiek 
laug kartu nusidėjau o tu man 
vis dovanoji o asz nenoriu do
vanoti Tau to vieno rublio! 
Dieve mano, tu man dovanoji 
visus grickus, asz tau dovanoju 
ta viena rubli.

Paemes pinigus greitai bego 
isz bažnyczios o 'kunigas bėg
damas paskui reke:

— Kur tu neszi tuos pinigus ? 
Tai jie yra mano!

Žmogelis ne neatsigryžo in 
užpakali tiktai iszdume laukan.

Kunigui buvo labai gaila pi
nigu, eme ir apskundė už pini
gus ta žmogeli o slidžia klausė:

— Už!ka tu ta žmogų sklin
di?

Kunigas apsakė visa atsitiki
ma o slidžia nusijuokęs tarė:

— Tu, kunigėli, padėjai pini
gus o tasai žmogelis ju prasze 
pas Dieva, tai tu turi pinigus 
palikti o tasai žmogelis tegul 
dabar pas Dieva praszo jums 
sveikatos.

Tai tai]) ir biednas žmogelis 
pastojo turtingu. Praszykiteko 
norite pas Dieva o Jis jums ne
atsakys.

Katalikiszkos Zinutės

— Stebuklingas al si t i kimus 
atsibuvo laike sudegimo Kata
likiszkos Szv. Mykolo, Pough
keepsie, N. Y. Norints visas 
medinis altorius sudegė, bet di
delis kryžius su Muka Kristaus 
padirbtas isz medžio nesudegė 
ant altoriaus.

— Italijos vienuoles skait- 
liuje 2,000 dažiuri sužeistus 
kareivius ant kares lauko ir li- 
gon'butese.

— Ant bažnytinio bokszto 
Szv. P. Marijos, New London, 
Conn., randasi puikus elektri- 
kinis kryžius, kuri galima ma
tyti nakties laike ant keliu 
szimtu myliu taipgi ir ant 
mariu.

— Ana diena mire Mrs. Sa
ra McCanzie isz Tliorndalc, 
Kaus., kuri už gyasties buvo 
Protestone, bet savo vaikus 
leisdavo in Katalikiszka mo
kykla ir privertinejo juos eiti 
ant Misziu kasdien. Kėlės die
nas priesz mirti ji taipgi pri
ėmė Katalikiszka tikėjimą.

Patariu Visiems Lietu
viams Užsiraszyti 
Laikraszti “Saule”

Mete Bole Ir Pirsztine 
Vienu Kartu

Velnias
TIKTAI, . . . 50c

SAULE PUBLISHING CO.,

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

:: 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.

Prrsiuskite 25tf o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

tai Youngstown, Ohio. Gal Lie
tuviai nesusilauks savo vysku
po o kada ant to ateis proga, 
tai Lietuviu ezionais nebus nes
jau visi bus isztauteja.

Amerikoj jau pradeda būti 
trumpa maisto ir galima tikė
tis kad jo bus trumpa per ko
kia szeszis metus. Žinoma jog

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.

War Mobilization
Karas dar nebaigtas ii- mes 

negalime atsiloszti ir atsileisti.
Prezidentas ta mums primine 
praneszdamas apie insteigima
Office of War Mobilization ir 
pareikszdamas kad mes priėjo
me prie to laiko karo pastangų 
kada mums reikalinga sude-

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.

Bėgdamas ant savo vietos, 
beisbolininkas Babe Barna, 
isz New York Giants, ne tik 
mete bole bet tuo kartu ir 
pirsztine laike smarkaus lo- 
szimo boles New Yorke.

M. L. Marmant,, isz Tariff
ville, Conn., raszo: Šziomi pri- 
siuneziu tnmistoms užmokesti 
už “Saule” ant viso meto. 
Atleiskite kad pasivėlinau siu 
užmoko-eziu, nes nors aplinky
bes mane sutrukdė bet ta
riu nuoszirdžiai aeziu. kad 

•man nesulaiket nes asz vis- 
tiėk su laiikraszcziu “Saule” 
helnicziau persiskyres nes 
geriau netekti draugo ne kai]) 
“Saules,” kuri žmogų surami
na visokiuose nuliūdimuose 
szirdies ir praneszsa apie viso- 
kes nelaimes, ne tik ezionais, 
bet ir isz tolimu szaliu. “Sau
le” gina visus skaitytojus! 
nuo visokiu nelaimiu ir sergsti) 
nuo visokiu prieszu. Taigi, 
patarezia visiems Lietuviams 
užsiraszyti laikraszti “Saule”| 
kurie da jos neskaito, o užtik-' 
rinu, kad ,Imsite užganadvti i 
kuri visus pralinksmins ir sura-; 
mins sziuose laikuose. Lieku su

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. .

USF “Saule” dabar $4.00 gerais vęlinimais del visos re- 
meiams in Suvienytose Vaisti- plakei jos ir geros sveikatos.

(jose, o $5 kitose Vieszpatystese. skaitykit “saule” platinkit

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

suszel.pt


MAHANOY CITY, PA.

Motiejus Murma
to daugiau susitikdavo žmonių'iszjuokia, rodos jog jie kaipl Dievas nelaimes Izraeliui, 
miesteliuose. Mieseziouys Vo- barsukai skylėse gyvena, kurie, Visi tik pagvbelini.
kisžki galando surūdijusias' dienos nemėgsta. Man raszo, i Jeigu vienybes . nesilaikys, 
szobles ir kardus, kiti mėgino idant tave czion laikycziau lyg Visi kaip durnai iszsisklaidys. 
szaudykles arba apjodinejo (Įnik pa'kol tasai ponas atvyks, I 
ai'klius. Tieji mieseziouys ant į kuris tave in czion siuntė.
Motiejaus suvis netemijo: kož-Į 
uas 
ausuotes vilagines, szypsojosi 
nes pažino nuo pamūres gyven
toja. Katro tik paklausė kelio, 
kožnas jam rode teisingai.

Tokiu budu perjojo daug kai
mu, girriu ir 'kelis miestelius, 
miestą Bitova perjojo giliuk
ningai nes jame kryžioku nebu
vo. Bet, kada 'keliavo per mies
tą. Tuholu, ten jau .pradėjo 
szvaistytis kryžiokisz'ki karei
viai su baltais manteleis ir juo-

tose szalyne kelio nežino. Va- kalingu. Sztai matai, laivas 
žiavome isz Gdansko in Kara- mus jau pataisytas, plaukiame 
liaueziu o vejai mus in prie-, vela toliaus mariomis o tuom 
szingas szalis nugyne. jlaik reikia man tave nusiunsti

Kai]) rodos Vokiszkas varva- pas viena, kuris gyvena net Ku
kavimas Motiejui nepatiko nes javuose, mieste Breszcze. Sztai 
dirstelėjo isz paniūru ant nejta- pinigu ant kelio ir szita laiszka 
žinstamo ir suniurnejas ka toki kuri atiduosi ponui karvedžiuj.

;-i ir pirmutiniam kai
mo nusipirk sau arkli o niekur 
neužtruk!

— O! tegul ponas nesirūpi
na, — tarė klotie jus, juk ne del 
bercikalo Dievas davė žmogui

— O dievyti, neturite už ka!galva.
jau negalėjo laivo suvaldyt ir j dekavoti tokiam vargszui, mes' Nepažinstamas dadave tuo-

In ežia! Pas mane! Nors buvo 
tamsu ir lietus puolė kaip isz 
viedro, tai jis yrėsi in viena 
szali kurioje temijo ant vande
nio'koki tai juoduli; net už va
landėlės paregėjo laiva.

Ant laivo stiebas buvo sulau-1 tiejaus, tarė gryna. Lietuviszka 
žydas, virves nuo žėgliu sutran-1kalba. Tada Motiejus tarė:

ĄPIE puse mylios nuo Baltike
mariu, guli kaimas Smaline, 

prie ežero Garden, sklype Kur- 
szijos. Priesz keturis szimtus 
metu, dar ten jokio kaimo ne
buvo; 'buvo ten tik grinezele 
viena su tvarteliu ir nedideliu 
darželiu; bet ka, grinczeleje ir 
tvartukyje buvo kurezia kai]) kytyos ir styris suskaldytas jog

Lietuviszkai po nosia, norėjojSkubink- 
eiti nuo ju.

I Tada nepažinstamas ponas, 
isz girdės ta murmėjimą Mo-

■ • - - Užskambino ponas, atėjo tar-
kuris tik dirstelėjo ant joinas, kuris isz paliepimo pono 

karvedžio nuvede ji in szeimyn- 
stube, kur Motiejukas privalgę 
kopūstu su lasziniais ir invales 
prigėrė midaus.

TO LIAUS BUS

grabe.
Kas tai galėtu but? Ar už

keikta? Gal kokia greitlige at
lankė nes jau nieko nebuvo! O! 
ten neužkeikta o ir pavietre ne- 
atlanke taja grinezele. Gyveno 
joje nesenei senas žuvininkas, 
naszlys, kuri vadino Lauru 
Murma o kuris per puse metu 
sirgo ir numirė džiaugdamasis 
tuom jog paliko paauginta su
nn Motiejų o buvo labai doras 
vaikinelis, pabažnas ir nuo vi
su mylėtas. Laike tėvo ligos 
Motiejukas, ant gyduolių ir 
ant szermenu, pradėjo pardavi- 
net pirmiausia arkli, neilga po 
tam karve o ant galo ir trijų 
kiauteliu neteko; po smert tė
vo likos kaip kuolelis pats vie
nas.

Teisybe, likos po tėvui luo
tas, padarytas isz ąžuolo, su 
kuriuom žvejodavo ir keli tink
lai, tai buvo visas turtas.

Netoli nuo tosios grinczeles 
blizgėjo ežeras, kuris vienu 
krasztu siekėsi su marioms Bal
tike o sziaip buvo tas ežeras 
apskritus. Pakrasztyje tojo ež
ero augo kaip kur szimtmeti- 
iiiai ąžuolai o taip stori, jog ke
li vyrai vos galėjo apkabint.

Viena diena, buvo lyg ūkano
ta ir vejas asztrus pute nuo ma
riu; nes tai buvo ruduo o ru
duo pamaryje, tai ne pas mus 
bob ui vasara; pas mus tame lai- ( 
ke, slankioja vortinkliai o pa
maryje juodi debesiai eina pa
dangių 'kaip paszelia.

Taja tai diena. Motiejus isz- 
plauke su savo luotu ežeru in 
mares bet nieko nelaimėjo: ai
tai vanduo buvo pakilęs, ar už 
didelis vejas ir taip dienele 
baigėsi o ne vienos žuveles ne- 
pagavo! Da. karta užmėtė tink
lą bet nieko ir dabar nepagavo. 
Susirupines baisiai, sodo po 
ąžuolu del pasilsėjimo ir pasi
rėmęs ant rankos gilei užsimis- 
lijo. Buvo tai vaikinas gal de
vyniolikos metu, pusėtino ūgio; 
turėjo ant saves miliniu. jekia 
o ant galvos baronezinia kepu
rių. Plaukai geltoni, ilgi, net 
ant pecziu gulėjo o nors buvo 
vargingo gyvenimo, vienok 
sveikas iszrode kaip putinas.

Kada taip silsisi ir rymo ant 
rankos, vejas kas kart didina
si, vilnys ant mariu labai kaišei 
kriokė, rodos szimtai britonu 
staugė ir urzgė. Kas kart pra
dėjo labiau temt. Netrukus da
vėsi girdėt ant mariu keli szu- 
vei isz puczkos.

— Dieve visogalis! — pa
szauke Motiejus keldamasis isz 
po ąžuolo — tai rodos kas pa- 
gel'bos szaukia; o jeigu tai sve
timi ir pirma 'karta szitoje ap
linkinėje, tai ir kelio nežino in 
kraszta o ir ant uolu gali už
plauki.

Nevilkindamas ilgai, szoko 
in luotą ir leidosi in szali isz 
kur szuvei buvo girdėt. Dievas 
žino kaip jis galėjo plaukt nes 
luoteli taip mete in szalis, kaip 
rieszuto lu'kszta. O jis be bai
mes yrėsi kas karta tolyn ir 
szauke: “Ho! ho! ho! In ežia!

ne in ten plauke in kur norėjo, 
bet. vejai blaszke in visas szalis. 
Tada pas laiva įprisiartino Mo
tiejus ir paszauke idant jam 
virves gala paduotu ir sesti in 
jo luotą. Tuojaus mete virve, 
pritraukė luotą prie laivo ir in- 
sileido keli žmones. Tn valti, 

'kuria pririszo prie laivo, inse- 
do da keliolika vyru o kada vi
si paėmė irklus, kuriuos paėmė 
nuo laivo, pradėjo varytis in 
kraszta o ir laiva trauke pas
kui save o taip Motiejus kelia 
vede, jog nors ir daug buvo po
vandeniniu uolu, tai vienok gi
liukningai gavosi in kraszta. 
Kada jau 40 vyru iszlipo ant 
kraszto, paszauke Motiejus:

— Na, vyrai, imkime už vir
ves ir traukime laiva in krasz
ta nes gaila butu idant turėtu 
susi trenkt in uolas.

Trauke visi už storos kana
pines virves o kada pritraukė 
prie kraszto, pririszo ji prie 
storo ąžuolo kuris pakrasztyje 
mariu stovėjo. Jau buvo suvis 
naktis, kada viesulą nustojo, 
vejas pute nedidelis, vilnys su- 
mažo ir paliovė ūžt o dangus 
iszsiblaive ir menulis isz debe
siu iszplauke.

Būdami jau ant kraszto, pra
dėjo dairytis apie save, buvo 
isz viso in trisdeszimts kokiu 
lai ponu, su juodais manteleis 
o kaip vejas praskleidė skver
ną mantelio tai buvo matyt ži
banti szoble. Kiti buvo laivo- 
riais. Tarp tu visu ponu labiau
sia atsiženklino trys nepažins- 
tami, panaszus in save kai]) 
trys laszai vandens. Stovėjo jie 
vienoje kuopelėje, turėjo vie
nokius mantelius, vienokes juo
das barzdas ir buvo vienokio 
ūgio.

— Narsus vaikine! — vienas 
isz ju atsiliepe Vokiszkai in 
Motiejų, dėkui tau szirdingai; 
kad ne tavo apsukrumas ir 
drąsą, tai ikasžin, ar lyg sziam 
laikui nebūtume gyvenia. jau 
su žuvimi. Niekas isz mus szi-

Davadas Meiles

— Matai Vincuti, sakai 
kad asz tave nemyliu, o su 
kraujais savo knygutėje ta
vo varda ir pravarde užsi- 
rasziau.

— Ar isz tikro, su krau
jais? O tu mano brangi, ma
no brangi, mano mylimiau
sia! — nugi isz kur emei 
tiek kraujo?

— Ugi musu mažas bro
liukas nosi prasimusze, tai 
kraujo buvo užtektinai.

] iri valome žmogui priduot pa
gini ba ?

— Patinki man, vaikine! — 
vela tare nepažinstamas.

Už ‘valandos tarė jis vela:
— Ar esi Vokiecziu ar Lie

tuviu !
— Asz esmių Lietu vys, — 

mano gimtine nuo Palanges.
Nepažinstamas žiurėjo in ji 

godžiai o paskui prasze jo, ar 
kur neparodytu jiems nakvyne.

Motiejus nuvede juos in savo 
grinezele ir prinesze szieno in 
grinezia, kurio da turėjo kluo- 
nelyje, ant kurio visi gardžiai 
miegojo.

Ant rytojaus, prie pagialbos 
Motiejaus, su dideliu beda pri
traukė laiva prie pat kraszto; 
laivoriai iszneszc isz vidaus vi
sokios mėsos, žuvu ir bertainu- 
ka vyno. Visi iszalkia gerai pa
sidrūtino.

Kada laivoriai nusidavė iu 
netolimus kaimus, idant gauti 
būda pataisymo laivo, nepa
žinstamas ponas nuėmė nuo 
saves manteli ir stojas in tarpa 
kitu panasziu ponu, kurie sto
vėjo priesz ji su paguodone ir 
taip prakalbėjo in Motiejų:

— Matau vaikine, jog esi var
gingu sieratu, jog turi szirdi ir 
duszia gera. Del to-gi paklau
siu, ka tau pasakysiu o gal tik
si ant mano rodos. Mes visi, 
kuriuos czionais priesz save re
gi, esame Prusai, gimia netoli 
nuo Lietuvos o kuria tai dali 
užgriebė kryžiokai. Sziadien 
visi Prusiszfki bajorai nori su- 
sivienyt su Lenku karalium 
Jonu Kazimieru; tai-gi apsi- 
mislyk brolau! Ar nori drauge 
su mumis muszti kryžiokus?

Motiejus, užkabintas isz ne
žinių, susimaisze o paskui pa
klausė :

— Kad ne viena perszkada, 
tai tuojaus su ponais keliau- 
czia; bet ka? Ir ežia negaliu at
sitraukt. Esmių skolingas už 
grinezele o žiema, tai turi ant 
to visko uždirbti.

— Su tuom tai maža ergelis, 
— tarė nepažinstamas, užmo
kėsimo už tave bet turi žinoti 
jog kas karta pristoja prie ka
reiviu, tas ant prisakymo, kada 
reikia, ir ant galo svieto turi 
eiti.

— O ka, žmogus sutvertas 
del svieto, — tarė Motiejus. Te
gul buna, valia Dievo! tai eisiu 
kur reikes.

Nepažinstamas padavė jam 
ranka ant 'ženklo sutaikos o ir 
visi ta pati padare. Po tam ta-

sius žodžius prie atsisveikini
mo:

— Tegul tave Dievas giliuk- 
ningai veda, mano vaike!

Už valandos Motiejus jau
buvo už keliu varsnų ii- skubi- gojo plieniniai kardai. Aplinki
ne in kaimu del pirkimo arklio, niai Chclmno paregėjo isz gir- 
Po tam tarė nepažinstamas in irios, 'kaip tiesiog ant jo, jojo 

pulkelis .kryžioku ir tarpe sa
ves vede Iko'ki tai Vo'kiszlka 
pi i es cz i o n i 'k u r i, 11 e m i el a sz i rd in - 
gai musze su szoblemis.

— Na, tai rots! — pamislijo 
sau Motiejus, ežia reikia, vai
kine, tureli ausis augsztyn Ir
akis iszverstas.

Neilgai laukias, pasuko in 
paszali kelio, mete kepure in 
krnmus kurioje buvo insiutas 
laiszikas o greitai iszsitraukes 
isz krepszio kita, užsismaukė. 
Bėgti in girria nenorėjo o tai 
del to, jog blogiau atsitiktu.

Netrukus sztai pasitiko su 
kryžiokais. Prijoja prie jo, pra
dėjo ka toki Vokiszkai klausti 
bet Motiejus ju nesuprato. Lie
pė jam nulipti nuo arklio, per- 
krete rakandus o kaip nieko 
neužtiko, davė pora kartu jam 
in kupra ir toliaus nujojo. Ka
da jau buvo toli, tada Motiejus 
sugryžo in ta vieta kur vilagi- 
nia numėtė ir pasiėmęs ja nu
jojo toliaus. Giliukningai per
sigavo per Taurogia, kuri gu
li prie upes Vislos, kur vela 
kryžioku nebuvo matyt, tiktai 
mieseziouys ant rinkos gink
lavosi o treezia diena po piet, 
nujojės apie 30 myliu, stojo 
prie drutviet.es Brestuoje Ku- 
javu. Sargas užtiesė lenciugini 
tilta o kitas sargas nuvede Mo
tiejų pas karvedį Szarleju. in 
puikius pakajus. Ponas karve- 
dis priėmė laiszka nuo jo ir nu- 
siszypsojas tarė:

— kloki suktis vaikine! Ma
tomai, isz Lietuviu ne teisingai

viena isz kareiviu:
— Dabar, tu broli Ga'bri, ne- 

gaiszindamas laika, turi ko- 
liaut iii Taurogi; tu-gi, 'brolau 
Seiburai, paskubinsi in Kali- 
sza nes abejuose tuose miestuo
se ant justi laukia su nekantry
be.

Už valandos du brolei judi- 
nosi kožnas in savo szali. Ne
trukus ir nepažinstamas ponas 
su likusiais 'draugais paskubi
no ant laivo.

Keikia ežia daduot jog Tau- 
roge ant Gabriaus lauke Jonas 
Konecpolskis, 'kuris turėjo pe- 
czeti nuo viso Lenku sklypo o 
Kalisze vela lauke ant Sci’buro, 
vyskupas Kaliskas. Tas nepa
žinstamas, kuris isžsiunte Mo
tiejų ir tuos du kareivius, vadi
nosi Hani Bajzen o buvo jis di
deliu ponu ir Vokiszku karei
viu.

Tame tai laike, ne tik Len
kuose bet ir visam sviete paež
iu nebuvo; Lenkuose jau bus 
du szimtai metu, kaip karalius 
Vladislovas IV insteige pacz- 
tus.

Tame tai laike, kada paežiu 
nebuvo, lakstė siuntinei raiti 
ir peksti su visokiais veikalais. 
Motiejus tuojaus pirmutiniam 
kaime nusipirko sau arkli, sėdo 
be 'balno ant jo ir gera ristelių 
leidosi in kelione. Laiszka insi- 
siuvo in pabuteri vilaginos ke
pures. Turėjo da ir kita kepure 
kuria turėjo paslėpęs krepszy- 
je, kuri turėjo per arkli bet tai 
nežino del ko ? Ko tolinus jojo,

— Dabar keliausiu in Stulpi
niu, pas tavo poną nes turiu su 
juom pakalbėt apie visokius 
dalykus o ka esi skolingu, ąsz 
jam užmokėsiu. Likitės sveiki 
ir laukite pakol sugrysziu.

In miestą Stulpiniu, kur 'bu
vo ir dvaras didelis, kuriame 
gyveno kunigailksztis, buvo 
trys mylios. Taja pat diena ta
sai nepažinstamas ir sugryžo.

— Nesitikėjau jog man, Mo
tiejėli, taip greit būtumei rei-

BALTRUVIENE

Koki tieji vyrukai navatni, 
Tai ne pasakyti negali, 

Jeigu ant merginos piktumą 
turi, 

Tada ant nieko nežiūri.
Tuojaus norite padaryti baika, 

Gazdinate su Taradaika, 
Laikais ir dayadna, 
Geru tėvu mergina, 

Su bile kokiu neužsideda, 
Tai jau gana, 

Tuojaus bjauriai apraszo, 
Nepalieka doros ne laszo, 
Kad niekam, yra netikus, 
Nuo visu žmonių atlikus, 

Ir geriausia mergeliu, 
Padaro nedorelia.

Tai vyrueziai negražu, 
Už tat verti lazdų, 

Juk mergina ne del visu, 
Bile kokiu paszlemeku vyru, 

Asz numanau, 
Ir gana gerai žinau, 

Kas danesza teisingai, 
O kas melagingai;

Teisingas žinias priimu, 
melagyseziu nenoriu.

* * *

Jau tai negerai, O 7

Jeigu vaidijasi “rabinai,”

O

Musu Vaikai

Vadai Kiniszkos Jaunuomenes

Szitie Kiniszki didvyriai, kurie rūpinasi Kiniszka jau
nuomene yra: Nuo kaireses stovi prezidentas Lin Sen, ge
nerolas Kai-Shek ir generolas Chang Chu,Cheng, kariszkas 
ministeris.

Puikia pavyzdi Žydai turi,
Visi ant rabinu kreiva akia 

žiuri.
Jeigu dalykai nepasitaisys, 

Tai visus in Palestina iszvarys,
Izraeliau, aukso verszi 

numylėjai,
O tikro Dievo iszsižadejai, 

Jokūbai, Dovydai,
O ir pranaszai,

Žiuri ant Izraėliaus isz 
dangaus,

O tieji klysta da labiaus, 
Dingo Maižiesziai ir Jokūbai, 

Ir seno zokono didvyriai, 
Ir jeigu Maižieszius su Elijo- 

szium ateitu,
Bėgtu adgal net dulkes isz 

laikmenų eitu.
O ka ežia paisyt ant ateities, 

Ar ant Dievo bausmes, 
Dabar dingo teisingyste, 

Dievo mielaszirdyste.
'Sziadien kas drūtesnis, 

Tasai laimingesnis,
Juk Dievas pasakė: “Mylėsi 

artima., ’ ’
Bet sziadien to ne yra, 

“Smaugk artima ir skriausk, 
Visokiais budais ji spausk;” 

Taip daro Izraėliaus rabinai, 
O tas yra didžiai negerai.

* * *

Szvento Klero užkaboriuose 
yra geriausia vieta,

Tonais mergicos sueiga atlieka, 
Meilei laika prasi'beldžia, 
Ir da parėjus pasakoja, 

Visaip motinoms meluoja.
Kad mate kita mergina,

O ji visai nekalta, 
Mat save teisina, 
O kitas juodina.

Viena karta palicmonas 
pagavo,

Su paika gerai gavo, 
Jau kas toliaus bus tai nežinau, 

Jeigu motinom dukrelių su
valdyti nevalo.

BSF’ PRISIUSKITE
TIKTAI 50<? O APLAIKYSI- 
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS

IR T. T.

SETAS Nr. 100

— Mano mama gali padary
ti daugiau kaip tavo.

— Mano mama gali nupirkti 
man lelukia.

— O mano gali nupirkti net 
dvi.

— Mano mama gali nupirkti 
man szlebukia.

— O mano gali nupirkti szle
bukia ir skrybelia.

— Mano mama gali nusiimti 
savo plaukus nuo galvos ir pa 
dėti juos ant stalo.

— O mano gali isztraukti vi
sus savo dantis ir paslėpti juos 
szepoje.

— Bet tavo mama szito ne
padarys?

— O ka?
— Mano mama gali supliekti 

kaili musu tarnaitei)
— Tas nieko, mano mama 

iszmusza kaili kasdien mano 
tėveliui!

Velniszkas Malūnas, 
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 
Nanto j, Nelobulas Žmogas, Po 
Laikui, Onytės Laime, Per 
Neatsarguma In Balta Vergi
ja, Pusiau-Gavenis, Vieszpats 
Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva
ke, Del Pirsztiniu, Apie Miri
mą, Pavasaris, Apie Sauls, 
Menesi, Žvaigždes xr 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.

Ant

ISTORIJE apie Gregorius, 
-----------------  Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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SAULE PUBLISHING CO.,
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Žinios Vietines
— Gegužio menesyje mies

te parduota karisziku bonu net 
už 138,935 doeriu o musu pavie
te, Schuylkill, parduota viso, 
už $1,041,264.75

-— Kardinolas D. Dougherty 
ana diena apmainė daug kuni
gu szioje diecezijoj tarp kuriu 
taipgi likos perkelti in kitas 
vietas musu vikaras Kum Sta
nislovas Venslauskas kuris pil
dė vikaro priedermes czionais 
nuo 1941 meto o dabar likos 
perkeltas in Szv. Andriejaus 
parapija, Filadelfijoj, o isz 
Philadelphijos likos prisiuns- 
tas in jo vieta musu parapijoj, 
vikaras Kun. Jeraminas Bag
donas, isz Szv. Jurgio parapi
jos. Naujai inszventintas Kun. 
Bernardas Szimkus likos pa
skirtas in Szv. Jurgio parapija 
in Shenandori, tuom-laikiniai 
po tam lankysis in Kataliku 
(Universitetą, Washington, D. 
C., ant tolimesnio mokslo.

—• Czvertis meto arba pas
ninkai pripuola szia sanvaite 
ežiomis dienomis: Seredoje, 
fetnyczioje ir Sukatoje. ' 

’į -— Publikines ir parapiji
nes mokyklos užbaigė savo 
mokslus ant sziu vakaciju o ne- 
fcurie studentai pabaigė savo 
Įaugsztesnius mokslus ir para
pijines mokyklas, aplaižydami 
^diplomus už savo pasidarbavi- 
ma. Buvo tai vaikai visu tautu 
kurie dabar pradės gyvenimo 
(dienas kovodami už būvi. Ne- 
kurie stos ant tarnystes in ka- 
yiuomene ar laivyną o kiti eis 
jn augsztesnius mokslus. Vėli
namo tiems jaunams studen
tams ir studentėms laimingos 
keliones naujam gyvenime ir 
kovojime už szmoteli duonos ir 
.vėliname kad nebutu tai sunki 
kova su aplaižytu mokslu ku
ris szvies jiems kelia per moks- 
liszka žinysta.

Girardville, Pa. — Nedė
lioję prasidėjo 40 Valandų At
laidai Szv. Vincento Lietuviu 
Bažnyczioje ir baigsis Utar- 
ninko vakara su Miszparais. 
Daugelis žmonių pasinaudoja 
isz tosios dvasiszkos progos ir 
daug kunigu pribuvo in pagial- 
ba Klebonui Kun. M. Dauman
tui, kuris yra užganadintas isz 
(žmonių atsilankymo ant taip 
naudingu Atlaidų.

Seltzer City, Pa. J Senas gy
ventojas, Antanas Gureviczius, 
mirė namie po ilgai ligai. Ve
lionis czionais pergyveno 35 
metus ir pergulėjo prie Szv. 
Pranei szlkaus parapijos, Mi
nersville. Paliko paezia kuri po 
tėvais vadinosi Mare Žilins- 
kiute, penkes dukteres, sunu ir 
keturis anūkus. Laidotuves at
sibus Utarninke su bažnyti
nėms apeigoms. Graborius Tu- 
cina laidojo.

Kazio Matuzos ir Jono 
Valaiczio Ki ntami Pa
veikslai Isz Lietuvos
Puikus Krutami Paveikslai 

Kazio Matuzos ir Jono Valai
czio, isz Lietuvos ir karo vaiz
dai visoj Amerikoj Lietuvius 
labai užėmė o Pennsylvanijoj 
rodomi paveikslai isz nekuriu 
apygardų kaip Mahanoy City 
miestas, Lietuviu bažnyczia ir 
Lakewood. Taipgi Shenando- 
rio miestas, bažnyczia ir kitos 
žymios vietos su tukstaneziais 
jums pažinstamais veidais. Pa-

veikslai isz New Yorlko Karo 
Parodos o isz Lietuvos pa
veikslai visus užims nes pa
veikslai yra spalvuoti ir pui
kiai persistato.

Visose vietose kur tik tieji 
paveikslai yra rodomi, žmones 
labai yra užganadinti o tieji 
kurie ju nemate, gailesį kad 
ant ju neatsilanke.

Kviecziame visus (kad atsi
lankytu ant tuju paveikslu o 
matys žymias vietas savo tėvy
nės. Neužmirszkite atsilankyti 
ant tuju paveikslu.

Tieji paveikslai taipgi bus 
rodomi Mahanoy City, Nedėlio
jo, Birželio, 20ta d., 7ta vai. va
kare, High School svetainėje, 
ant E. Centro uly.

Inžanga suaugusiems tik 35 
centai o vaikams 15 centu. Atei
kite Visi o Visi o Nesigailesite!

laike Turtą, Trys 
Krito Negyvi

Oakland, Minn. — Vera Glass
man, sena motere sziuruodama 
grindis advokatui, aplaike ži
nia buk jos turtingas dede mi
re, palikdamas jai milžiniszka 
turtą susidedanti isz 50 tuks- 

'taneziu doleriu. Kada jai apie 
tai pranesze advokatas, senuke1 
paszauke: “Dievulėliau mano, 
visai to nesitikėjau,” ir su tais 
žodžiais krito negyva.

Kada palicija pranesze apie 
tai jos dukterei, toji pribuvus, 

(dirstelėjo ant gulinezio lavono 
savo motinos, taipgi staigai 
sukrito negyva. Paszaukta ant 
galo dukteres vyra, kuris pa- 
regejas du gulinezius lavonus, 
uoszves ir paezios, sukliko ir 
taipgi sugriuvo negyvas szale 
gulineziu moterių.

Dabar advokatai stengiasi 
surasti j u gimines idant inteik- 
ti palikta turtą. Vargszai ne- 
susilaike džiaugtis isz netikė
to turto.

Eroplanas Ant Žemes

LIETUVOS IR
KARINES FILMOS!

BŪTINAI MATYKITE GRA
ŽIĄJA LIETUVA JOS NA- 

TURALESE SPALVOSE, 
AMERIKOS GYVENIMĄ 
IR KARO KRUTAMUS 

PAVEIKSLUS

Rodomi Amerikos, Afrikos, 
Azijos, Australijos, Europos 
Atlanto ir Pacifiko Karo fron
tai. Rodomi jusu suims Ame
rikos ir Ali i jautu kariuomenė
se; sziandienos karo baisi ug
nis Solomonu Salose ir Sziau- 
res Afrikoj; matysite kaip Al- 
lijantai bombarduoja Vokieti
ja ir jos užimtąsias žemes. Ro
domos žiaurios kovos Rusijoj. 
Matykite laivu skendimus, or- v 7

laivių kritimus, miestu degimą, 
tanku ugni ir armotu baisumai 
Taipgi rodoma kaip Lietuviai 
“New York at War” parodoje 
žygiuoja su savo vėliavomis ir 
tautiniais Lietuviu kostiumais. 
Gražiosios Lietuvos spalvoti 
paveikslai visus .žavi ir atgai
vina jausmus. Perstatimas ro
do per 3 valandas laiko. Rodys 
p. Kazys Motuzas, aiszkina p. 
Jonas Valaitis.

SHENANDOAH, PA.—Birželio 17 
ir 18 d., 7 valanda vakare, Maher’s 
Hall, 127-129 N. Main St. EXTRA! 
Rodoma Penna., Lietuviu Diena, She
nandoah ir Mahanoy City Spalvose.

COALDALE, PA.—Szv. Jono Liet, 
par. salėj, 225 W. Phillip St., Birželio 
19 d., 7:30 valanda vakare.

MAIZEVILLE, GILBERTON, PA. 
—Szv. Liudviko par salėj, Birželio 20, 

2 valanda popiet.
MAHANOY CITY, PA.—Sekmad., 

Birželio-June, 20, 7 valanda vakare.. 
Mahanoy City High School Salėj East 
Centre St., EXTRA! Rodoma, Penna. 
Lietuviu Diena, Shenandoah ir Maha
noy City spalvose.

TAMAQUA, PA.—Szesztad., Bir
želio-June 26 d., 7:45 valanda vakare, 
SS. Petro ir Povilo par. salėj, 307 
Pine St.

EASTON, PA.—Sekmad., Birželio- 
June 27 diena, 7 valanda vakare, Szv. 
Mykolo par. salėj, Spring Garden St.

SEžTlnžanga, tiktai 35c 
Vaikams 15c - Ateikite
Visi o Visi — Acziu!

Norintieji surengti filmu (Kru- 
tamuju Paveikslu) rodymą, kreipki
tės in: Jonas Valaitis, 179 S. 2-nd St., 
Brooklyn, N. Y.

Szitas nepaprastas apara
tas yra armota, kokia yra 
naudojama eroplanuose bet 
sziuo kartu ja naudoja ant 
žemes del lavinimosi rekrutu 
San Diego, Gal. Kareiviai 
szaudo isz virszunes kaip ma
tome ant paveikslo.
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Isz Džiaugsmo Kad Ap- SŪNELIS SZAUDE
IN TĘVA

O Marti Jam Pri- 
gialbincjo

Grovetown, Ind. — Romas 
Grayson, 89 metu, iszpažino sū
dė buk jo sūnūs Mikolas norėjo 
ji nužudyt. Miko pati taipgi li
kos paszaukta in suda už pri- 
gialbejima jam tame darbe. 
Senukas prisiege kad gulėda
mas lovoje, jo sūnūs pradėjo 
szaudyt in ji isz revolverio o 
marti laike lempa idant jis ga
lėtu geriau in ji pataikyt. Prie
žastis to visko buvo ginezas 
katras isz j u iszmaliavos veži
mėli del vaiko.

_ •

Rado Deimantą
Visztos Gurklyje

Reading, Pa. — Kada Mrs. 
Georgina Miller darinėjo visz- 
ta, rado jos gurklyje puiku dei
mantą didumo žirnio. Deiman
tą turėjo kas pamesti isz žiedo 
o viszta pateminus puiku ži
banti akmenuką, nurijo ji. Auk- 
sorius pasiūlė moterei 400 
doleriu už deimantą bet jo ne
pardavė.

Susimusze Už Patogu
mą Savo Paežiu

Milwaukee, Wis. — Mikolas 
Szimovski ir jo draugas, Igno
tas Perkoski iszsirenge ant ge
ru laiku, ant Bella Island, ir ka
da pradėjo kalbėtis apie savo 
pacziules, kilo tarp j u ginezas 
o vėliaus ir musztyne apie ta, 
katra isz j u moterių yra pato
gesne. Ant galo abudu likos 
patraukti in suda užsimokėda
mi geras bausmes ir prižadėjo 
jog daugiau negers ir nesigin- 
czys apie moteres.

Nenorėjo Su Juom Pa
bėgt, Burdingierius 

Supjaustė Gaspadine

Saldi Mirtis Mažos 
Mergaites

Cooperstown, N. Y. — Betty 
Williams, pusantro meto mer
gaite, ana diena prigėrė piene. 
Mergaites tėvas yra pienius. 
Taja diena atveže prie namo 
didele bleszine pieno, kurioje 
radosi 25 kvortos pieno. Mer
gaite priėjo prie bleszines, atsi
stojo ant dėžės ir kada žiurėjo 
in vidų, persisvere už daug ir 
inpuole. Kada jos vyresne sesu
te atėjo prie bleszines, rado ma
ža sesute prigėrusią.

Somerdale, Pa. — Spirdamas 
savo gaspadine ant pabėgimo 
su juom, idant apleistu savo 
vyra ir vaikus, Petras Mucasci 
norėjo papjaut savo gaspadine, 
Mrs. Viola Sanners. Motere 
naršei gynėsi priesz insiutusi 
burdingieriu, būdama supjaus
tyta baisiai ant vedo ir ranku, 
ant galo moterei pasisekė pa
griebt revolveri ir butu taji ra- 
kali nuszovus bet jis pabėgo ir 
tik tokiu budu iszsigialbejo nuo 
mirties.

Petras pabėgo bet ji vėliaus 
palicija suėmė artimam mies
telyje ir uždare kalėjime.

Gyvena Plieninėse Budukese

Szitos plienines budukes, kurios kitados buvo naudoja
mos del sukrovimo grudu per gyventojus Irane, Afrikoje. 
Tosios plienines budukes yra saugesnes ne kaip audeklines 
budukes kokias naudoja kareiviai ir yra saugesnes nuo szu 
VIU. • e|.A

Amerikonai Ant Ellice Salų

Szitie Amerikoniszki marinei kareiviai darbuojasi smar
kiai ant iszgujimo neprieteliaus isz Funafuti, ant Ellice Sa
los, kuria užėmė ir iszgujo isz ten Japonus.

Nori Persiskyrimo Kad Mergaites Rankutes
Vyras Nenori Ja 

Bucziuoti

Allentown, Pa. — Pacziule 
czionaitinio biznieriaus, Harry 
Fernstein, užvede skunda ant 
persiskyrimo nuo savo vyro, 
kad tasai ja neprileisdavo prie 
saves ir nesidavė jai bueziuotis. 
Vyras pripažino buk tik vie
nas pabueziavimas ji padarytu 
nelaimingu, todėl nenori kad 
ji kas bueziuotu. Pacziule su 
aszaromis kalbėjo kad jau ga
na ilgai iszpildinejo norus sa
vo vyro bet ilgiaus nemislina 
tai daryt. Jis turi ja bucziuoti 
arba su ja persiskirt. Sudas ne
davė jai persiskyrimo, aiszkin- 
damas kad tai neužtektina 
priežastis del persiskyrimo.

Perkūnas Trenke In 
Merginos Lova

Parkville, Minn. — Felicija 
Prokop, 20 metu mergina, ste
buklingu budu apsisaugojo nuo 
mirties. Mergina gulėjo lovoje 
in kuria nakties laike trenke 
perkūnas kuris uždege lova 
bet merginos nedalypstejo. 
Mergina, pajutus durnus, pa 
szoko isz lovos ir tokiu budu 
apsisaugojo nuo smert.

Arielka Užmusze 
Kūdiki

Rochester, Mo. — Viktoru- 
kas Mosicki, keturiu metu vai
kiukas, užtikęs bonka arilekos 
ant stalo, kada nieko nesirado 
stuboje, nutarė paragauti tojo 
sztopo nes ne syki mate kaip jo 
tėvai trauke isz tos bonkos 
“ramybes.” Po patraukimui 
gera gurkszni, krito ant grindų 
mirdamas didžiose kaneziose o 
motina rado kūdiki gulinti su 
bonka szale negyvo kūdikio.

Paliko Savo Isztikimui 
Tarnui $10,000

St. Jose, Mich. — Retas atsi
tikimas isztikimos tarnystos 
atsitiko czionais ana diena. Kė
lės sanvaites adgal mirė gerai 
žinomas biznierius ir bankie- 
rius, Glen Moyers, palikdamas 
savo senam tarnui nigeriui, 
Bert Simon, puikia suma de- 
szimts tukstaneziu doleriu.

Senas tarnas labai isz tojo 
palikimo nudžiugo bet dabar 
giliai mansto ka daryti su tais 
pinigais, ar valgyt kasdiena 
visztiena ar pirkti sau ūkia.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Nukirstos Per Maszina
Williamsport, Pa. — Mariu

te, 7 metu dukrele ūkininko, 
Charles Sampson, bego pas tę
va paszaukt ji ant piet. Tame 
laike tėvas pjovė sziena su ma
szina ir nepatemino kada duk
rele prie maszinos atbėgo ir tik 
tada pajuto kada iszgirdo jos 
baisu riksmą. Nuszokes nuo 
maszinos, paregėjo savo dūk 
rele gulinezia prie maszinos be 
ranku, nupjautos lyg alkuniu. 
Mergaite butu mirus nuo pra
liejimo kraujo bet tėvas pa
griebęs rankutes, laike jas su
spaudęs, pakol pribuvo pa- 
szauktas daktaras kuris pripa
žino tėvui jog jo greita pagial- 
ba iszgialbejo jo dukrelei gy
vastį nes kitaip butu mirus.
Mergaite pasveiks.

Dabar Yra Majore

Pirmutine daktarka kuri ap
laike taji czina yra Daktarka 
Margarieta D. Graighill. Ji 
dabar bus žinoma kaipo Ma
jore ir rasis ant rekrutavimo 
stoties Filadelfijoj.

Persiskyrė Už Iszspyri- 
ma Ji Isz Lovos

Philadelphia, Pa. — James 
Hardwick, locnininkas cimen- 
tinio fabriko, aplaike sziomis 
dienomis persiskyrimą nuo sa
vo paezios už tai kad ji užsida- 
vinejo su kitais ir iszspirdavo 
ji isz lovos kada prie jos prisi
glausdavo. Motere prisipaži
no sude kad Jameso nemyli ir 
nekenezia tik koki tai Edwar- 
duka kurio pravardes neiszda- 
ve.

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

Bondus ir Markes.

KELIONE SU
NEBASZNINKU

Nemalonus Atsitikimas 
Jaunos Vedusios Poros 
Vagone; Važiavo Ant: 

“Saldžios Keliones" ‘

Denver, Colo. — Trukije Wa
bash & Pacific, kuris ėjo isz 
czionais in Oakland, California 
atsitiko juokingas prick tam ir 
gana iszgazdingas atsitikimas 
kuriame dalyvavo porele jau
navedžiu 'kurie keliavo ant sal
džiosios keliones po szliu'bui.
In Pullmano vagona (kur sėdė

jo (kokis tai senyvas žmogus, 
insedo ka tik alpsivede jauna 
porele, užimdami vieta priesz 
sėdi nt i p a sa ž ieri.

Po kokiam tai laikui nuota
ka, budalma nerviszko Ibudo, 
pradėjo raust ir nerimaut, nes 
sėdintis prieszais ponulis, kaip 
pyplys, insmeige savo akis in 
ja. Paszna'bždejo ji savo vyrui 
in ausi apie tai, o vyras gana 
garsei paszauke: “Jeigu jisai 
tuo jaus nepaliaus su tavim flir
tuoti, tai duosiu jam per žan
dą. ’ ’

Bet pasažeri's ant kurio vei
do matėsi tik paniekininkas, 
rodos sau isz to nieko nedare ir 
be paliovos žiopsojo ant jau
nos nuotakeles.

Instates vyras balsei supyko 
ir be jokio žodelio tvysztele'jo 
jam per žanda. Bet jaunavedis 
nemažai persigando kada pa- 
sažierius nuvirto nuo sėdynės 
ir nei nepasikele isz vietos, 
vis žiūrėdamas szandinanezei 
ant jaunos poreles.

Porele stengeisi ji pakelti isz 
vietos ir pajodyt ant sėdynės, 
bet persiėmė nemaža baimia pa
tyria jog turi reikalą su numi
rėliu. ■ ■’

Nežinomas pasažierius mi
re gal Ikeles valandas priesz 
insedima jaunavedžiu in vago
na, o kad vagone jau buvo tru
puti tamsu, todėl nepatemino 
kad va,žinoję su numirėliu.

Jauna moterele pradėjo klyk
ti isz baimes, o vyras pranesze 
apie tai konduktoriui. Isz 
surastu popieru pas nebaisznin- 
ka, pasirodė kad tai buvo ke- 
liaujentis agentas Allison Wil
mer isz Chicagos. Daktarai ji 
apžiureja ant kitos stoties, per
sitikrino kad agentas mirė 
staigai szirdies liga.

Jaunavedžiai buvo isz Den
ver, kokis tai Randall Stoner, 
su pacziule, kurie keliavo in 
Kalifornija.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00 

Saule Pub. Co.» Mahanoy City, Pa.

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunua numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiams 
reikalams. Telefono Numetąs 78.
520 W. Centra St., Mahanoy City


