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Isz Amerikos Amunicija Del Alli jentu Sicilijoj Vokiecziai Uždaro Lie- A T T IT
tuviszkus Universite- JI JL

Alutis Per Drūtas Už 
Tai Paszelo

Cumberland, Pa. — Idant 
Užlaikyti savo prisiegeli namie, 
Mariute Kraczek, iszvire savo 
Antanėliui fain aluczio, many
dama, kad už tai ja Antanėlis 
gerai pamylės. Bet vargsze tuo- 
mi labai apsiriko. Antanėlis ne 
tik pasiliko namie bet po isz- 
gerimui keliolika stiklu nami
nio alaus, inpuole in tokia link
smybe kad kirviu sudaužė be
veik visus rakandus ir gerai 
iszpere kaili savo Mariutei. 
Motere prisiege daugiau ne vie- 
szyt naminiu alucziu vyra ir 
daugiau nesistengs sulaikyti ji 
namie ,nes Antanėlis sziadien 
tupi kalėjime isz kurio nesu- 
grysz net už szesziu menesiu.

Atėmė Gyvasti Ant Ka
po Savo Motinos

Cincinnati, Ohio — Robertas 
Hartman, 36 metu, pasakė sa
vo paežiai buk iszvažiuoja in 
Miczigana atlankyti savo gimi
nes bet kada nesugryžo in pa
skirta laika, pradėjo jo jeszko
ti. Po keliu dienu surado jo la
voną ant vietiniu kapiniu su 
perszauta krutinę. Priežastis 
savžudinstos yra nežinoma nes 
su paezia gyveno sutikime ir 
jokia kita motere neinlindo 
tarpe j u. Hartman labai mylėjo 
savo motina, kurios labai gai
lėjosi nes sirgo nuo kokio tai 
laiko ir tas gal buvo priežastim 
savžudinstos.

Juszkos Ant Pecziaus
> Pradėjo Szokinet!

Reading, Pa. — Atneszus 
viedra anglių isz artimos szan- 
tes, Mrs. Edna Jackson, užpylė 
pecziu ir rengėsi prie pagami
nimo pietų. Atsisėdus arti pe
cziaus, pradėjo skųst bulves. 
Ant kart patemino kaip jusz
kos ant pecziaus pradėjo kilti 
in virszu ir szokineti kazoka. 
Motere mane kad tame laike 
užsnūdo ir tik sapnuoja bet ka
da juszkos pradėjo smarkiau 
szokinet, pakele viena isz j u ir 
isz pecziaus iszszoko juoda kir
mėlė, kuriai buvo per karszta. 
Ant moteres kliksmo adbego 
kaiminkos ir po keliu minutu 
užmusze gyvate kuri buvo in- 
slinkus in anglis isz lauko.

Tėvas Nužudė Sergan- 
czia Duktere

! Wausau, Wis. — Bert Dick
son, 70 metu amžiaus, likos už
darytas kalėjime po prisipaži
nimui del kaimynu buk nužudo 
savo 52 metu dukteria Klara 
nes mane kad butu geriau ja 
užmuszt per ka sutrumpins jos 
kentėjimus ne kaip turėtu ji il
ginus kentėti nes sirgo jau dau
geli metu gulėdama lovoje. Pa- 
licija mano buk tėvas yra ne
sveiko proto.___

Ant Sicilijos pakraszczio Allijentai pristatinėja amunici
ja ir maista del savo draugu ant mariu pakraszcziu, isz lai
vu. Apie 2,000 laivu atgabeno kareivius ant supliekimo ne-
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Trumpos Kariszkos 
Žinutes

London — Amerikonai yra 
pasirengia bombarduoti Itali
ja, neaplaikydarni atsakymo ar 
Italai mano pasiduoti ar ne. 
Jeigu prie to daeitu tai Popie
žius bus perkeltas in saugesne 
vieta. Allijentai paėmė 9 mies
tus Sicilijoj.

London — Vokiecziai davė 
Burmai laisve kuri dabar eina 
priesz Allijentus. Vokiecziai 
taipgi pasiūlė Kinams kad pa
darytu taika ir prisidėtu prie 
Vokietijos.

Washington — Amerikonai 
ant Naujos Gvinos plaka smar
kiai Japonus ir naudoja lieps
na kad juos iszgauti isz kalnu 
ir pasziuru in kurias pasislėpė. 
Japonu f lota taipgi bijosi pasi
rodyt ant mariu nes bijo Ame- 
rikoniszkos flotos.

London — Berline visos mo
kyklos uždarytos ir paliepta 
gyventojams jeszkoti sauges
niu vietų nes tikisi kad Alimen
tai bombarduos miestą už ke
liu dienu. Taipgi mieste kasa 
apkasus kad apsiginti nuo už- 
klupimu.

London — Tukstancziai Ita
lu spiriasi kad Vokiecziai juos 
paleistu namo isz kariszku 
dirbtuvių todėl iszejo ant strai- 
ko. Kilo daug sumiszimu ku
riuose likos sužeista ir užmusz- 
ta daug Vokiecziu ir Italu.

TRUMPOS ŽINUTES

Ciudad, Dominika — Smar
kus drebėjimas žemes davėsi 
jaustis czionais kuris inbaugi- 
no gyventojus ir padare daug 
bledes.

Erie, Pa. — Apie 300 gyven
toju szio miesto užsitrucino 
valgydami nesveika maista. 
Visi buvo darbininkai General 
Electric kompanijos.

VOKIECZIAI
PRALAIMĖS IN

9 MENESIUS

Raszo Žymus Raszejas

Hollywood, Calif. — Vokie
cziai bus supliekti greieziau ne
gu už meto laiko nes neturės 
daugiau kariszko materijolo 
ant tolimesnio kovojimo. Taip 
tvirtina žymus Vokiszkas ra
szejas Emil Ludwig, kuris ki
tados buvo prieteliu Hitlerio ir 
Mussolino. Vokiecziai praszys 
taikos pirm negu inleis Allijen
tus in savo žeme. Ludwig pra- 
naszauja buk Italija bus visisz
kai suplakta in laika trijų me
nesiu o Vdkiecziams duoda de
vynis menesius ant pasidavi
mo. Tasai rasztininkas taipgi 
pranaszauja buk Mussolini bus 
nužudintas arba pasiliks ne
laisviu pas Vokieczius ir bus 
uždarytas kokiam kalėjime 
ba pats atims sau gyvasti 
rupesties.

ar- 
isz

Vokiecziai Iszskerde 
50,000 Czeku

London — Buvusis Czekisz- 
kas ministeris Ripka apreiszke 
svietui buk Vokiecziai iszsker- 
de 50 tukstancziu Czekiszku 
gyventoju, nuo kada Vokie
cziai užėmė Czekoslovakija 19- 
39 mete. In taji laika apie 200 
tukstancziu Czeku likos iszgui- 
ta isz j u tėvynės o puse milijo
no iszsiunsta in Vokietija ant 
priverstinu darbu. Priek tam 
tukstancziai Czekiszku Žydu 
likos užmuszti.

Philadelphia, Pa. — Apie 5,- 
000 galonu arielkos sudege ug
nyje, Kinsey Arielkinyczioje, 

Pirkite Apgynimo ir apie 20,000 tuszcziu baczku 
Czedinimo Bondus bet 16,000 galonu arielkos likos 

, ir Markes. iszgialbeta.

tus; Dalinasi Žeme Sau
i

Paima Maista
Washington, D. C. — Žinios 

isz Szvedijos pranesza buk Lie
tuva negales pakilti isz savo 
dabartinio padėjimo per de
szimts metu ka, nukentejo per 
Vokiszka nelaisve. Vokiecziai 
sulaikė visa vertelgyste Lietu
voje, naudoja pinigus, kurie 
neturi jokios vertes ir žodžiu, 
sulaikė visa kupezysta. Vokie
cziai uždare visus universite
tus Lietuvoje ir privertė juos 
ant kariszkos tarnystos ir juos 
gabena in Vokietija prie viso
kiu darbu, Vokiecziai iszsidali- 
na geriausius laukus tarp sa
ves, maista taipgi užgriebineja 
visur ir tik palieka Lietuviams 
tiek, kad nemirtu isz bado. Lie
tuviams uždraudė keliauti ant 
trukiu, bosu ir siuntinėti viso
kį tavora ant trukiu. Žodžiu, 
Vokiecziai prispaudineja Lie
tuvius visokiais budais, geisda-Į 
mi juos visiszkai isztremti isz 
sklypo.

Amerikos Submarinai 
Paskandino 10 Japo

nu Laivu
Washington, D. C. — Ameri- 

koniszki submarinai ana diena 
paskandino deszimts Japonu 
tavoriniu laivu ir suszaude ke
turis kitus. Lyg sziam laikui 
Amerikoniszki submarinai pa
skandino 397 Japonu laivus. 
Su tais laivais žuvo apie 600 
Japoniszku laivoriu.

Nelaisvei Užganadinti 
Kad Yra Amerikoj
New York — Daugelis Ita- 

liszku ir Vokiszku kariszku 
nelaisviu, kurie likos atvežti 
in Amerika ir patalpinti ka- 
riszkuose abazuose yra tik vai
kai, turinti po 17 metu amžiaus. 
Tieji jauni nelaisvei yra užga- 
nadinti isz savo likimo ir dai
nuoja ant trukiu, iszpažindami 
savo užganadinima kad randa
si Amerikoje, kur randasi lais
ve ir lygybe del visu ir motina 
del visu. lowoj, kariszkoje sto
tyje randasi daug Italiszku ne
laisviu kurie dirba ant lauku, 
apaiko po 80 centu ant dienos, 
priežiūra ir maista.

Nebaszninke Svėrė
712 Svaru

Huntington, W. Va. — Dvy
lika drutu vyru turėjo neszti 
lavona Mrs. Katrės Hinton, 36 
metu, isz ligonbutes, kur mote
re mirė nuo szirdies ligos, tie
siog in bažnyczia. Toji moterė
le svėrė tiktai 712 svaru.

200 Žmonių Likos Užmuszta; 
Angliszki Laivai Bombardavo 
Crotona; 500Kunigu Ir Vienuo
liu Paleisti Ant Liuosybes; 200 
Amerikoniszku Eroplanu Su

naikino Aliejinius Szulinius 
Rumunijoj 

—---------- ★ __
Keli szimtai Japonu likos už

muszti Honane per Kinus laike 
smarkaus muszio ir daug pa
imta in nelaisve.

London — Daugiau kaip trys 
milijonai žmonių Italijoj ap
leido fabrikinius miestus isz 
priežasties kerszto per Ameri
konus kad bombarduos taisės 
dalis miesto. Naples miestas 
jau buvo bombarduotas.

Kairo, Egiptas — Apie 200 
Amerikoniszku eroplanu sunai
kino visus aliejinius szulinius 
Rumunijoj. Tieji szulinei pri
statydavo gazolino ir aliejaus 
del Vokiecziu.

London — Popiežius nusiun
tė 2,000 doleriu del Maltos ar
kivyskupo ant suszelpimo te- 
naitiniu gyventoju kurie ken- 
czia bada.

Didelis Sumiszimas Ki
lo Tarp Baltųjų Ir Juo
dųjų; Daugelis Sužeis

ta Ir 6 Užmuszti
New York — Nedėlios vaka- 

ra, nigeriu dalyje miesto Har
lem, kada nigerka buvo aresz- 
tavota už nepadoru pasielgimą, 
paliemonas likos nuszautas ir 
6 nigerei, kaipo 455 likos su
žeisti. Majoras miesto apskelbė 
kariszkas tiesas toje dalyje 
miesto ir paliepė visiems nige- 
riams prasiszalint nuo ulycziu.

Szeszi tukstancziai palicijan- 
tu patruliuoja taja dali miesto, 
bosai paliovė ėja, visa dalis 
miesto randasi po kariszku sto
viu, saliunai uždaryti.

Allijentai Bombardavo 
Kielių

London — Allijentu eropla- 
nai vela bombardavo žymu Vo- 
kiszku miestą Kiel, kuriame 
padare daug bledes ant visokiu 
kariszku dirbtuvių ir submari- 
nu stoties. Viso suszaude 38 
Vokiszkus eroplanus bet 10 
Amerikoniszku eroplanu nesu- 
gryžo isz tosios keliones. Ham
burgas taipgi panesze dideles 
bledes. . ,

SUMISZIMAI

Daugeliose vietose Italijoj kilo sumiszimai 
kaipo ir tarp Italiszku kareiviu Milane, kur ka
reiviai atsisakė szauti in myne maisztininku ku
rie užklupo ant kalėjimu norėdami iszgialbet isz 
ju kalininkus. 200 žmonių likos užmuszta.

Angliszki laivai bombardavo vela pristova 
Crotona Italijoj o Amerikoniszki kareiviai Sici
lijoj nusiyrė ant 60 myliu toliaus ir dabar eina ant 
kaino Etna. Trys Italiszkos salos pasidavė Alli- 
jentams ir meldžia taikos. Vokiecziai ginkluoja 
Grekiszkus kareivius, priversdami juos kad pri- 
gialbetu jiems musziuose.

Vokiecziai paėmė 15 Italiszku laivu Aegea- 
ne, kuriuos naudos del saves pakol Rymas pa
siduos in rankas Allijentu.

Rusai nusiyrė ant dvylikos myliu prie Ore
le frunto, supliekdami baisei Vokieczius, paim
dami tukstanezius in nelaisve ir užmusze dideli 
skaitli Vokiecziu. Trys dideli laivai Vokiecziu 
likos paskandyti per Rusiszkus submarinus su 
kareiviais kurie plauke in pagialba Vokie- 
cziams. Rusai paėmė 60 kaimu ir miesteliu. Ant 
trijų frontu prie Orelo randasi apie 250,000 Vo
kiecziu, kurie yra dabar apsiaubti per Masko
lius. Amerikonai užlėkė ant Balkanų su 170 ero
planais ir suteszkino su bomboms aliejaus szu
linius Rumunijoj. Taipgi sunaikino daugeli na
mu.

Australijoj, Allijentai ant 
Munda salos eina toliaus su 
daugeliu tankoms, eroplanais 
ir kareiviais, kurie naudoja 
liepsnines žibintes kurias me
ta ant Japonu, pustyneje, idant 
juos isz ten iszgauti arba būti 
sudegintais kaip žiurkes. Dau
geli Japonu jau pasidavė ger- 
valei ne kaip sudegti ant smert.

Daugiau kaip 500 kunigu ir 
vienuoliu likos iszgialbeta isz 
salos Timor, kur juos Japonai 
laike per keliolika sanvaieziu. 
Allijentai juos iszgialbejo, 
bombarduodami sala. Anglisz- 

ki laivai iszgialbejo 940 kitu 
nelaisviu kurie buvo laikomi 
ant tosios salos per Japonus.

Prezidentas apreiszke skly
pui kad po karei kareiviai ap- 
laikys paszialpa pakol aplaikys 
darbus ir valdžia suszelps j u 
szeimynas kaipo ir pasirūpins 
del j u tinkamus darbus. Gal tu
rėsime apie asztuonis milijonus 
vyru ir moterių kurie reikalaus 
suszelpimo po karei. Per tris 
menesius valdžia mano karei
viams mokėti po 100 doleriu 
ant suszelpimo.
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Kas Girdėt
“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

nenorėjo ji .pažint, žodžiu, žino-1r””***”****’'*************"***************"****;I.-aszinetu ir ateitinetu sveeziai 
■nes nuo jo szalinosi kaip nuo ★ II *'ir asz taip sau geidžiu kai p yra.
žmogaus užkrėsto bjauria liga. * JL

Ant galo giliukis Vela ji pa- 
tiko. Inžinierei ant jo apleistos . : ;
farmos kitam paviete surado J'AI B, mano pone, kartais ma- 
didelius szulinius aliejaus,' žas atsitikimas musu gyve-

sakymu nes kai]) matau ir pa-
i

Sziadien merginos daugiau 
iszdykauna ne kaip vyrai o 
kas svarbiausia tai merginos, - -

• v r m 4.- ina doleriu už jo ūke. Žmonesiszveda isz kelio vvrus. Moti- v. .v . . . ' . . . 'dažinoja apie netikėta įgiliukinos mažai rūpinasi apie iszauk-1 1 °
Įėjima savo dukrelių, nenori 
tuom darbu užsiiminėt kaip tai j 
kitados darydavo, tik pavede 
taji darba svetimiems.

Vai kai sziadien skaito vi so
kes knygas apie Indijonus, de
tektyvus, banditus ir tam pą- 
naszias pigias knygas o mergai-' 
tęs skaito meilingas pasakas' 
nuo kuriu senoviszkos motinos 
paraustu isz sarmatos jeigu pa
imtu tokia, knyga iii raukas. 
Bet sziadienines merginos ne-! 
sisarmatina skaityti tokiu! 
szlamstu knygų ir kuom josios 
yra “karsztesnes,” tuom aky- 
viau jas skaito. — Taip, szia
dien merginos iszvecla vaikinus 
isz kelio ir tai teisybe.

nvai-

>’Kaip mama da vines mokslą pasjcziule mano jau artinasi. In du 
poną prezidentą, tai Ims kitai]) 
nes mes czionais mažai pažins-!

tęs laiko.”
Paslėpiau kortele, daviau Uokompanijos pasiūlė jam milijo- nime padaro ant mus didele in

tekine o ir permaino musu visai leri o mergaite apleido’lanka 
gyvenimą. j linksmai. Apie pietus nebuvo

Apsakysiu .ponui, kada jauika kalbėti. Kada in ketures die- 
pradejau apie tai, kam esmini nas vėliau aplaikiau savo alga 
dėkingas už mano gilinki. Bes*, ir sulyginau plyszi padaryti 
kimo sztai czionais ant suolelio j tuom doleriu, prisipažinsiu jog 
nes susitariau sueiti czionais 
su savo pacziule. Iszlklausyk 
mano apsakymo.

‘ Atsisedia ant suolelio, prie

. Menardo, pradėjo jam klonio-j 
.lis, bankierei atidaro savo 
1 masznas, sztorninkai siūle jam 
i tavora. Moteres, kurios isz 
augszto žiurėjo ant jo paezios ir 

: duktes, vela priėmė jas in savo 
i draugiszka pulką — in viena 
'diena Menard pastojo vela ant' 
kojų, isz vargszo ant turtingo 'ežero, pavėnyje didelio medžio 
žmogaus. I>r pradėjau kalbėti:

Taigi, kada žmogus yra1 — Buvau tada mažu urednin- 
vaigszu, niekas ji nesuszelpia km dideliam Iian'ke, neturėjau 

į ir neguodoja ir daugiau jam jokiu giminiu ant svieto, ne te- 
į niekas nepasilieka 'kaip grabo-A0, lle motinos, ne geru priete- 
, riaus prietelysta o kada vela'ūu. -----------
pastoja ant (kojų ir auksas Į P1'1 e langelio, 
sikamba kiszeniuje tai visi ji 
paguodoja ir myli. — Tokis 
gyvenimas žmogaus yra czion 
Amerikoj ir kitur.

Mokslas iszrodo buk 
randa jokio skirtumo tarp žmo
gaus ir ‘beždžiones, kas kiszasi 
ju sudėjimo. Nesenei likos su
rasti suakmenija kaulai bez- 
džionkos kuri gyveno puse mi
lijono metu adgial, ant salos Ja-

li esi-

Sėdėdamas viena diena 
svarscziausi ar 

eiti ant piet ar ne eiti. Turėjau 
kiszeniuje du dolerius, isz ku
riu ketinau užmokėti skalbikei 
apie doleri, toliaus reikėjo man 
pirkti žvakia, muilo ir siulu. 
Taip, pone, tada buvo laikai, 
kada siūlai buvo reikalingi la-

Nebucziuokite numirėliu. —
Spokane, Washingtone, pati,
Edwardo Knox, maloriaus, 'bu- pai del užlaikymo cielybeje kel- 
cziavo savo mirusi kūdiki 
priesz uždarymą grabelio. Ant 
rytojaus apsirgo nuo užtrucini-

tarp vargo ir sunkaus darbo 
suvis užmirszau apie Marijona 
Paleckiute. ;

Sztai po deszimts dienu, sė
dėdamas prie roikundu, iszgir
dau paižinstama (balseli:

— Asz neatsimenu katras isz 
jusu ponu, bet esmių tvirta, jog 
czionais nuo katro pasiskoli
nau doleri ir pasirasziau jog 
atiduosiu in sanvaite laiko nes 
maniau jog mama in taji laika 
pasveiks bet mamytei da ar- 
sziau pasidarė. Jeigu man po
nas negali paskolint trijų dole
riu tai gerai nes asz negaliu ant 
to sutikti idant daktaras ma
myte gydintu ir da davinėtu 
pinigus nes k*s (kito paskolint 

,o kas kito imti almužna. — Ir
niu nes negalima būti pirkti f apsiverkė graudžiai 

'taip tankiai kaip sziadien. Ta- 
!me laike banko j niekas nesira-

vos. Kaulai visai yra panaszus steI,lgesi iszgiaibet motere nuo 
iu (kaulus žmogaus, 'koki tada i mįj.ties, bet toji in kėlės dienas 
radosi ant svieto. Galva parodo 1 mįre
in kaulus žmogaus, koki tada! • 
radosi ant svieto. Galva parodo 1 •
buk beždžione dirbo protiszkai, 
įkaite ir kalbėjo, gal kitaip 
kaip mes sziadien bet be abejo
nes panasziai. VaikszcziojO ji 
ant dvieju kojų ir laikėsi tiesei 
o jos vardas buvo Pithecan
thropus.

Gali but kad tai buvo priesz- 
historinis žmogus.

. z Vyras veda motere prie alto
riaus, tik viena diena, 'bet po 
szliubui motere vedžioja vyra 
už nosies per visa jo gyvasti.

SAULE” YRA
GERIAUSIA
DOVANA!

metus po tam aplankiau geresni 
užsiėmimą o kas svarbiausia, 

tame žmonių o 'tuosius kuriuos; jog turėjau narna kuriame per- 
mama pažinsta tai kada ji isz-i leidinejau linksmai laika po 
tekėjo už tėvelio tai su jais su
sipyko nes jie norėjo idant ma- ■ gubai: 
ma iszeitu už kito vyro. Mama, 
neturėdama mokiniu, 
sunkei dirbti. įnas ant to pasakys, sziadien to-

Sustojo — ir rodos ka toki ji daraktorka muzikes yra ma- 
atsimine.

— Bet ponas czionais sėdi o'lec'kiute yra mano pati, 
prėzidentas bankos nusidavė, 
pas poną.

-— Pas mane ?
— Taip in tavo gvenima. Jis 

kalbėjo jog tuojaus pažino jog i 
ponas esi geru žmogum ir mie- 
laszirdingu ir kai]) rodos tai 
neprivalai isz to atsitikimo rū
pintis.

Pasžokau ir begau namon. 
Ant stalo gulėjo groinata ir 
kortele su pravarde prezidento 
bankos, su sekaneziais 'žo-. 
džiais:

Guodotinas pone!
Liūdnas tai dalykas, jeigu 

žmones turi sarmatintis geru 
savo darbu o pikti, isz savo 
darbu didžiuojasi. Bet gana 
to. Rytoj anksti, apie 11 va
landa lauksiu pono savo pri- 
va t is z k a m k am ba r y j e.
Pabucziavau taja gromata 

keliolika kartu ir paslėpiau ja 
in kiszeniu.

darbui. Oj dirbau sunkei, tri 
banke ir mokinausi 

svetimi a utiszku kalbu kuriu 
turėjo man kanecz prireikė. Ir ka po-

no uos.zve o pana Marijona Pa

Paskutinius žodžius isžtare 
prie savo pacziules.

— Ak, tu pleperi, — tarė 
juokdamosi ponia, Marijona, 
mostelėdama jam su skepetai-

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

— Matai, ponas, kaip tai na- 
vatnai ant svieto atsitinka.

— Bet tuo kartu nebuvo na- 
vatnai. Viskas pasibaigė kuo- 
geriausia ir aiszkiai — geras 

i darbas mielaszirdingos szirdies 
iingalejo. Jeigu kitaip butu at
sitikiu tai butu navatniau.

Taip apsakinėjo szi atsitiki
ma vienas isz garsingu ban'kie- 
riu miesto Czikagos kuris szia
dien pats yra prezidentu di
džiausios bankos o priek tam, 
kožna vargsze suszelpia. jeigu 
mato kad tas yra reikalingu nes 
atsiminė ant savo praėjusiu 
dienu.

Kas toliaus atsitiko nežinau.
_ . . . , . . į Girdėjau daug balsu ir juokus,

mo kraujo o norints daktarai J1" kaiP tlk asz vienas. Staigai: klausinejiraai prezidento ban- 
'atsidaro durys ir inejo maža,u. graudingus atsakymus 

mergaites nes paslėpiau galva 
knygoje ir net man sarmata pa
sidarė kada iszgirdau kaip isz- 
tare mano pravarde. Iszbegiau 
isz banko ir nubėgau tiesiog 
namo.

— Dieve mano! kaip dabar 
juoksis isz manes draugai — 
pamislinau, — o gal preziden
tas ‘bankos praszalins mane nuo 
darbo už tai, jog jam tiek erge
lio uždaviau su taja mergaite. 

'Ne, ne! Ar taip ar sziaip bus bet 
jau prie darbo mesugrysziu ne, 
niekad!

Ilgai apie tai mislinau ir ge
rai taji dalyką apsvaršcziau 
kas atsitiko o turėdamas adre
są sergan ežios mot eres, 
riau pas ja atsilankyt 
tuojaus.

Užėjau ant augsztu 
ant paduoto adreso, ant treczio 
augszto, kur gyveno ligone su 
savo dukriuke. Kada mergaite 
paregėjo mane, pridėjo pirszta 
prie savo lupu idant bueziau 
tykus, po tam prisiartino prie 
mano ausies ir sznabždejo:

— Praszau pono, jau asz 
apie viską žinau. Asz buvau la
bai kvaila nes maniau jog ban
ka kožn'am paskolina pinigu be 
užstatymo nes asz tada buvau 
labai nelaiminga. Dabar daži- 
nojaukad tasai daktaras, kuris 
mama gydo ir viską pristato 
tai pats yra vargingas. Bet kas 
kita su ponu prezidentu ban- 
kos. O gal ponas da nieko neži
no. — O ponas (prezidentas czio
nais buvo, paliko pinigu ir pa
sakė, jog kada mamyte pa
sveiks tai galės duoti lekcijas 
jo vaikams, ant fortapijono. 
Mamyte puikiai grajina. Kada 
ji da buvo mergina tai iszeida- 
vo ant koncertu bet kada musu 
tėvelis numirė, tai ji prižadėjo 
sau jog nenuims gailės rubus 
kai]) tik ant mano vestuvių. 
Asz tuomet turėjau tris metus 
o kaip rodos isztekesiu už vyro 
kaip pabaigsiu dvideszimts me
tu tai motinėlė neszios gailės 
rubus per 17 metu. Mariute la
bai mylėjo teveli o tėvelis sirgo 
ir buvo labai nelaimingu. — 
Matai ponuli, motinėlė negali 
duoti koncertu gailės ruduose o 
mamyte nenori idant apie ja

Czionais Amerikoj ne tik 
svietiszki žmones yra ant par
tijų pasidalinia bet ir neikurie; 
dvasiszkieji. O tuom laik žmo
nes nežino katra partija yra 
geresne, ar kryžiokai, ar bedu- 
sziai, ar barbarai ar dvidusziai, 
ar plikiai ar kaltunuoti! Žiū
rint isz szalies, visas jomarkas 
juokingai iszrodo.

Žmogus Szios Gadynes

!• Paprastai, vyrai nemėgsta 
neszioti kokius ten blizguczius 
ant savo kūno kaip ju drauges- 
moteres. Vyras insikisz in nclk- 
taize spilkute, prie kamzoles 
ilenciugeli, žiedą ant pirszto, na 
ir visas jo papuoszas ant pada
bini imo kūno.

Bet ana diena New Yorke pa
sirodė ant ulyczios kokis tai' 
kvailys, kurio ausyse radosi 
nusikarai (kolczikai) ir tai ga
na dideli. Mynios žmonių žiu
rėjo ant tojo pusgalvio kuris 
isz to nieko sau nedare tiktai 
ėjo drasei ulyczia, gurėdamas 
taji užganadinima kad gal ir 
kiti vyrai seks paskui ji neszio- 
dami auskarus. — Monki daro 
kaip monke.

Isz Szveicarijos gauta žinia 
buk szi meta, 8 d. Liepos, Lie
tuvoje mirė Telsziu vyskupas 
Justinas Staugaitis. Velionis 
buvo geru Lietu viszlku pa t ri jo
tu ir 1917 mete buvo iszrinktas 
Lietuvos Tarybos nariu. Atga
vus Lietuva savo Neprigulmy- 
be, velionis karsztai dalyvavo 
jos politikoje ir yra buvęs Sei
mo pirmininku.

— Ar 'ponas moki raszyt?
. — Ne, naudoju maszinuke del 

' raszymo.
— Ar moki dainuoti?
— Ne, naudoju reidio.
— Ar moki grajyt ant kokio 

instrumento?
— Grajinu ant elektrikinio 

piano.
— Ar moki siut?
— Ne, turiu elektrikine siu

vama maszina.
— Ar moki vaikszcziot?
— Ne, važinėju strytkariu, 

traukiniu, baisikeliu, automo
bili p.m arba eroplanu.

— Ar matai ponas?
— Ne, naudoju stiklus.
— Ar girdi?
— Naudoju ausine triubele.
Tokis tai yra žmogus szios 

gadynes — nieko nedirba.

---------  - mejo mazai^ 
deszimts metu amžiaus mergai-Į 
te. Apsidairė aplinkui, paregė
jo mane ir priėjo narsiai tarda
ma:

■— Praszau pono, eidama pro 
czionais iszgirdau kaip du 
nai (kalbėjosi tarp saves 
czionais pasiskolino daug 
nigu. Asz turiu serganezia 
tinele, tai tegul man ponas pa
skolina doleri o kaiip mamyte 
pasveiks tai sugrąžysiu.

Tik trumpa valandėlė svars
cziausi ar pasakyti mergaitei 
jog tik turtingi žmones gauna 
czionais padkolinti pinigus 
sziame 'banlke ar atidėti užmo
kėjimą skalbikei ir uupiukima 
muilo ir siulu.

— Gerai, mano kūdiki, bet 
turi man duoti savo pravarde 
ir adresa 'kur gyveni ir diena 
kada man pinigus sugražinsi.

Padaviau jai popieros ir 
plunksna o ji parasze gana pui- 
kei seikanezius žodžius:

Marijona Paleckiute, kuri 
gyvena ant uly N., po nr. 15, 
atiduos doleri, kaip tik ma-

— GALAS —

Saule Publishing Co
Mahanoy City, Pa.
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JUOKAI

po- 
jog 
pi- 

mo-

imta- 
ir tai

trepu,

Geras Atsakymas
Daraktorka nusiuntė vai

ką namo su raszteliu, ant ku
rio buvo paraszyta: 
“Meldžiu nupraust vaika nes 
murzinas ir net smirda!”

Tėvas nusiuntė vaika ad- 
gal, duodamas jam raszteli 
ant kurio parasze:

“Asz siuncziu mano vaika 
in mokykla idant tamistele 
ji mokytu o ne uostytu!”

f

Žmogaus giliulkis tanikei mai
nosi, kaip parodo sekantis atsi
tikimas: Senas žmogelis, Ed- 
wardas Menard, isz U vaide, iTeksu, dvideszimts metu adgal 
buvo gana turtingu bet viskas 
dingo per spekulacijas. Bankos 
ir pažystami nenorėjo jam pa
skolinti pinigu ant vedimo jo 
ūkės, sztornihkai inenorejo duo
ti maisto be pinigu, pažinstami

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

:: 25d ::
SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.

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

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Sude
ArSudžia in kaltininką: 

tu kada sėdėjai kalėjime?
Kaltininkas: Taip, ponas 

sūdžiau.
— Už ka sėdėjai?
— Už cziauduli!. ..
— Kaip tai?
— Na taip: Nakti insiga- 

vau in svetima stuba, su- 
cziaudejau ir... nutvėrė ma
ne, ponas sūdžiau.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

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

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

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka

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

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

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

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, .............................. 15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražancziųs iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

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

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

No. 
puikus

No.
Gaižia
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu .....................................15c

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

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

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

’ No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas j 
kuris buvo protingesnis už savo poną pitonas Stormfield danguje; Pabe- 
61 puslapiu .................................... 15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolei

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz- 
Su pa- 

35c 
Trys istorijos, apie Ne

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

Juokai. 
...15c

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

119 Keturios istorijos apie 
Haremo nevalninke; Luoszis:

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

mietas ir apie Bedali. 44 pus. 15c ,
No. 129 Keturios istorijos apie j 

Ketvirtas prisakymas Dievo; Kėliau-j 
tojei in Szventa žeme; Beda; Tamsu-' 
nūs prigauna. 58 puslapiu............15c i

No. 132 Trys istorijos apie Anglo-! 
rius isz 'zalenczijos; Kožnas daigtas ' 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras ! 
paeziuoms. 76 puslapiu. .............. 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; A'zt 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-i 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu............................................ ..15c

No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu ..............................................15c

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka-

Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis: Viesznats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apia 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunuss, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesį 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25® 

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
20c i prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 

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

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

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. 25a 

No. 165 Asztuonios istorijos apia 
Pranuko Nelaimes. Audra. KodeS 
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 nepažinstą 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu .....................................  25c

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

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 6^ 
puslapiu ,............................................. 15c

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz- 
davineti pinigus. 45 puslapiu. 15c 

No. 175 .Pasiskaitimo knygele:; 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; GudraM 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglie 

j (su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 

Preke .................................................1®°

gele; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.
60 uustaniu .................................... 15c

No. 160 Keturiolika istorijų apie

Adresas: z 1
Saule Publishing Go., 

Mahanoy City, Penna.
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* Prakeiktas DeįmanfaS |
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niai, negu asz turecziau pasi
ryžt... Tegul sau guli, bet...

Žvilgtelėjo da karta nedra-j 
šiai in deimantą ir pradėjo

Trys Patrijotai Tarnaujanti Dcdei Šamui .

J^ORDAS Enfielstonas su nea
pykanta o po draug ir su 

jausmu kokio tai džiaugsmo 
žiurėjo in stovinti prie slenks- 
czio apdriskusi vyra.

— Ateini tiesiog isz kalėji
mo? — užklausė jaunas lordas.

— Taip milordai. Teisingai 
sakant, tai asz už bereikala in- 
maiszytas in ta istorija. Ant 
mano garbes žodžio, nekaltai...

— Gerai, gerai, man vistiėk! 
Atsėdėjai penkis metus už va
gyste? — Ar taip? Kalbėk prie- 
tel, atvirai.

— Taip! —'atsake apiplysze- 
lis kalinys. — Taip stovi ant 
popiėros, kuria man davė di
rektorius kalėjimo siunsdamas 
pas jumis, milordai. Bet pra- 
szau malones, milordai, apdo
vanot mane szilingu ir paleisti.

Lordas pasukinėjo su galva, 
žiūrėdamas in apiplyszeli ir po 
tam tarė:

— Ne, mano brolau, tavęs 
neleisiu! Tam tyczia prasziau 
valdžios kalėjimo, idant man 
tave atiduotu, kaipo bausta už 
vagyste. Del ko tas? — Tai ma
no dalykas!... Asz noriu turėt 
toki 'žmogų savo namuose, kai
po tarna. Direktorius atsiuntė 
tave man, idant iszbandycziau. 
Mokešties gausi ant menesio 
du svarus szterlingu. Ar tinki ? 
Buvusis vagis žiurėjo in lordą 
kaipo in papaikusi žmogų o pa
galinus pradėjo kalbėt:

— Ar, asz tinku ? Ar asz no
riu?... Nesuprantu!... Meldžiu 
milordai, ar nesijuoki isz ne
laimingo.

— Nemoku meluot, kalbu tei
sybe, — atsake lordas.

— Atleisk man, pone, nees- 
miu vertas tos malones ir trūk
sta žodžiu del padekavojimo... 
Ant gatves szalta, be skatiko, 
be nieko... o tu milordai tokia 
malonia nori mane apdovano
ti, a'h!...

Lordas nusijuokė matyda
mas susijudinimą vargszo ir 
spindanti jo veidą dekingyste 
ir džiaugsmu.

Paspaude knypkuti nuo var
pelio ir atbėgus veikiai tarnui 
tarė:

— Sztai, Jonai, tasai žmo
gus, apie kuri tau sakiau. Pasa
kysi jam ka turi daryt ir pamo
kysi ji darbo. Tuo tarpu tegul 
kasdien aiptriusia ir nudulkina 
knygyną. '

Ant rytojaus anksti ex-vagis 
trinkdamas knygyne, klausė

BALTRUVIENE

Savo duszias iszgano(?) 
O kėlės pragano.

Asz pirma mislinau kad tokiu 
motinu vaikai,

Tai būna tikri aniuolai, 
Sziadien kitaip apie tai 

svarstau, 
Ba savo akimi matau, 

, Kad tai muilinimas akiu, 
Del kitu.

Geriausia vaikelius grąžei 
augyt, s O «7 7

Nuo pikto saugot ir gint, 
Dvasios szventos iszmokyt, 

Ir dangų pripildyt.

pamokinimu Jono.
— Pirmiausia reikia nudul- 

kyt dulkes, po tam szluostyt vi
sas tas brangias smulkmenas! 
— kalbėjo Jonas. — Isztikro 
man stebėtina kad ponas lordas 
taip užsiti'ki jaibkam. Juk szia- 
jne kambaryje randasi labai 
brangus daigiai. Pavyzdin, szis 
deimantas po stikliniu antvožu 
kasztuoja tris tukstanezius 
svaru szterlingu.

Ir parode naujam draug-tar- 
n.iui deimantą gulinti ant juo
dom aksomines paduszkaites po 
stiklu.

— Mano Dieve! — stebėjosi 
tarnas matydamas deimantą, 
rieszuto didumo, blizganti ir 
metanti ugninius spindulius. — 
Kaipgi galima palikti tokia 
ibrangmene, juk tai kožna gun
do...

—- E, kas-gi ten ja imtu. Juk
tu, drauge, kaip manau, neturi 
noro vela dėlei vagystes kentet 
kalėjime nelaisve.

— Tepaima pirma mane vel-

triustis, szluostydamas dulkes 
nuo daigiu.

In dvi dienas vėliau lordas j 
Enfielstonas, būdamas drau-l 
gysteje geriausio savo prietelio' 
majoro, kalbėjo in ji:

— Na, ka ? — klausė majoras. 
Ar jau atsiskyrei su “užkeiktu 
deimantu?”

— Tuom lai k da ne, bet kaip 
rodos bus tas netrukus...

— Ar negaleeziau 'žinot ko
kiu bildu?

— Pavogs ji...
Majoras pažiurėjo in lordą

| nusistebėjas.
— Na taip, gal tai geriauses 

butu būdas, bet kaip-gi tu galė
si tai padaryt, idant atsirastu 
vagis ir tau nežinant pavogtu 
deimantu ?

Lordas reiszkiancziai nusi- 
szypsojo.

— Patirsi, prietel, kada vis
kas bus pabaigta. Pirma to ne
pasakysiu ne žodžio. Nežinau, 
gal ta reikalą rasiu sugryžes 
namon, jau atlikta, sziadien jau 
treczia diena... Ir, žinai, bu- 
cziau labai užganėdintas...

— Bet ka reiszkia tas “tre
czia diena?”

— 'Nesupranti nieko... Bet 
pasakysiu vėliaus. Dabar su
diev !

Persiskyrė. Lordas nuėjo na
mai! o majoras in kliuba, kur 
rado daug pažinstamu. Ir nusi
stebėjo, iszgirdes kad ir ežia 
kalba apie “užkeikta deiman
tą.

— Pasakysite man tamistos,
— kalbėjo jaunas Langhamas, 
kuris nuo seniai buvo draugo
vėje, — kas tai do istorija pri- 
riszta prie deimanto Enfielsto- 
no, arba kokia istorija tos 
brangmenes, jeigu ja vadina 
“prakeikta.”

— Szitaip! matosi kad nieko 
nežinai apie deimantą — atsi
liepė Midlesonas.

— Tai vaikiokas nieko nežino 
nes ar jis kuom interesuojasi?
— užtėmi jo laibas ilga-’ko jis 
Barcelay. — Apsakyk jam, po
nas majore.

— Bet-gi... ’bet-gi... mikezio- 
jo jaunas Langhamas nežino
damas kaip iszteisiht savo neži- 
uysta.

— Tylek-gi tomistą, ponas 
Langham, — pertrauke majo-
ras. — Nepradek bartis su po
nu Barcelaju, tacziau paklau
syk, idant ir tu žinotumiai isto
rija “užkeikto deimanto.” 
Sztai ji: “Deimantas Enfielsto
no yra vogtas. Toks jau likimas 
dideliu deimantu kad isz vagies 
ranku dažniausiai patenka vėl

Baiminga Tarnaite

— Ar žinai misiuke, ma
no tarnaite labai bijosi va
giu. Vidudienyje net kuk- 
nios duris užsirakina.

— O mano da baiminges-
ne. Taip nebagele baiminga 
kad tankei paliemona turi 
kuknioje ir tai užsidarius 
duris su raktu!..

Daugelis Amerikoniszku aktorių, muzikantu, rasztininku ir artistu sziadįen tarnau
ja Dedei Šamui. Sztai Myrna Loy kuri tarnauja prie Raudono Kryžiaus skyriaus; kapito
nas Clark Gable kuris tarnauja prie eroplanu korpuso; Tyron Peower kuris randasi su 
mariniais kareiviais Anglijoj ir daug kitu artistu kurie pasiaukavo del labo savo tėvynės.

in rankas vagiliaus. Vienas isz 
genezių Enfielstonu, dedes mu
su draugo lordo Enfielstono, 
protėvis, pulkauninkas Enfiel
stonas parsigabeno ta deiman
tą isz Indiju ir net vėliaus arba 
priesz neseniai patirta, kad tas 
deimantas atgabena nelaimes 
Enfielstonu. Tiespanasziai jau 
pulkauninkui Enfielston da El
dijose būnant pasakota, kad tas 
kuris ta deimantą turi, turi bū
ti nelaimingu. Ir tikrai! Isz tri
jų Enfielstonu, kurie turėjo ta 
deimantą, ne vienas nepasimi- 
re kaip reikia; pulkauninkas 
nusisuko sau sprando nupulda- 
mas nuo arklio laike medžiok
les; broli jo, kuris ingijo dei
mantu, nužudinta o sūnūs, dėde 
dabartinio musu Enfielstono, 
isz baimes idant deimantas ne
atgabentu jam nelaimes, prara
do protą ir pats sau gyvasti 
atome.

— Isztikro juokinga! Žinant 
bledinguma to akmens laikyt ji 
prie saves! Kodėl jo neatiduo; 
d a kam?

— Taip, gerai atsakai, vai
kine, bet matai kad jo negalima 
ne padovanot, ne iszmest, ka
dangi tada da baisesnis prakei
kimas puola ant gimines, arba 
ant savininko. Drauge su aplai- 
kymu kaipo palikimu deiman
to, kiekvienas gimines sąnarys 
tampa linkusiu prie beprotys
tes ir nors butu iszmintingįail
siu nežinantis pats kodėl tiki 
in burtus. Ir musu lordas En
fielstonas, kuris ketina pa-
cziuotis, negali atsikratyt nuo 
tikėjimo in burviszka galybe. 
Sužiedotine jo vela nenori te
keti už jo kol neatsiskirs su 
‘ ‘užkeiktu deimantu. ’ ’

— Kaip-gi atsiskirt? — už- 
k 1 a u se La n gi i a m as.

— Ar asz 'žinau? Enfielstonas 
tvirtina kad jam ji pavogs, bet 
asz netikiu in tai, idant atsiras
tu toks žmogus.

Toks žmogus atsirado bet 
Enfielstonas apsiriko. Naujas 
tarnas buvusis vagis kasdien 
buvo pats vienas knyginyczioj, 
kasdien glamonėjosi su liliz- 
ganeziu deimantu; langai ir du
rys buvo atdaros iki galui bet 
buvusis vagis visai nemislijo 
apie pabėgima^ su deimantu; 
dirbo kasdien teisingai pildy
damas savo pareigas.

Enfielstonas sielvartavo...
— Privalai, Jonai, paragint

i ji prie vagystes, privalai paža- 
' dint jame apetitą.
| — Pasistengsiu,
Jonas.

Viena karta Enfielstonas su'szimtam
džiaugsmu iszvydo isz kito 

į .
kambario kad naujas tarnas 
pakele stiklą ir su linksmu 
žiurejimu in deimantu glosto ji.

Jonas su savo ponu taip pa
sislėpė ir tūnojo būdami tvir
tais kada buvusis vagis dei
mantą insides in kiszeiniu... bet 
apsiriko. Deimantas ir ant ryt 
gulėjo toj paezioj vietoj.

Pagalios tūla nakti Enfiels
tonas iszgirdo keno tai tykius 
žingsnius; kas tokis ėjo in kny
gyną.;.

— Na, bent karta... — pamis
imo su džiagsmu Enfielstonas,
— dabar jau bus... Eina tikrai...

Urnai iszgirdo riksmą, szauk- 
sma pagialbos ir triukszma.

Enfielstonas'-. su žibintaite 
rankoje nubėgo in knygyną.

'Czia ant grindų gulėjo jo isz- 
tikimias Jonas o ant jo kantines 
su pakelta kumszczia klūpojo 
naujas tarnas.

— Kas ežia yra ?! — suszuko 
nusistebėjas Enfielstonas.

— Szis latras, pone, norėjo 
pavogti deimantu, kuris kasz- 
tuoja 3,000 svaru szterlingu. 
Tas senas tarnas Jonas... Bet 
'sugavau vagi. Ne visi vagys sė
di kalėjime...

Ir doras buvusis vagis su 
džiaugsminga iszvaizda, atple- 
szes kumszczia Jono, iszeme isz 
jo rankos 'blizganti akmenėli ir 
nunesze ji ant jo vietos.

— Kaip galėjai ta padaryt?
— užklauso lordas Jono.

— Norėjau paimti ant saves
ta viską... idant tik užganadint 
poną! — vaitojo Jonas, — bet 
tas latras...

Latras nusiszypsojo užganė
dintas.

— Tai-gi, darodžiau savo pa
taisa, — kalbėjo tarnas... Szim- 
ta kartu galėjau deimantą pa
vogti, bet niekados nepasiry- 
žau daryti skriaudos tam, kuris 
mane iszgialbejo isz vargo ir 
vėla žmogumi padare.

Ir dedamas deimantą vela 
ant padusz’kaites, kalbėjo gla- 
moniai in ji:

— Gulėk czia sau ramiai o 
■ kiek tik bus tas mano galėjo, 
•dabosiu tavęs ir neduosiu nie
kam paimt tavęs. Tarnausime 
isztikimai abudu musu ponui...

Ant to galima butu ir užbaig
ti istorija “užkeikto deiman
to” bet galima czia pridurt 
dar pabaiga.

Kliube besijuokta isz Enfiel
stono, ypacz isz jo apsirikimo, 

— atsake isz jo tikėjimo in burtus ir ru- 
peseziu; kalbėta kad dvide-

szimtmetyje niekas
neprivalo jau tikėti in 'burtus.

Enfielstonas in tris metus
vėliaus apsipaeziavo ant “pik
to deimantui.”

— Na, kaip, — užklausė ma
joras Enfielstono, kada tasai 
po szliubui su savo moteria su- 
gryžo isz keliones aplink svietą 
— ar jauti ant saves prakeiki
mu deimanto? — Juk gyveni ir 
esi laimingu?...

Lordas atsiduso ir atsake:
— Esi jaunikiu, drauge, ir 

nesupranti kokios kanezios yra 
ant svieto... Pasakysiu tau tik
tai kad prakeikimas slogina 
mane labai. Neesmiu laimingu 
nuo trijų metu, nuo valandos 
mano apsipaeziavimo...

Poni Ona Raulinaitis, isz 
Westville, Ilk, raszo:—Prisiun- 
eziu tamistoms užmokesti už 
laikrasz'ti “Saule” nes joje 
r ndu daug akyvu skaitymu 
ir ypatingai žinios isz Penn- 
sylvanijos, kur kitados gyve
nau Shenandoah, Pa., ir randu 
akyvas žinutes isz tosios apy
linkes. Linkiu jum viso labo 
ir geros pasekmes.

Poni Ona Dembrovski, isz 
New York, N. Y., raszo:—Pri- 
siuneziu tamistoms užmokesti 
už “Saule” arit. viso meto. Asz 
myliu skaityti “Saule” labai 
ir ja skaitysiu, nes be jos nega
liu apsieiti. Lieku su pagar
ba, Su gerais linkėjimais ir ge
ro pasivedimo.

Po Kanada truputi keliavau, 
Kada isz Detroito atvykau, 

Vai sesutes, ka czia pamaeziau, 
Pora mergeliu užtikau.

Isz Lietuvos gelmes, 
Lietuvos tikros gimines, 

■Czionais kelis metus patapo, 
Ir su cziutabakeis suvisai 

papaiko.
Su jais szoka kad ir avinyczioj, 

Su Lietuviais ne szoktu ne 
soklyezioj,

Kad ir Anglikas be nosies butu, 
Lietuvis kuopui'kiausia isz- 

rodvtu,
Tai mat didesni unara turi, 
Kaip su Angliku po strytus 

vaikszcziot gali.
Ant to daug nesakysiu, 

Kaip tik biskutuka pamokysiu: 
Jeigu norite gera gyvenimą 

turėti,
Ir kad Lietuvei ant jus meilei 

žiūrėtu,
Tai toki kvailumą pameskite, 
Biskutuka proto turėkite, 

O tada kaip apie jus kalbės, 
‘Nuo nieko sarmata neturės, 
'Busite nuo visu paguodotos, 

Ir nuo Lietuviu mylėtos.
* * *

Jau nežinau ka daryt,
Gal turėsiu prisiraszyt, 

Prie susaides doru moterėliu, 
Ir eiti doru keliu.

Jau priužiau gana ant svieto, 
Reikia dabar imtis prie kito, 
O tos, ka buna paszelusios,

Tai buna geriausios.
Ba kaip smart pasilieki, 
Nuo visu darbu atlieki, 

Vaikai namus turi dabot, 
Stuba vaczyt ir diszius mazgot. 
Vienoje apygardoje apie tai 

iszgirdau,
Ir net nusistebėjau, 

Puiki užduotis moteres,
O to suprasti ne visi gales. 

Isz jaunu dienu bumeriuoja,
O ant senatvės už grieikus 

metavoja,
Savo vaiku neprižiūri, 

Už tat paaugus naudos neturi. 
Vaikai užauga ant vagiu, 
Ir visokiu piktadariu,

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

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00 

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.
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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 
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 Saula, 
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.

Szitie Eroplanai Užklupo Ant Pantellerijos

• Szitoki bombardinei eroplanai užklupo ant Italiszkos sa
los Pantelleria, sunaikindami beveik visa sala. Eroplanai 
daug prisidėjo prie ingalejimo ten Vokiecziu ir Italu.

Musu Skaitytojams!
Siuncziant pinigus per ban

kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridėkite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima cze'kiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszlkite 
ateityje, kada sinusite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtulka. Bet 
jeigu sinusite money orderius 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

PUIKI ISTORIJA j

Kapitonas
Velnias

TIKTAI, ... 50c
SAULE PUBLISHING CO.,
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Žinios Vietines
. — Rugpiutis — August.

— Seredoje pripuola Szv. 
Domininko.

•—• Ketverge Szv. Panos Ma
rijos, Sniegines.

— Pana Adele Tininiute, 
528 W. Mahanoy Avė., ana die
na iszvažiavo in New York nes 
likos priimta in Moterių Laivy
no Tarnysta, WAVES, kur in- 
stojo in mokykla.

— Eidama skersai Main 
ulyczia, praeita Ketverga, Fio
rentina Baubliute, 32 metu, 609 
E. Centre uly., likos pataikinta 
ir sužeista per automobiliu ku
ri vare Antanina Bell, isz She- 
nandorio. Mergina likos nuvež
ta in Locust Mountain ligonbu- 
te ant apžiūrėjimo. Jos žaidulei 
ne yra pavojingi.

— Prie Packer Nr. 5 kasyk
lų, eksploclavojo kubilas su 
aliejum apdegindamas skau
džiai penkis darbininkus. Visi 
likos nuvežti in Locust Moun
tain ligonbute.

—< Klebonas vietines Airi- 
sziu bažnyczios, Kun. John O’
Shea, kuris buvo czionais per 
deszimts metu, likos perkeltas 
in Szv. Klemento parapija, Fi
ladelfijoj. In jo vieta likos pa
skirtas Kun. John Toner, kuris 
buvo vikaru Szv. Edwardo pa
rapijoj, Filadelfijoj. Airiszei 
apgailestauja savo kleboną ku
ris buvo geras ganytojas ir 
prietelingas kunigas.

•— Palicija jeszko dingusios 
Teofilės Shellong, 54 metu mo- 
teres, isz New Boston, kuri din
go ant kalno tarp Mahanojaus 
ir St. Clair. Motere iszejo ant 
kalno uogaut ir persiskyrė su 
kitais ir lyg sziai dienai jos da 
nesurasta nuo Ketverge.

Frackville, Pa. t Senas gy
ventojas, Stanislovas Savickas, 
712 W. Pine uly., mirė praeita 
.Utarninka namie. Velionis pa
ėjo isz Lietuvos ir pergyveno 
czionais 26 metus, dirbdamas 
kasyklose. Paliko paczia, po tė
vais Helena Kluczinslkiute, dvi 
dukteres, du sūnūs ir viena 
arnika. Prigulėjo prie vietines 
Lietuviu parapijos.

t Ponia Zora Petraitiene, 
204 S. Broad Mountain uly., ap- 
lai'ke žinia isz kariszko depar
tamento isz Washington©, buk 
jos sūnūs seržantas Vincas 
Peraitis, žuvo musziuose Vo
kietijoj. Už jo atsižymejima 
kareje, motinai bus prisiunstas 
medalis per valdžia už keliu 
s an va i c žiu.

Maizeville, Pa. t Jonas Ba
belis mire Locust Mountain li- 
gonbuteje Subatoje, kuris likos 
atvežtas apie dvi sanvaites ad- 
gal ant gydymo. Velionis gimė 
czionais ir dirbo kasyklose. Bu- 
yo nariu miesto konsulo ir pri
gulėjo prie Szv. Ludviko Lie
tuviu parapijos. Buvo nevedes. 
Paliko tris seseres: Anele, Fi
ladelfijoj, Helena namie, Mrs. 
^Went, Long Island, N. Y. ir bro
li Vincą, Mahanoy City. Gra- 
•borius Merikeviczius laidos.

Minersville, Pa. — Panedelio 
vakara prasidėjo ulyezinis ba
zaar (kermoszius) kuris trauk
sis lyg Sukatos, su visokiais pa
silinksminimais ant E. Sun
bury uly., kuris yra ant naudos 
Szv. Prancisžkaus Lietuviu pa
rapijos. Ant užbaigimo bus 
duota 50-dolerine bona del to
jo, kuris turės giliukninga nu- 
mari. , >

Philadelphia, Pa.-f Seržan
tas Edvardas J. Kundrotas, 21 
metu amžiaus, mirė Liepos 20 
d., Bowling Green ligoninėje, 
Virginia. Gyveno 1707 S. 2-ros 
uly., Philadelphijoj, Pa. Palai
dotas Liepos 27 d., szv. Kry
žiaus kapuose. Laidotuvėmis 
rūpinosi J. Kavaliauskas.

Brooklyn, N. Y. t Liepos 23 
d., mirė Antanas Pivarunas, 54 
m. amžiaus, gyvenos 499 Grand 
St. Velionis mire Flower 5th 
Ave. ligoninėj, Now Yorke. Pa
laidotas Liepos 26 d., 2 vai. po 
piet., Alyvų Kalnelio kapinėse, 
Maspethe.
Maspeth. Velionis buvo Brook
lyn© Lietuviu Piliecziu Kliu'bo 
narys. Laidojo Bieliauskas.

Paskirstymas Maisto
Mėsos, Tauku ir Sūrio. — 

Raudoni ženklelei P, Q, R ir S, 
knygutėje nr. 2, pasibaigė 31 d. 
Liepos o ženklelei T ir U bus 
geri nuo Rugp. 1 d; ženklelei V 
bus geri prasidedant 8 d. Rugp. 
o W prasidės 15 d. Rugp. Ženk
lelei T, U, V ir W baigsis Rugp. 
31 diena.

Maistas Bleszineses: — Mė
lyni ženklelei N, P ir Q, knygu
tėje nr. 2, bus geri iki Rugp. 7. 
Ženklelei R, S ir T bus geri nuo 
Rugp. 1 lyg Rugs. 20 d.

Kava: — Jau ne yra skirsto
ma ant ženkleliu nes jos yra už
tektinai.

Cukrus: — Ženklelis nr. 13, 
knygutėje nr. 1 yra geras ant 5 
svaru cukraus lyg Rugp. 15 d. 
ženklelis nr. 14 yra geras nuo 
Rugp. 16 d., ant 5 svaru cuk
raus ir pasibaigs 31 d. Spalio. 
Ženklelei 15 ir 16 yra dabar ge
ri ant 5 svarucukraus kožnas, 
del naminio sudėjimo vaisiu 
bonkose ir bus geri iki Spalio 
31 diena.

Czeverykai: — Ženklelis nr. 
18, knygutėje nr. 1 yra geras 
del vienos poros czeveryku lyg 
Spalio 31 d.

Szoka Isz Debesiu

Pulkininkas Harvey Jablon- 
sky, kuris buvo žymiu beis- 
bolininku, 1933 mete, dabar 
lekioja eroplanais del Dėdės 
Šamo. Yra jis pasirengęs isz- 
szokti isz lekenezio eroplano 
laike bandymo Fort Benning, 
Ga.

— Amorikoniszki fabrikan
tai guminiu iszdirbyscziu kas 
meta tojo tavoro iszdirba ant 
pusantro bilijono doleriu ver
tes, isz kuriu devinta dalis yra 
sunaudojama Amerikoj.
. — Praeita meta Su v. Vals
tijose du kūdikiai užgimė in 
vieta kožna mirusio.

Kaip Kareiviai Skalbia Savo Drapanas NELABA MOTINA ! Kariszkas Veidrodis ----- - I

Amerikoniszki kareiviai kurie randasi ant tarnystes Af
rikoje, palengvina sau darba per insitaisyma szitu skalbia
mu maszinu, kurias padirbo patys isz senu liekamu daliu 
ir dabar savo skalbimą greitai atlieka.

ŽINUTES
Dayton, Ohio — Mrs. Kristi

na Dickey atėmė sau gyvastį ir 
dviems mažiems vaikams, ku
riu lavonus surado vyras, pare- 
jas isz darbo.

Los Angeles, Gal. — Edna 
McCabe, 51 metu amž., nužudo 
savo 81 metu amž. motina, po 
tam save subadė peiliu 50 kar
tu, tiksle nusižudymo.

St. Louis, Mo. — Majoras 
miesto, Wiliam De Becker ir du 
kariszki aficierei likos už- 
muszti per susidaužyma ero
plano kuriame jie leke ant isz- 
bandymo.

Rado Nužudyta Kūdiki 
Bažnyczioje

Pine Bluff, Ark. — Jauna 
motina yra jeszkoma per pali
cija kuri užsmaugė savo ketu- 
riu dienu kūdiki, po tam atne- 
sze ji in Szv. Vincento Kataliku 
bažnyczia ir paliko prie alto
riaus. Ant kakluko kūdikio bu
vo aiszkiai matyt antspaudos 
moteriszku pirsztu.

Nepabucziavo Savo Pa- 
czios, Toji Nusižudė
Englewood, Me. — Už tai 

kad Roy Mitchell, 40 metu, su
sipykęs su paczia, nepabuczia
vo jos eidamas in darba, mote
rėle taip ant jo inirszo ir nu
lindo kad atsuko visus kranu- 
kus nuo gazo, atsisėdo ant kė
dės ir užtroszko ant smert. Vy
ras sugryžes isz darbo stengėsi 
paeziule adgaivint bet pats pa
vojingai apsirgo nuo gazo kur 
ji surado kaimynai kada pajų-
to smarve gazo.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Nelaba Motina Nutru- 
cino Savo Sunu

Jackson, Miss. — Mrs. Lau
ra Valdosta likos aresztavota 
už žudinsta savo 19 metu am
žiaus sunaus Roy. Nužudintas 
sūnūs buvo apdraustas ant 
dvieju tukstaneziu doleriu ant 
kuriu pasigodejo nelaba moti
na kad už aplaikytus pinigus 
galėtu iszteketi už kito vyro. 
Sūnūs sirgo kelis menesius ir 
nesulaukdama jo mirties, pri 
skubino mirti per nutrucinima. 
Motina likos uždaryta kalėji
me.

Greitas Bėgikas

Gunder Hagg, Szvediszkas 
bėgikas, ana diena nubėgo 
dvi mylės in asztuones minu- 
tas laike lenktynių, mieste 
Los Angeles, Calif.

Naujas Ženklas Del Orinio Korpuso

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

lypstet taji stebuklinga stovy-
Szitas eroplanas yra paženklintas su nauju ženklu ori- la su vilczia pasveikimo. — Ka- 

nio korpuso. Prie eroplano stovi pulkininkas Hastley, isz nadiecziai yra dideli lengvati- 
Bolling Field, D. C., kuris peržiūrinėja taji ženklą. kiai. _____ __  ,_i t_

Balta Motere, Motina 3 
Vaiku, Girtuokliauja

Su Nigeriu, Vyras 
Sėdi Kalėjime

Appleton City, Mo.—Gyvena 
czionais szeimyna Czeku Kury- 
lu,—tėvas, motina ir trys vai
kai. Tėvas uždarytas kalėjimo 
už tai, kad paėmė fonografa; 
ant iszmokesties, kuri vėliau Į 
pardavė už kelis dolerius idant 
turėtu už ka gert. Abudu gere 
kiek galėjo kaipo ir vieszino 
kelis nigerius, per dienas ir 
naktis. Munszaine parneszda- 
vo'kas diena deszimts metu sū
nelis isz aidimo sztoro. Kada 
tęva, uždare kalėjimo, nigerei 
da tankiau atsilankydavo pas 
motere.

Vaikutis ka toki suprato ir 
jo kudikiszkas protas davė jam 
suprasti kad ne viskas eina ge
rai su motina kaip privalo bu- 
tie, todėl nusidavė pas virszi- 
ninkus Labdaringos Drauga
vęs, apsakydamas kas dedasi 
namie. Atėjo virszininkai isz- 
tyrineti visa dalyka. Namie 
rado baisu neiszvaruma, vaikai 
apiplyszia, bet ant stalo stovė
jo borika munszaines o motina 
gulėjo lovoje su nigeriu.

Virszininkai paėmė vaikus 
in prieglauda, nupirko jiems 
drapanas ir pavalgydino. Tė
vas da vis randasi kalėjimo, o 
motina likos nuvežta ant pali- 
cijos už nepadoru gyvenimą ir 
paleistuvyste.

Italiszki Kariszki 
Nelaisvei

In laika pirmutiniu penkių 
dienu musziu, Sicilijoj, Alli- 
jentai paėmė in nelaisve 1,- 
300 Italiszku kareiviu. Pa
veikslas parodo pirmutinius 
nelaisvius, vedami ant laivo.

Moteres ir merginos kurios 
tarnauja kariszkoj e tarnys- 
toje WAC, turi būti szvarei 
pasirėdžiusios, czeverykai 
nuszveisti ir veidelei nu
prausti po tam turi stoti prie
veidrodžio ir peržiureti save 
ar yra tinkamos ta j a diena 
prie darbo.

Motina Papjovė Savo 
Kūdiki

Machualla, Wyo.— Isz prie
žasties sunkios ligos Mrs. Vera 
Duncan, staigai netekus proto, 
paėmė ilga peili ir papjovė sa
vo naujei gimusi kūdiki septy
nių dienu senumo, po tam už
klupo ant savo szesziu metu 
dukreles, kuria mirtinai pažei
dė. Po tam motina sau per
pjovė ranku gyslas ir sziadien 
randasi mirtinam padėjime li- 
gohbuteje.

Nukirto Sau ‘Grieszna’ 
Ranka

Duluth, Minn. — Kvailiszikas 
tikėjimus apėmė jauna ūkinin
ką Fred Raynolds, (kuris lan
kei skaitė biblija, ypatingai 
tuosius žodžius: “Jeigu tavo 
ranka yra ‘grieszna’ arba 'ki
ta dalis kūno, tai nukirsk ja.’’ 
Gal toji ranka buvo labai pra
sikaltus, kad Fredas nuėjo in 
girria, nukirto ranka su kirviu 
ir parsinesze ja namo. Paszauk- 
tas daktaras apžiurėjo nu
kirsta ranka ir sake tėvui kad 
geriau padarytu, kad sūneli 
patalpintu pamiszeliu prie
glaudoje, nes da gal sau nu
kirsti galva, kuri neturi proto.

Su Skepetaite Iszgyde 
Serganczia Dukrele
Chicoutimi, Quebec, Kanada. 

Czionaitineje apylinkėje isz- 
vere didele intekme ant gyven
toji atsitikimas isz kurie prie
žasties pasklydo žinios apie 
‘ ‘ stebuklą. ’ ’

Kėlės sanvaites adgal Pauli
na Rivieres nuėjo ant kapiniu 
padabint kapus savo giminiu. 
Patemino ji ant stovylo Szv. 
Marijos, kuris stovėjo ant kapo 
Minto Sachico, buk visas tas 
stovylas buvo apaugės sama
noms, kuri nuszluoste su savo 
skepetaite.

Kada sugryžo namo nuszluo- 
iste prakalta nuo veido sergan- 
czios dukreles su taja skepetai
te ir in trumpa laika toji visisz- 
kai pasveiko. Didele myne žmo
nių dabar atlanko taji stovyla 
kas diena o sergantieji eina da-

TĖVAS PASIRODĖ 
SAPNE

Tėvas Pasirodė Dukte- 
rei Sapne Kad Prisipa

žintu Prie Kaltes
Ir Vagystes

Monterray, Mex. — Pas tur
tinga ponia senora Merida Ar
riaga, radosi ant tarny.- tos nuo 
senei Husuta Perota, pas kuria 
nuo dvieju metu atsilankinejo 
jaunas pacztinis darbininkas, 
kuris žadėjo su ja paeziuotis 
neužilgio ant l uju iszlygu, kad 
svodba atsibus pas ponstva Ar
riaga, ant ko gaspadoriai ir su
tiko, nes labai mylėjo savo 
tarnaite, bet po keliu sanvai- 
cziu josios mylimas dingo 
ka i p kamparas isz miesto, o ir 
daug brangenybių, tarp kuriu 
radosi deimantinis žiedas po
nios vertas apie 500 doleriu. Vi
si buvo tosios nuomones, kad
jaunikis paėmė žiedą. Poni tu
rėjo pilna užsitikejma tarnaitei 
ir mylėdama ja, liepe jai pasi
likti pas save, stengdamasi jo
sios rūpesti suraminti.

Taip praėjo metas laiko o 
jaunas žmogus dingo kaip ak
muo vandenyje.

Sztai tūla ryta, kada pone 
radosi savo kambaryje, kas to 
kis pabarsžkino in duris. Ati
darius duris, paregėjo stovin- 
ezia savo tarnaite, kuri pradė
jo kalbėti pro verksmus:

“Prasizau poniutes, ateinu 
iszreikszt slaptybių, bus tai 
mano iszpažinimas nežiūrint 
kokia bausmia ant saves užsi
pelnysiu, nes mane prispyrė 
prie to įsavž'ine. Sztai turėjau 
asz baisu sapna ir turiu dabar 
prisipažinti prie kaltes. Szia- 
nakt pasirodė man nebasznin- 
kas tėvas, kuris mane privertė 
prie prisipažinimo. Tas mano 
sužiedotinis buvo latras ir ma
ne prispyrinejo idant jam pa- 
skolincziau tūkstanti doleriu, 
kad pirkti nekurtuos daigius 
del svodbos, o kad nenorėjau 
ant to sutikt prikalbino kad pa- 
vogeziau ponios brangu žiedą 
ir kitas brangenybes, kerszin- 
damas man, jeigu ’to nepadary
siu, tai mane pames. Ant galo 
daviausi prisikalbyt, o kada 
jam padaviau žiedą, pabėgo 
nuo manės. Ant galo mano neT 
baszninkas tėvas susimylėjo 
ant manės, pasirodė man sap
ne ir liepe idant prie visko pri
sipažintam Dabar galiu paleist 
tarnysta malszei, nes man ro
dosi kad poni nenorės laikyti 
pas save vagilka.”

Žodžiai tarnaites ir josios 
gailestis sugraudino labai po
nia, kuri paliepė tarnaitei pa
silikti pas ja lyg smert, ant ko 
tarnaite szirdingai kritiko ir 
sziadien gyvena malszei ir už- 
ganadinta pas gera ir miela- 
szirdinga ponia.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.


