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Isz Amerikos
UŽVYDUS VYRAS

r

Sukapojo Paczia Po 
Tam Laikydamas Kry
žių Rankoj, Nusiszove 
r -----

Saylorsville, Ohio — Suka
pojus savo paczia kirvuku, 
George Mussel, 50 metu, darbi
ninkas plieno dirbtuvėje, nuka
bino nuo sienos kryžių, kuri 
laikydamas rankoje nusiszove 
ant smert su revolveriu.

Mussel buvo baisei užvydus 
savo paežiai, Janinai, 40 metu, 
taip, kad užkalė visus langus 
ir duris lentomis, palikdamas 
tik vienas duris prie kuriu pri- 
riszdavo tris paliceiskus szu- 
nis. Kožna karta kada szunes 
sulodavo, George adbegdavo 
isz dirbtuves skersai kelia, pa
žiūrėti kas atėjo atlankyt jo pa
czia. Motere buvo motina ketu- 
riu vaiku nuo 6 lyg 16 metu 
amžiaus. Žudinsta likos papil
dyta 5 valanda isz ryto, kada 
visi vaikai da miegojo.

Dvylikos metu mergaite, ku
ri miegojo drauge su motina, 
iszbego laukan praneszdama 
kaimynams kas atsitiko. Kada 
kaimynai adbego, pamate kaip 
tėvas pridėjo revolveri prie 
galvos ir nusiszove. Kaimynai 
sake buk vyras neturėjo jokios 
priežasties taip užvydeti savo 
paežiai kuri buvo gera motina 
ir pati ir turėjo gera varda ir 
paguodone nuo visu.

4 Brolei Apsipacziavo
Su 4 Seserims

K.

Perkins, Md. — Nepaprasta 
svodba atsibuvo czionais ana 
diena. Keturi brolei Sanderso- 
nai paėmė sau už paezias ketu- 
res seseres Wartton. Vestuves 
atsibuvo pas ūkininką Bert 
Wartton, kurio keturios dukte
rys, nuo 18 lyg 28 metu, iszte- 
kejo už keutriu sunu savo kai
myno Sandersono. Szliubu ce
remonijos užėmė beveik valan
da laiko. Keli szimtai žmonių 

1 buvo liūdinto jais ir dalyvavo 
vestuvėse.

I

Paliko Visa Turtą Tar
naitei Ir Vaikams 

i ■I

Philadelphia, Pa. — Szimas 
Oberson, kuris mirė praeita 
menesi, paliko savo testamente 
užrasza buk visa turtą, suside
danti isz asztuoniu tukstaneziu 
doleriu, paliko savo senai tar
naitei ir savo keturiems vai
kams kuriuos tarnaite turi pri
žiūrėti; taipgi ir puiku murini 
narna, kuriame gali gyventi lyg 
smert o po jos mireziai bus ati
duotas vaikams. Ant galo tes
tamento pridurta: “Savo pa
ežiai nepalieku ne cento nes ji 
mane apleido be jokios prie
žasties, penkiolika metu adgal, 
pabėgdama nuo manes su jau
nesniu vyru.”
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CATANLJOS
Orelas Paimtas Per Rusus Nuo 
Vokiecziu; Milijonai Vokiecziu 
Bėga Isz Savo Teviszkes In Sau
gesnes Vietas; Italijoj Kilo Daug 

Straiku Kad Užbaigti Kare 
* t _____________________

LONDON — Po sunkiam ir kruvinam mu- 
sziui, kuris tęsęsi per 22 dienas, ant galo Rusams 
pasisekė supliekti Vokieczius ir paimti Orela 
(Erelis). Rusai užklupo ant Vokiecziu isz žie
mines puses ko Vokiecziai suvis nesitikėjo. Tik 
vienoje dalyje miesto likos užmuszta daugiau 
kai tūkstantis Vokiecziu. Kitoje dalyje miesto 
užmuszta 1,500 Vokiecziu, paimta 19 tanku, 28 
dideles armotos, 150 maszininiu karabinu ir 
daug kitokio kariszko materijolo ir du milijonus 
patronu. Daugiau kaip 250,000 Vokiecziu dabar 
bėga in saugesnes vietas. Buvo tai didelis inga- 
lejimas Rusu priesz Vokieczius ir kaip rodos tai 
neužilgio Vokiecziai visiszkai prasiszalins isz 
tosios apielinkes.

London, O.N.A. — Lenku te- 
legrafiszkas b juras pranesza 
buk kas sanvaite Vokiecziai 
suszaudo po 150 Lietuviu, isz 
aplinkines. Vilniaus.. Tosios 
skerdynes atsibuna prie mies 
telio Ponaru. Kožna sanvaite 
60 žmonių buna suszaudyti kas 

, Utarninka ir Ketverga. Už ka 
tuos žmones szaudo tai tele
gramai nepranesza.

Italijoj Maiszacziai Bet 
Visi Džiaugiasi Per

maina

Chiassco, Szveicarija — Tū
las žymus Faszistas likos su
mindžiotas ant smert per inir- 
szusia myne žmonių, laike mai- 
szaties o Milane 35 žmones li
kos užmuszti laike sumiszimo. 
Kunigai stengiasi apmalszyti 
žmonių upa ir užsikarszcziavi- 
ma. Visi gyventojai yra nu
džiugę isz staigios permainos. 
Geležkelei ir kompanijos pra
dėjo praszalinti Faszistus nuo 
darbu. Daugelis nelaisviu su- 
gryžta namo isz kariszku lau
ku. Kardinolas Schusyer, isz 
Milano, važiavo atidengtam 
automobiliu j, ragindamas žmo
nes kad užsilaikytu malszei. 
Milano sude advokatai sumu- 
sze skaudžiai kelis savo drau
gus kurie prigulėjo prie Faszis- 
tu partijos. Laikraszcziai pra
dėjo rasžyti apie prisiartinan- 
czia laisve sklypo ir kitokios 
valdžios.
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Jeigu Allijentai pradės treezia frunta tai ketina prasidė
ti isz Dover, Anglijos, tik 20 myliu nuo Calais, Francijos. 
Southampton yra tik 60 myliu nuo Cherbourg o Wick, 
Szkotlandijoj, yra tik 365 mylės nuo Norvegijos.

Tėvas Paliepė Sunui 
Ji Nuszauti

W —— ■ -A*--- .. ' -

Greenwich, Ind. — Bernar
das Harnner, turtingas ūkinin
kas, 52 metu, staigai neteko 
proto. Laike kada pati iszva- 
žiavo in miestą, užprovino dvi- 
vamzdini karabina, padavė ji 
savo 14 metu šuneliui in rankas 
o pats atsiklaupęs liepe šune
liui patraukti vamzdi. Sūnelis 
nenorėjo iszpildyt tėvo paliepi
mą bet tėvas sake buk karabi
nas yra neužprovintas ir kad 
vaikas patrauktu vamzdžius. 
Insidrasines vaikas patraukė 
vamzdžius, puolė du szuvei nu
traukdami puse galvos tėvui. 
Iszsigandes vaikas nubėgo pas 
savo kaimyną, apsakydamas 
ka jam tėvas paliepė padaryti. 
Vaikas likos paleistas ant liuo- 
sybes.

Atsimokėjo Už Palikta 
Turtą

Mountenroy, III. — Ana die
na czionais mire Simon Norris, 
kuris gyvendamas buvo dideliu 
skupuoliu o kada apsirgo, gai
lėjosi iszduoti kelis dolerius 
ant daktaro ir gyduolių, na ir 
mirė.

Paliktas turtas teko jo bro- 
liunui. Broliunas, būdamas ge
ros szirdies žmogus, nepasi
liko nedėkingų savo dedei už 
paliktus 50 tukstanezius dole
riu. Nupirko velioniui graba už 
tūkstanti doleriu ir parengė 
puikias laidotuves, sakydamas 
— kad dede užsitarnavo ant 
taip puikaus “namo.” Mat, 
nesigailėjo idant nors po mir
eziai padaryti skupuoliui sma
gumą. — Tas ant niek jam pri- 
sidave.

KARE

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

LENKAI SKERS 
VOKIECZIUS

Kaip Tik Atgaus Laisve
London — Kaip tik Lenkai 

atgaus savo laisve isz po Vo- 
kiszko pado, tai užves vela sa
vo valdžia. Lenkai jau lavina 
savo laisvus pulkus kurie už
klups ant Vokiecziu kaip tik 
Vokiecziai pradės silpnėti. 
Tukstancziai patrijotu jau ren
giasi ant pasikėlimo ir kožnas 
žino savo užduoti ka turės tada 
daryti. Premieris Mikolaiczyk 
kuris randasi ant iszgujimo sa
ke: “Mes kovosime lyg pasku
tiniam ir laikysimės prietelys- 
tes Anglijos ir Amerikos ir 
stengsimės užlaikyt musu prie- 
telyste su musu kaimynu Rusi
ja.”

Popiežius Paaukavo 
Anglijai $40,000

London — Popiežius Piusas 
XII-tas, kuris pirmiau panieki
no užklupima ant Rymo per 
Allijentus ir sunaikinimą ke
liu bažnycziu, dabar paskyrė 
40 tukstaneziu doleriu isz po
piežiaus iždo ant pataisymo ir 
atstatymo bažnycziu kurios li
kos sunaikintos Anglijoj per 
Vokiszkus eroplanus.

Vokiecziai Apleidžia 
Italija

Bernas, Szveicarija — Vo
kiecziai, supratia kad Italija 
gali daryti taika su Allijentais, 
apleidžia Italija 20,000 skait
lyje nes Italai pradėjo juos 
baisiai neapkensti.

Bombay, Indija — Apie tūks
tantis žmonių žuvo baisiam 
tvane kuris kilo aplinkinėje 
Ajmar Merwara. Szimtai mar
gu lauko likos užlieta.

Vokiecziai spiriasi kad ka
ralius Viktorius Emmanuelius 
atiduotu Mussolina in j u ran
kas bet karalius ant to nesuti
ko sakydamas kad Mussolini 
pasiliks kur jis slapstosi.

Sztai ant sziu iszlygu Ameri
ka ketina padaryti taika su 
Italija ir užbaigti kare tenais.

1—Italiszka kariuomene ir 
laivynas turi paliauti musztis. 
2 — Draugavimas su Vokietija 
turi būti perkirsta. 3 — Italisz- 
ki kareiviai, kurie randasi Gre- 
kijoj, Albanijoj, Francijoj ir 
Jugoslavijoj, turi būti isz ten 
isztraukti. 4 — Visi kariszki 
materijolai turi būti atiduoti 
in rankas Allijentu. 5 — Ame
rikos ir Rusijos valdžia apims 
valdymą Italijos lyg pabaigai 
kares. 6 — Visi kariszki prasi- 
žengelei bus aresztavoti. 7 — 
Turi but paliuosuoti visi ka
riszki nelaisvei kurie sziadien 
randasi Italijoj.

Ar Italija priims tuos punk
tus ant padarymo taikos, tai da 
nedažinota bet manoma kad 
turės jas priimti idant turėti 
ramybe ateityje.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Nebus Plauku Pakol Paskandys
Nors Viena Vokiszka Submarina

Szitie Amerikoniszki vyrukai pasiryžo neduoti užaugti 
savo plaukams pakol paskandys savo pirmutini Vokiszka 
submarina. Nors vyrukai iszrodo juokingai bet savo žodi 
dalaikys pakol atliks savo užduoti.

Allijentai taipgi paėmė dideli miestą Cata- 
nija, ant Sicilijos, paimdami daugeli Italu ir Vo
kiecziu in nelaisve ir daug kariszko materijolo. 
Anglikai traukia toliaus užiminedami miestus 
ir kaimelius. Catania yra antras didžiausias 
miestas Italijoj turintis daugiau kai 220 tuks
taneziu gyventoju. ''

Italijoj kilo daugybe straiku 
ir visokiu sumiszimu nes gy
ventojai geidžia pakajaus. 
Szimtai maisztininku likos su
kapoti per žandarus. Allijentai 
taipgi paėmė San Stefano mies
tą drauge su 10,000 kareiviu in 
nelaisve. Keli pristovinei mies
tai likos bombarduoti kaip Ne- 
apolius ir kiti, kur padaryta di
deles bledes.

Badai naujas Valdytojas Ita
lijos, Badoglio, nemano pasi
duoti Allijentams ir ragina sa
vo tautieczius kad laikytųsi 
Vokiecziu szalies ir jiems pri- 
gialbinetu. Italijoj kilo daug 
straiku nes gyventojai ir dar
bininkai spiriasi valdžios kad 
užbaigtu kare ir pasiduoti Alli
jentams. Popiežius su 18 kar
dinolais tariasi ir meldžia val
džios kad užbaigtu kare.

Trys Vokiszki laivai, pri-

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

krauti su Italiszkais kareiviais 
kurie plauke in Italija, sustojo 
Suda Bay, Kretoje, ant paėmi
mo maisto ir anglių, likos už
griebti per Allijentus. Italai 
protestavojo priesz toki pasi
elgimą bet tas nieko negialbe- 
jo ir likos paimti kaipo karisz
ki nelaisvei. 

— —

Milijonai Vokiecziu bėga isz 
savo teviszkes in saugesnes 
vietas nes suprato kad neapsi
saugos nuo Allijentu bombar
davimu. Catania ir Troina li
kos paimti. Hamburgas vela li
kos baisei bombarduotas ir in 
laika deszimts dienu apie 200 
tukstaneziu žmonių likos už
muszta ir sužeista. Lavonai gu
li po visa miestą sudraskyti ant 
szmoteliu per bombas. Beveik 
visas miestas randasi liepsno
se ant kurio Allijentai numėtė 
daugiau kaip 8,000 tonu bom
bų. Apie 30 Allijentu eroplanu 
nesugryžo isz tosios keliones t
bet ir Vokiecziai neteko didelio 
skaitliausU
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Kas Girdėt
yra automobiliai ir visoki daiy^ įsz naujo. Bet likimas kitaip maiszeli sudėti, užsimesti ant smert.

Kriauezius, iszgirdes riksmą, paiksza ir 
atbėgo o paregejas kas atsiti
ko, sudėjo visa kalte ant moti-

bai didesniuose miestuose.'surėdė. pecziu ir namon parneszti.
Mergaites ne yra taip dideliam j Kada kalininkas apleido mu-‘ — Gerai, tėtuli, kita karta 
pavojuj gavimosi in szetonuĮrus kalėjimo, tuojaus nuvažia- žinosiu.
rankas kaip tai būdavo seiliau' vo namo, turėdamas prijauti-į

Tūlas žmogelis, gyvenantis 
Memphis, Tenn., rūpinasi ap- 
laikyti persiskyrimą nuo savo 
pacziules už tai. kad toji nepra
kalbėjo. in ji ne vieno 'žodelip 
im laika'dvideszimts metu. — 
Pagal musu nuomone tai tasai 
žmogelis baisiai apsiriks. Tu
rėdamas toki malszu “aniola” 
namie, kam po nogiu jam jesz- 
koti persiskyrimo ?

nes sziadien ant stocziu pasi
tinka jas moteres apsaugojimo 
merginu drauguviu arba su
gražina jas namo ant pareika
lavimo tėvu.

Mergaites apleidžia tevisz- 
kas pastoges, daugiausia kad 
namie neranda draugiszko san-

ma kad ji pasveikins pacziule 
meilingai, apkabins jo kakta ir 
viskas bus užmirszta.

Kada stojo ant slenksczio sa
vo namo, pacziule nesimete jam 
ant kaklo tik pradėjo graudžiai 
verkti. Patiko ja ta pati sarma
ta, tas pats nužeminimas už ko-

Vyrai skundžiasi ant savo 
pacziuliu kurios maliavoja sa
vo veidelius ir lupeles bet re
tai atsitinka kad pacziules 
^skundžiasi ant savo vyru už pa- 
d'abinima savo veidu, kaip tai 
aaia diena atsitiko Filadelfijoj. 
Priesz sudžia stojo jauna pore
le Milleriu — pati yra 19 metu 
amžiaus o vyras 24 metu. Pati 
apskundė savo vyra kad tasai 
nesirūpina jos užlaikymu bet 
da ja erzina kožna diena malia- 
vodamas savo veidus ir juodin
damas antakius o paežiai taip 
tasai pabjuro kad ant savo 
“szyko” negali ne žiūrėti- — 
Kas tau nemiela, kitam pada
rykite, moterėles. z

ryszio su tėvais kurie neturi ki jis turėjo atpakutavoti tris 
laiko ant pasi'kaJbejimo su vai-(metus kalėjimo. Laike jo nebu- 
kais, naminis vargas ir 1.1. Jei- vimo namie, dabar laukia gy-| 
gu tėvai daugiau rūpintųsi sa
vo dukrelėms ir butu joms ge
resniais “Avaugais,” tai tiek 
ju nebėgtu in didesnius miestus 
pagal tyrinėjimą tojo kapitono.

—Žmogus meileje tankei apsi- 
rinka, tankei aplaiko skaudžias 
žaizdas, tankei yra nelaimingu; 
bet žmogus vis myli, o kada jau 
randasi ant kraszto kapo, atsi
žvelgia idant paskutiniu kartu 
pažvelgt in savo kelia gyveni
mo ir sako: “Kentėjau tankei, 
apsirikau kartais, — bet mylė
jau. Gyvenau pats o neviltinga 
būtis sutverta per mano puiky-

l bia. \

Skriaudiką teisingysta bau
džia ir bent tuom i suramina nu- 

/skriaustaji bet kas atlygins už 
' paneszta moralisžka skriauda 

nuskriaustam, kas nubaus ta, 
kuris savo veidmainiszku pik
tu žodžiu moraliszjkai nužudė 
savo artima? Yra augszcziau 
šia Teisingysta kuri nubaus 
^skriaudiką, kuri atsilieps in ji 
laike valandos mirties balsu jo 
sanžines ir nubaus duszios kan- 
ciiia. Nuskriaustam yra Tėvas, 
kuris suramina ta ji kuris in Ji 
szankiasi savo karszta malda, 
melsdamas: “Teve musu! At
leisk mums musu kaltes kaip 
ir mes atleidžiam savo kalti
ninkams. ’ ’■ ::

“Nebukie kvailas” — taip 
atsake palicijantui pana Grace 
Ralston, Czikage, 16 metu am
žiaus, kada tasai josios užklau
sė, ar vaikas jos metuose geria 
arielka. Mergaite lankosi in 
augsztesne mokykla, kuri su 
savo draugėms iszvažiavo au- 
tomobilium ana: diena 
“'good times.” Po tu j it
laiku, važiuodami namo insi- 
vertg su maszina in grabe. Vai
sei tojo linksmo pasivažinėji
mo buvo kad vienas isz draugu 
užsimusze o likusieji buvo at
vežti in palicijos stoti. Tokiam 
pasielgimui sziadienines jau
nuomenes-nėra ko stebėtis. Kal
te yTa tėvu kurie pavėlina vai- 
kafns trankytis bambileis po vi- 
sokes rodhauzes.

< (Ne vienas sau galva kaso ir 
sako: kad mergina gaucziau 
tai apsipacziuocziau!” Brolau, 
merginu ne stokas, yra ju vi
sur^ tiktai pasidėk kelis dole- 
riiAs o rasi. Mergina pas tave 
neateis. Juk žinote kad arklys 
prie ėdžiu eina o ne ėdžios prie 
arklio.

Juk merginu yra pilna: Bal 
timoreje, Brooklyne, Filadelfi
joj, Shenandoryje, Mahanojuj 
ir kitose Lietuviszlkose apygar
dose, — kokia tik nori, tai su
rasi. Reikia žinoti kad mergi
nos sziadien bijo už bile kokio 
teketi o tai del to, kad turi būti 
nevalninke del būrdingieriu, 
turi dirbti kaip mulas be pasil
siu, kad neturi laiko prižiūrėti 
ne savo vaikeliu ir ant doru 
žmonių užaugint.

Atminkite jus, seni jaunikei, 
kas isz jus bus. Dabar dirbate 
del kitu ir ant kitu o kaip jau 
pajiegu suvis neteksite, kas ta
da bus ? O kol ateis mirtis, kuri 
visus vargus užbaigs, tai da ne 
vienam daes. — Da už keletos 
meteliu o turėsime invales in
validu kurie per grinczias slan
kios ir valgyt praszys nes in 
purhauze visi nesutilps.

Da dabar laikas o ilgai ne- 
mislydami, pasijeszkokite sau 
kokia mergaite, apsipacziuoki- 
te ir sveikai gyvenkite.

Apsipacziavus nesigailėsi ir 
suvis kitoki gyvenimą vesi o ir 
bus kam užžiebti žvakia pasku
tinėje valandoje. Sziur!

vojo vaisiaus savo prasižengi
mo.

Kaip toji gyvenimo drama 
užsibaigs tai nežine nes pro'ku- 
ratorius stengiasi sutai'kint tą
ją porele o prielaidini laukia 
kalėjimas kaip tasai žmogelis 
turėjo atsėdėti.

Ka jus manote apie tai, mie
li skaitytojai? Ar-gi neverta 
ant to gerai apsimanstyt?

Akyvi Trupinėki
— Augszcziausias stovylas 

ant svieto yra Laisves (Liber
ty) Stovylas, pristovoje New 
Yorke, kuris turi 111 pėdu o 
viso, nuo žemes lyg žibinties, 
kuria laiko rankoje, yra 305 
pėdu ir 11 coliu.

Motiejukas-Baltukas

ant 
geru

Sztai iszsipilde žodžiai: “Kas 
tau ne miela, kitam nedaryk.”

Apie trys metai adgal kokis 
tai žmogelis, isz Milwaukee, 
Wis., likos nuteistas in kalėji
mą ant trijų metu už svetim- 
moteryste. Per visa ta laika nu
baustasis pakutavojo už savo 
pasielgimą ir gailėjosi kad už
sidavė su moteria kuri ji prie 
to privedė. Maustydamas apie 
“marnastis” szio svieto, priža
dėjo sau, jog kada apleis marus 
kalėjimo, sugrysz prie savo pri- 
siegeles ir vaiku kurie liūdėjo

VIENAS tėvas turėjo labai 
kvaila sunu. Nusiuntė ji 

karta pas bobute. Kada sūnūs 
sulgryžo, klausia tėvas:

— Motiejuk, Baltuk, ka tau 
bobute davė?

— O ka duos? Adatėlė davė.
— Kur turi ta adatėlė?
— U-gi važiavo žmones su 

szieno vežimu, mane pavėžino, 
iszpuole adatėlė in sziena ir ne
galėjau surasti.

— Matai, kokis tu neiszma- 
nelis, — tarė tėvas, — reikėjo 
adata indeti in kepure.

— Gerai tėtuli, 'kita karta ži
nosiu.

* * *
Kita diena vela tėvas nu

siuntė Motiejuką pas bobute. 
Kada sugryžo, tėvas klausia jo:

— Motiejuk, Baltuk, ka tau 
bobute davė?

— Ko duos? Szuneli mažiule- 
li davė.

— Kur tasai szunelis?
— Alia, gera rodą', teveli, da

vei, indejau szuneli in kepure, 
tai ir užtrosžko.

— Matai vaikeli, — esi ne- 
iszmanelis. Reikėjo virvute ant 
kaklo pririszt, vestie ir szaukt: 
ciu, ciu, na! ciu, ciu, na!

— Gerai teveli, kita karta ži
nosiu.

* * *
Nuėjo vela Motiejukas pas

* * *
Vela nusiuntė tėvas Motie

juką pas bobute. Kada sugryžo, 
klausia tėvas:

— Motiejuk, Baltuk, ka tau 
bobute davė?

— C) ka duos, mažiuke tely- 
cziuke davė!

— O kur ji?
— Nu-gi padariau kaip lie

pėte. Sukajiojau in szmotus, su- 
. dėjau in maisza ir parnesziau 

namon!
— Jau tu vaikine visai kvai

lys! Reikėjo virve ant kaklo 
pariszti, duoti szieno ir vande
nio !

— Gerai, teveli, kita karta 
žinosiu.

Da buvo reikalas, tai tėvas 
nusiuntė Motiejuką pas bobute 
o kada parėjo namon tėvas' 
klausia:

— Motiejuk, Baltuk, ka tau 
bobute davė?

— O ka duos? Katriuka su 
manim siupte.

— O kur Katriuka ?
— Padariau kaip liepei, tėtu

li, turėjau su savim virvute, tai 
ant kaklo užnarinau, parve
džiau in tvarta, pastaeziau, da
viau szieno ir vandenio o duris 
uždariau.

Tėvas baisiai užpyko ant 
kvailo Motiejaus ir ko tik ne
davė in kaili Katriuka iszleido 
isz tvarto, in grinezia atvedė, 
su medum ir duona pavalgydi
no o kvaila Motiejų jau niekad 
pas bobute nesiuntė.

bare.
Tuom kart marti- 'buvo atve-

pasirodė jog mergaite 'buvo 
kurczia. Nekarta 

ateidavo tėvui ant mislies ne
doras apsiejimas su motina.

In penkis metus po tam, at
sitiko taip, jog tėvai buvo pri
versti apleisti namus, palikda-

SAULE” YRA
GERIAUSIA
DOVANA!

MOTINA 
arba 

NEDORAS SŪNŪS

sus nuo baimes ir abudu prade-1 mi mergaite namie. Kada karta 
jo su vyru kaltint motina, buk sugryžinejo namon, dagirdo 
tai isz jos priežasties atsitiko j°© ju innn.as sudege; bego ko- 
nelaime. Motina norėjo iszsi-. greieziausia namo ir peisitik- 
teisint bet sūnelis kas kart la-Hno jog pasiliko ubagais nes

visikas sudege. O isz kokios 
priežasties'? Sztai pai'kszi mer
gaite inejus iii kriancziszka 
dirbtuve, užtiko ten blelkine su 
gazolinu, kuria kriauezius nau
dojo ant iszczystinimo pletrnu 
isz drabužiu. Mergaite radus 
degtuką, uždege gazoliną nuo 
ko kilo eksplozija ir viskas su
degė.

Dabar pažino Ikria.uczius 
bausme Dievo ir žodžius moti- 

T . . v ,v. . i uos. Isz duszios perpraszinejoIsztarius tuos žodžius, isz-, . v , . n , ,. . . . , , v r Dieva uz .padaryta skriauda deleioirjauniekadnesugryzo.ini 1 q .i motinos. Pradėjo vela dirbti 
i kaipo gizelis bet nieko jau ne- 
Idasidirbo o pati nenorėdama 
vargu kensti, pamote ji iszbeg- 
dama in svietą su kitu, nes jos 
vyras buvo daug senesnis o ji 
beveik da suvis jaunytele.

Isz rupesties ir graužimo 
sanžines, kriauezius pradėjo 
gerti ir pabaigė savo varginga 
gyvenimą.

Oj daug panasziu atsitikimu 
randasi ant svieto.

biau pradėjo visaip plūsti, liep
damas jai iszsineszt .isz namu. 
Negalėdamas ilgiaus kensti, 
priėjo prie sūnaus su aszaromis 
ir tarė:

— Tavo paliepimas tuojaus 
iszsipildys. Einu ir niekad ma
ne nepamatysi. Bet graudin- 
siesi to, jog taip nedorai apsi
ėjai su savo motina o Dievas 
ant tavo vaiku nuleis bausme 
už tavo motina.

keles sanvaites ji numirė pas 
savo vyresni sunu, kuris buvo’ . . - Iprielankus motinai nes buvo 
vargingas bet brolis viską nuo 
motinos paveržė del .saves ir 
iszmaitinimo savo paczios tė
vu, — jos numyletinos nebuvo 
prie lovos kada atsiskyrinejo 
nuo szios aszaru pakalnes.

Po tam in trumpa laika kriau- 
czius pasiliko tėvu. Džiaugs
mas jo buvo didelis bet liūdnai 
pasibaigė nes po puses metu

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.

Saule Publishing Co
Mahanoy City, Pa.

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

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

paskui ji ir pradės gyvenimą bobute o ikaip sugryžo, tėvas 
paklausė.

— Motiejuk, Baltuk, ka tau 
bobute davė?

į — O ka duos ? Lasziniu szmo- 
. ta davė.

— O kur lasziniai ?
— Aha, gera rodą man da-

PRANESZIMAS!

Pagal apskaitymu palicijos 
kapitono, Charles Scheiffer, 
kancclarijos dingusiu ypatų, 
tai merginos pabėga isz narnu 
in New Yorka po 6,000 kas me
ta ir tai nuo 15 metu ir dau
giau.

ąį)Įgidimu_namu

SP^ Tie kurie prįsiunezia I 
Iaiszkus arba postel-kartes in j 
“Saules” redakcija, lai prili
pina reikalingas pacztines mar
kes, ] 
nepriimsime. Postkartes reika- i 
lau'je marke už 1 centą; laisz- ( 
kai po 3centus; special delive-1 
ry po 13c., o registravoti laisz- 
kai reikalauje 18 centu.

NEUŽMIRSZKITE!— jeigu 
siuntinesite tokius Iaiszkus be

nes kitaip tokius Iaiszkus vc^e' 'Piniszau 'Pi'ie lasziniu
j virvute, traukiau paskui ir 
szaukiau: ciu, ciu, na! ciu, -ciu, 
na! Szunes isz viso kaimo su
bėgo ir laszinius suede!

— Ar laszinius ?! — paszauke 
tėvas, — reikėjo supjaustyt, in.

pacztiniu ženkleliu, taipgi jei-, Giesmių Knyga Arba
gu nebūna užtektinai marikiu 
ant lai’szku, tai iszdavysta ne
priims tokes post-kartes ir 
iaiszkus nuo paczto!

Kanticzkos, $2.00
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

JAUNAS kriauezius W. D. isz- 
keleveseile. Svecziai bovijosi 

Ii aksimai,, tiktai viena ypatabu
vo labai nuliūdus. Buvo tai mo
tina kriau'cziaus, naszle po 
kriaucziui, kuris mirdamas pa
liko gana dideli turteli o kuri 
atidavė savo šuneliui, nes mo
kėjo prie motinos saldžiai pri- 
silaižyt, nuduodamas, jog ja 
myli. Motina intikejo sunui ir 
tikėjosi, jog geresnio už ji ne
sirado, nors turėjo daugiau vai
ku.

Bet dabar uždavė jai dideli 
skausmą per apsipacziavima su 
tokia mergina, kuri su savo ap
siejimais galėjo padaryti sar
mata visai szeimynai o kurios 
tėvai buvo girtuoklei, pesztu- 
kai ir szas'zlavuose paskendo. 
Motina prasze, melde su asza- 
romis, bet nieko negelbėjo, už 
tai buvo nuliudus nes jaute jog 
tas pasibaigs nelaimingai.

Perejo svodba — motinos 
prijautimas neužilgio iszsipil- 
de. /Marti pradėjo apsieitineti 
su vyro motina kaip rodos 
su slūgine. Sūnūs žiurėjo ant to 
per pirsztus o tankei laike szale 
savo paczios prieszais motina 
nes kitaip butu aplaikius nuo 
pacziules per žandus.

Su kožna diena, kilo didesne 
neapykanta priesz motina. Vie
na diena buvo atsitikimas, ku
ris davė suprast kokis nedoras 
buvo sūnūs ir jo pati.

Marti stovėjo prie gazinio pe- 
cziaus ir virė valgi. .Per savo 
žioply st a apvertė pecziuka ir 
uždege sau drapanas. Ant riks
mo atbėgo motina, nuplesze de- 
ganczius drabužius ir tokiu bil
du iszgelbejo marczia nuo

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
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: Ha 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; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; xApie 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; Juokai. 
Preke ...................................................15c

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

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

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

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkoias; 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

JNo. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas, 
kuris buvo protingesnis už savo poną pitonas Stormfield danguje; Pabe- 
61 puslapiu .................................... 15c pele; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.

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

Popierinei apdarai. 50c
Prakeikta, meilingas kri- 

apraszymas, 202 pus. 35c 
Vaidelota, apisaka isz 
puses szimtmeczio, isz- 

Su pa- 
35c

Trys istorijos, apie Ne-

44 pus. 15c 
apie

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

mieras ir apie Bedali.
No. 129 Keturios istorijos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maJpninkas 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’/t keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................... 15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Sz’dlpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu..................15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu................................................ 15c

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

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka-

60 puslapiu ..........................................15c
No. 160 Keturiolika istorijų apie

Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
rgumą in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; VieszDats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Gra.pas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu...................... 25c

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

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

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

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

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

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

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ............ ‘................................ 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; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais) ; Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke ..................... ....................... t. .15®

—

Adresas:
Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.
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i Atsakymas Caro 1
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Submarinas Paskandino Tris Japonu Laivus

JNSPRAUDE galva in delnu 
tarpa, pasirėmęs alkūnėmis 

ant stalo—nepasijudinantis sė
dėjo atydžiai klausant, ar prie
angyje nesusi beldžia.

Tyla. Jis taip kaip suakme- 
nejas sėdėjo ir (klausė. Paga- 
liaus pakele galva. Akys jo ke
lis kartus mirktelėjo, gal delei 
to, idant nematyt paveikslu 
kurie piesziami mastymo jam 
pasirodė. Pakele akis link Ika- 
bancziam ant sienos laikro
džiui.

— Jau trys valandos kaip 
iszejo...

Ir vėl nusviro jo galva. Vela 
lauke.

—Kad Varik'o nebūtu paėmė. 
Sakiau jiem jog susigrūdime 
gali pasimest bet Vasilius pa
sakė: “Tegul ir jis, tėvai, eina 
praszyt caro geresnes dalios 
sau ir visiem darbininkams. 
Vaikai greicziau suminksztina 
szirdi... Ir ka? — paėmė! 0 bet 
man rodos blogai padare, 
imant kūdiki... Jis toks links
mas vaikutis, saugok ji Dieve 
nuo nelaimes. Aa — iszeidamas 
atsikreipė da in mane sakyda
mas: “Kada sugryszime tėvuk, 
pasakysi man pasaka... Nebūt u 
man taip ilgu kad Vanka ’butu 
palike, bet dabar ilgu, ilgu be
galo, baugu ir neramu vienam. 
Bet ka? Nejaugi vaiku esmių, 
bauginuosiu, — bet ko ?

Bet urnai kruptelejo žilas se
nelis, beveik paszokdamas nuo 
suolo ir sulaikęs kvepavima in- 
tempe ’girdėjimo pa jaut ima.

— Kas ežia? — Kas do bal-

matuszkos szventos Rusijos, 
visupavaklimiausieji caro tar
nai nuėjo praszyt užtarymo ir 
susimylejimą, ar toks butu ca
ro jiems atsakymas?...

Suviliojo ji girdėjimas! Sena 
ausis nemoka jau atskirt skam
bu balso. — Nauja ta mislis ,su
ramino seni, kuris vela pakele 
akis augsztyn žiūrint in laik
rodi.

— Kam-gi paėmė jie vaika? 
Toks vaikutis pilnas gyvybes! 
Nebutu liūdna ir nyku su 
juom...

Valandos tekėjo, 'bet jie ne
su gr y žo.

Ir vėl suurzgė szuviu griaus- 
tinys!

— Ne, tai jau ne fantazija, tai 
jau ne sapnas, tai nemintys, tai 
tikrybe!...

— O Dieve! bėgsiu, bėgsiu 
pažiūrėt... Aaaa! nėra sveika
tos, nėra kojų — negaliu pasi
kelt. Tos nelabos mano kojos, 
nenori man tarnauti...

Ir vela nudribo ant suolo ap
imtas baisios iszgasties. Ant jo 
suraukszleto veido apsireiszki- 
neja kaskart didesne neramy
be.

— Ir kam-gi kankinuosiu! 
iszsiveržia isz jo burnos žo
džiai. — Tai salvos, taip, tikrai 
salvos, apreiszkianczios caro 
batiuszkos didžia malone...

Caras tėvelis susiprato su sa
vo žmonėmis įr dabar džiaugs
mas, džiaugsima, apreiszkia sal- 
vom!...

Kodėl ta. linksmą mislis pir
ma jam neatėjo...

Szitas Amerikoniszkas submarinas, kuris patruliavo ant 
Pacifiko mariu, paskandino tris Japonu laivus. Laivas ra
dosi toje szilyje kur yra dideli szalcziai ir yra apszales su 
ledu kaip ji matome.

sai? Ausyse ūžia, senatve ar 
kas? — sznabždejo be dvasios

— Dabar jau pareis, tuojau 
.ivcm s — 0Z.11C1 uz.cicj'j uc viv uoiuo pareis, nes viskas , pasibaigė, 
jo nublankusios lupos. — Nu-! Biednas Vanka suszalo — pri
ėjo praszyt caro batiusz'kos bet spausiu ji prie savo krutinės at- 
szaudo, szaudo, kam, del ko? In.szils ir vėl bylios apsakinejant 
einanezius praszyt ir maldaut 
juk negali szaudyt... Moteres, 
vaikai... Tas negalimas daik
tas...

apie buvimą pas cara...
Ir su pajautimu tos saldžios 

laimes lauke. Bet sztai jau ir 
girgždėlėje prieangio durys. —

Ir vela pagrimzdo mislyse, 
vela klausė. Bet veidas jo tuo- 
jaus skausmingai iszsikreivino, 
akys placziai atsivėrė, žiurėjo 
in praeiti, in baisius paveiks-

Sugryžta! — Senis suszukes ve
la paszoko džiaugsmingai idant 
pasitikti sugryžtanezius bet at- 
sedo iszvydes sugryžtanti tik 
suims Vasiliu.

lūs.
— Asz pats szaudžiau, asz 

szaudžiau in neginkluotas mi
nias... Jau seniai buvo tas, bet 
ne Petersburge — ten buvo ne 
Rusai... Bet ežia juk caras in 
savo tautos žmones nelieps 
szaudyt.

Mintys atskleidė jam praei
ti ir negalėjo akiu atitraukti 
nuo paveikslo. Mate minias ne
ginkluotu žmonių, girdėjo lyg 
komanda aficieriu — rodėsi 
jam kad laiko dabar karabiną, 
negali nuleisti gaidžio — nega
lėjo ir anuomet, bet paleido szu- 
vi... pasidarė minioje spraga. 
Jo szu'vis, drauge su kitu nu’kir-' 
to kaip dalgis žole — mate 
iszsitiesiusius ant žemes kūnus, 
mate sroves tekanezio kraujo o 
akys lavonu žiuri in ji su page- 
žos szaukimais... Užsimerkė 
idant nematyt — veltu! pasi
purtė idant nubust ir nematyt 
baisaus sapno reginiu... Ne! jis 
nemiegojo, tai ne sapnas, tai 
baisi tikrybe! Szaltu.delnu pra
dėjo bražyt kakta prakaitu ap
lieta. Ir vela kruptelejo, iszgir- 
des szuvius griausmą.

— Ten tai kas kito, ten sve
timas krasztas, žmones, tai ca
ro vergai, ten galima 'buvo ža
dint neginkluotus, bet ežia — 
Petersburge, juk ne Lietuviai, 
ne paliokai negi koki ten kiti, 
vien Pravoslavai, tikri sūnus

— Kur Vanka, kur Katre? 
Tu vienas sugrvžti? O v

Tamsoje nemate bet ’girdėjo 
jog tik vieno žingsniai. Vasi
lius nieko neatsake tik nuėjo 
link lovos ir padėjo ten ka to
kio o po tam nuėjo užžiebt ži
burį. Vos praspindo szviesa, se
nis placzei atvertom akimi žiu
rėjo link lovos ir lupos jo ir lie
žuvis suakmenėjo o visas kū
nas pastiro.

Maszina Gydo Sužeis
tus Kareivius

Szita maszina gydo sužeis
tas nervas kareiviu, ant Gua
dalcanal, kur szitas vyru
kas, W. Downs, likos sužeis
tas ir jo nervos likos sutesz- 
kintos.

Daugelis vyra rugoja ant sa
vo moterių kad ju nemyli, vy- 
rams dantis rodo, savo vyrus 
prigaudineja o ant galo lei
džiasi in platu svietą. Asz duo
siu tokia rodą;:

1 — Imant mergina už paezia 
reikia turėti akis atidarytas ir 
ausis pastatytas nes jeigu žmo
gus, pirkdamas gyvuli, turi ji 
gerai apžiūrėti, tai tuo labiaus 
turi apsižiūrėti imdamas mo
tore, ant viso gyvenimo:

Gyvuli parduosi,
Bet bobos niekam neatiduosi, 

Turi lyg smert ja laikyti,
Su niekais valga vargti.

2 — Temyti reikia ir ant tė
vu, jeigu tėvai davadni, Dievo
baimingi, ne girtuoklei ir pa- 
czedus, tai ir dukrele bus gera, 
nes-—
Obuolys nuo o'beles netoli ritas, 

Ir dukrele Ims kas kitas, 
Davadni ir dorus tėvai,
Bus toki ir ju vaikai.

O vėl daug priguli ir nuo vyro 
ne§ motere —

Už gero vyro, '
Kaip už muro,

O už kokio lepszcs,

Gero neturės. ’
Paimi mergina sau už paezia, 

turi būti del jos tėvu, vyru, 
globėju; turi būti ir sudžium 
teisingu ir visame ja aprūpinti 
nes —

Kaip sueina in pora, 
Darosi suirus pora, 
Greitai apsidžiaugė, 

In visas szalis trauke.
Su kitais szoka, 
Kad ir nemoka, 

Pasigėrus strapalioja, 
Bjaurius žodžius pliovoja. 
. Vyras ant to nežiūri, 

Ba užpiltas akis turi, 
Bobele ka nori gali daryt, 

Gali ir diedui žandus daužyt, 
Jis priesz ja tylės, 
Kaip žioplys žiūrės.

Tai bent vyreli, gerove, 
Del vyro didele szlove, 

Kaip žandus jam tviszlkina, 
Tai jau gana.

Vaikinai nesikabins prie bobų 
niekados,

Tiktai bobos vaikinus isz do
rybes isz veda, 

0 kas ant veseiliu darosi, 
Tai net žmogus kratosi, 

'Bjauru regėti,
Doras vyras turi bėgti, 

Toki vyrai kurie savo moterių 
negali suvaldyti, 

Tai gali drasei pasirodyti, 
Kvailei ant kvailiu, 

Asilai ant asilu.
Pats girdėjau kaip viena mo

terėle kalbėjo in savo kurna: 
Isz savo vyro esmių labai 

užganadinta,
Tik kad turecziau da prieteli 

tai bueziau laiminga, 
Beda vargai ir vargeliai, \ 
Man liūdna jus, vaigszai 

vyreliai.

mano rankos Vantos rankute 
iszsitraukia. Nutirpau — žiu- 
rau, kūdikis kraujuose o ant 
nusistebėjusiu akeliu nupuola 
blakstienai.

Nelaiminlgas tėvas lyg pats 
jausdamas savo krūtinėj skau
smą nuo kulkos nusistvere 
abiem rankom ir žiurėjo ne- 
mirkeziojaneziom akimis in kū
dikio lavona. — Ir net po va
landai vela prabilo.

— Paėmė, iszplesže gyvasti 
mano kūdikiui. Pasiutas pa- 
stveriau kudi'ki aptekusi krau
jais ir kaipo sztandara iszke- 
liau augsztyn, szaukiant page- 
žos — bet nuleidau tuojau —bi
jojau idant nesuvarstytu kul
komis man kūdikio. — Puoliau 
ant žemes, uždengiau savimi 
kūdiki. Pasipylė kulkos ’gim
dant naujus kliksmus, naujus 
vaitojimus. Aplink manes gil
ėjo kraujuose žmones. Minia 
praratejo. Dantimis prigelbs- 
tant apemiau viena ranka kūdi
ki ir rėplomis iszsmukau isz 
minios tarpo o po tam pastvė
ręs mano naszta in glebi began, 
began, kol pas tave sugryžau.

— O Katre? Kur palikai?
— Nežinau. Gal žuvo, gal pa

žeista, gal sumindžiota arkliu 
kanopom...

— Eisiu jeszkot, — gal da ra
siu, jeigu nesugrysz...

Ir senis liko vienas su kūdi
kiu. Sėdėjo apmiręs...

Vasilius po keliu valandų su- 
gryžo, parsineszdamas kėlės 
lentas.

— Nėra Katrės, neradau, gal 
rytoj rasiu. Parsinesziau lentų 
grabeliui. Reikia imtis prie 
darbo. —

— Be to, jus, teveli, neval
gia, mane ir spraudžia, — neda- 
baiige, pridūrė. — Drasko skau
smai.

Pajeszikojo duonos ir gabalė
li sūrio, pasidalino su tėvu ir 
valgydamas nuėjo prie lentų.

Dirbo kaip tikras darbinin
kas, kartais tik rankove nu
braukdamas prakaitus nuo 
kaktos, vela darba atliko.

— Pats palaidosiu, neduosiu 
užkąst jiems vienoj duobėj. Jo 
kapelis bus ir mano kapu.

Ir sudėjo kūneli in tikrai 
gražu grabeli ant kurio antvo
žo padare erszkecziu vainiką 
taip meisteriszikai kad kiekvie
nas diglys rodėsi jog pažeis da- 
silytinti. Paszarvojo kruvina, 
nenuimant 'kruvinu rūbeliu, ro- 
dds dėlto, idant Augszcziauses 
Tiesdarys matytu caro dar
bus...

Breksztant dienai iszvire jis 
biski arbatos, davė tėvui ir pats 
puodeli iszgeres, apsivilko kai
linius ir iszejo jeszkot moteres, 
mylimos geros Katrės.

Jeszkojo per visa diena ir net

pavakare inejo in viena isz li- 
gonbueziu, perėjės kėlės ir ne
radęs tarpe pažeistųjų jeszko- 
mos. Ir ežia ’buvo visos lovos 
užimtos. Visur vaitojimai, pa-! 
gežos szaukimai ir meldimai 
Įias' Diev
jimai Vasiliui buvo jau tik kai
po muzyke, liūdna muzyke!...

Jeszikojo. Galiaus atrado.

—— . |A
za atmonijimo. Vaito- ;

— Kas ežia? — galiaus isz- 
stenejo.

Iszsitiese kaip kad noris vie
nu szuoliu priszokt prie lovos 
— bet kojos prikaustė ji prie 
vietos ir vela suriko jau siel- 
vartiniu balsu:

— Vasiliau, kas ežia?!
— Atsakymas caro — tėvo.
Senis žiuri, žiuri ir akimi sa

vo netiki.
Vasilius atsiklaupė szale lo

vos, klauso pridėjus ausi prie 
apnuogintos krutinės kūdikio 
jeszkant kibiikszteles gyvas
ties ir rodos savo kvapu troksz- 
tanti atgaivint. — Veltu!

— Paėmė, — tarė jis atsidus
damas ir sunkiai pasikeldamas. 
Neatitraukdamas akiu nuo

kruvinos kūdikio krutinės lyg 
pats sau prabilo.

— Nuėjome su savo partija ir 
susijungėm su tėvo Gapono 
partija. Katre ir asz laikėme 
Vanka už ranku ir ejome. Isz- 
ejome isz paszalines gatves. 
Kariuomene, kazokai ir ulonai 
ant tilto... Nieko blogo nejau- 
cziant einam ramiai. Ūmai mi
nia užsisvyravo. Kariuomene 
atkreipė link jos szautuvus. 
Sza ūkiame, medžiame: “ne- 
szaukit, broliai, einame pra
szyt musu Tėvo caro užtarymo! 
Szis, tas, nuleido szautuva, ki
ti paleido szuvius... Isz minios 
eilių vienas paskui kita keliant 
rankas link dangaus pradėjo 
kristi žmones. Jaucziu kad isz
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I (riilc.in 'hnvn nanaszi m mio-i?jgulejo, buvo panaszi in mie-i 
gauti jau amžinu miegu. Isz- 
girdus paminė jima vardo, al
gai supratus baisa, ji atidarė 
akis ir smagus nusiszypsojimas 
papuosze jos iszibalusi veidą.

— Vasiliau mano. — Jis puo
lė ant keliu ir priglaudę jos 
galva prie savo 'krutinės kuria 
draskė skausmai skaudžiau ne
gu asztrus szuviai.

— Ar pažeista esi ? —- klausė 
su motiniszku jauslumu.

— Perszauta, — daug krau
jo nutekėjo... Kur Vanka?

Peiliu pervėrė jo duszia 
klausymas.

— Gerai jam...
Pažiurėjo in ji stebėtinai 

miom akimi ir atkartojo:
— Gerai jam... Ir man bus 

gerai tuojaus. — Ir užmerkė 
akis.

Vasilius kuriam szirdis ply
šio pusiau, kurio duszia draskė 
ir blaszke sielvartas ir gailes
tis su atsidūsėjimu kuris dau
giau panaszus buvo in pažeisto 
briedžio suraumojima, puolė 
ant priegalvio paslėpdamas 
veidą ir spasmatiszkas veiks
mas pradėjo tašyt jo kuna.

— Vasiliau, mano Vasiliau, 
— tarė ji tyloms atidarius akis 
ir dedama ranka ant vyro gal
vos. — Vasiliau mano, neverk.

Pasilsėjus pridūrė, o balsas 
jos pataikė in ausi Vasiliaus:

— 'Ne-ap-leis-k tėvo...
Nutilo o jo visu hunu sukrė

tė naujos gailos jausmai. Ver
kė, verke, lyg kad viską tro'ksz- 
tans isz savo duszios iszverkti: 
iszigesinta vilti, sunaikinta lai
me, sulaužyta ’gyvenimą, lyg 
kad troksztans uždengt savo 
aszaromis tuos baisius paveiks
lus mirties, ta gyvenimą be ry
tojaus, be ateities, be laimes, 
lyg kad troksztas iszverkt tais 
jūres nelaimes kokias ant jo 
užkrovė atsakymas caro...
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Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

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

Szitie penki Amerikoniszkį senatoriai likos iszrinkti per 
valdžia idant atlankytu žymes kariszkas vietas kur musu 
kareiviai kovoja. Po atlikimui savo užduoties, duos valdžiai 
raparta kaip musu kareiviams einasi ant tu j u kariszku 
lauku.
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Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto id 

kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in rėdys 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
mums darba ir daug ergelio!

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

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per pac/ta. .Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Saiamono Nose.

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

or VISOS TRYS p 
"'JU KNYGUTES

• ‘ S A U L E ’ ’ 
MAHANOY CITY. PA.

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 czekiu ir
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszlkite 
ateityje, kada siunsite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderius 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

PUIKI ISTORIJA 

Kapitonas 
> Velnias
TIKTAI,. . . 50c

SAULE PUBLISHING CO.,
i
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Žinios Vietines Lietuviu Prezidentas I VAISEI UŽDRAUS
TOS MEILES

Amerikoniszki Generolai Panamoje

? — Petnyczioje Persimainy- 
mo Vieszpaties Jėzaus.

— Ketverge iszkeliavo ant 
kariszkos tarnystes daugelis 
vyruku kurie likos priimti dvi 
sanvaites adgal. Visi iszkeliavo 
in New Cumberland, Pa. Trys 
isz tuju, kurie likos priimti in 
laivyną, iszkeliavo Seredoje in 
Parris Island, N. Y.

— Juozas Pelogaitis, 1002 
E. Pine uly., likos Skaudžiai su
žeistas in ranka laike darbo 
Packer nr. 5 kasyklose ir likos 
nuvežtas in Ashlando ligoribu- 
te.

— Kareivis Vincas Stepa- 
laitis, isz Fort Belvoir, Va., li
kos aresztavotas ir bus nusiun- 
stas adgal už tai, kad be pave- 
linimo apleido kazarmes 10 d. 
Liepos ir lygsziai dienai nesu- 
gryžo. Kariszka valdžia jo jesz- 
kojo nuo tojo laiko ir dabar bus 
nubaustas pagal kariszkas tie
sas.

—■ Ponia Elzbieta Sem'ku- 
viene, isz Cleveland, Ohio, kuri 
sziomis dienomis lankosi pas 
savo pus-sesere ponia Magda
lena Kasperavicziene, 507 W. 
Maple uly., taipgi prie tos pro
gos atlankė broli Petra Balcziu- 
na, Shamokin, Pa., Liauczius 
ir Zidavecikius, Elizabeth, N. J., 
Viszniaucku szeimyna Bayon
ne, N. J., pussesere Panataus- 
kiene, New Yorke ir broli J. 
Ruszki isz Norwood, Mass. 
Mieste ponia Semkuviene at
lankė daugeli savo pažinstamu- 
ju taipgi ir atlankė redakcija 
“Saules” nes yra musu sena 
skaitytoja nes myli laikraszti 
skaityti ir be jo negalėtu apsi
eiti. Jos atsilankymu ji yra la
bai užganadinta ir visiems savo 
patinstamiems siunczia labas 
dienas kurie gyvena Clevelan- 
de.

— Pacziulei Juozo Szukai- 
czio, 23 E. Pine uly., likos pa
daryta operacija Gero Samari- 
tono ligonbuteje, Pottsvilleje, 
ana diena. Ponia Szukaitiene 
dabar jaucziasi sveikesne ir ne- 
užilgio pribus namo.

BALSAI
MUSU SKAITYTOJU
Antanas Gaskas, isz Hartford 

Conn., raszo: — Prisiuncziu ta- 
mistoms užmokesti už laikrasz
ti “Saule” ant viso meto ir 
praszau siuntinėti kaip siunti- 
nejote lyg sziol. Asz negaliu 
rimti be laikraszczio “Saules” 
nes tai geriauses Lietuviszkas 
laikrasztis del manes kuriame 
viską galiu suprasti viską ka 
skaitau. Vėlinu tamistoms lai
mes o labiausia geros sveikatos 
darbuotis del labo visu Lietu
viu Amerikoj.

Liudvikas Totoraitis, isz So. 
Bend, Ind., raszo: — Prisiun
cziu tamistoms užmokesti už 
“Saule” nes jau laikas pasi
baigė ir acziu szirdingai kad 
man laikraszti nesulaikete kuri 
laibai myliu! skaityt. Linkiu 
jums gero pasivedimo ir geros 
sveikatos ir ilgo pagyvenimo, 
kad galėtumėt darbuotis del 
musu labo. Vėlinu taipgi su
laukti auksinio jubilejaus jusu 
darbuose. Lieku jusu skaityto
jas kuris jums vėlina viso gero 
sziame gyvenime o labiausia 
geros sveikatos ir ilgo amžiaus.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Atvažiuoja In Lietuviu Diena
Mahanoy City, Pa. — Lietu

vos Prezidentas, Antanas Sme
tonas atvažiuoja in kasyklas 
kur jis apsistos Mahanoy City, 
Pa. Lietuviu Diena szimet isz- 
tikruju bus atmintina nes pir
ma karta turės toki dideli ir 
garbinga sveczia. Lietuvos Pre
zidentas ne tik dalyvaus musu 
Lietuviu Dienoje bet ir prakal
ba pasakys. Visiems mums bus 
ko pasiklausyti nes Preziden- 

SENATORIUS
G. HAROLD WATKINStas Antanas Smetonas buvo 

vienas paskutinuju palikti mu
su tėvynė, kai protiszkai szu'ke- 
tas Hitleris visiszkai patrako.

Kunigas Pijus Czesna, Szv. 
Juozapo parapijos klebonas, 
Mahanoy City, su Kunigu Juo
zu Szukevicziu, isz Tamaqua, 
važiuoja net in Pittsburgha 
parsivežti Prezidentą. Nebotu 
pro szali pažymėti jog Mahano
jaus žmonių o ypatingai ju kle
bono, Kum Pijaus Czesiio dė
ka, Lieuviu Diena jau dvide- 
szirnts devintas metas kai yra 
visu Lietuviu szvencziama. Ne
karta kitos kolonijos atsisakė 
daly vauti, nekarta nepalankios 
aplinkybes trukdė Lietuviu 
Dienos apvaikszcziojima. Bet 
Mahanojaus žmones, žūt but, 
užsispyria dirbo ir palaike ta 
visiems mums brangia ir at
mintina iszeivijos szvente. Už 
tuos dvideszimt devynis metus, 
visi iszeivijos Lietuviai turi 
tarti Mahanojaus gyventojams 
tikra, Lietu viszka “acziu!” 
Kas bus, kas nebus, Mahariojus 
nepražus!

Lietuviu Dienos rengimui ko
mitetas suruosze gražu ir in- 
sipudinga programa musu Pre
zidentui. Rugp. 13-ta d. Lietu
vos Prezidentą, Antana Smeto
na oficialiai ir iszlkilmingai pri
ims Mahanojaus miestelio val
džia. Ant rytojaus, 14-ta d., Su- 
batos ryta, Lietuvos Preziden
tas aplankys St. Nicholas 
Breaker, kur jis pirma karta 
savo gyvenime pamatys kaip 
Amerikos anglis yra kertama, 
valoma ir rengiama pardavi
mui. O po pietų yra surengta 
kelione po žeme per kasyklas, 
kur musu Prezidentas turės 
proga pamatyti ir pasimokinti 
kaip iszeivijos Lietuviai dirba, 
kasa ir vargsta. Jis pamatys 
musu žmonių 'darbo vietas, kur 
saulute niekados neauszta, kur 
dulkes ir karsztis, kur vanduo 
varva, kur žmones gulscziai ir 
kniupszcziai susirietė dirba, 
kur staigi mirtis už kiekvieno 
akmens tykoja, laukia, kur ug
nis ir gaisras, ingriuvimai, niū
rūs vanduo, tykiai szliaužiantis 
gasas, dujos, isz visu pusiu 
gresia ta darbo žmogeli.

Visa tai musu tėvynės Pre
zidentas pamatys. O pamatęs

gales sugryžes in Lietuva musu 
ponams pasakyti.

Nedelioj, Rugp. 15-ta d. Lie
tu vos Prezidentas, Kunigo P. 
Czesnos, Kunigo Juozo Szuke- 
vicziaus ir Senatoriaus Harold 
G. Watkins lydimas, atvažiuos 
in Lakewood Paika, in Lietu
viu Diena, kur pasakys prakal
ba. Senatorius Harold G. Wat
kins, kuris su Lietuviais dirba 
ir musu tarpe darbuojasi, ir-gi

pasakys prakalba, Anglu kal
ba. Pennsylvanijos valstybine 
palicija iszlkilmingai ir oficia
liai palydės Lietuvos Preziden
tą in Lietuviu Diena.

Mums Lietuviams didele gar
be, kad toks sveczias atvažiuo
ja in musu Lietuviu Diena. Sve- 
timtaucziai jau susidomėjo ir 
eme teirautis kas yra tas Lietu
vos Prezidentas. O kas jiems 
dar labiau rupi tai kas ežia mes, 
mažu miesteliu anglekasiai esa
me, kad toks iszkilmingas, 
tarp-tautinio manstymo žmo- 
us, kaip Lietuvos Prezidentas 
teiksiąs pas mus atsilankyti. 
Mahanojaus miesto valdžia 
rengiasi Prezidentą tinkamai 
priimti, gelžkeliu kompanijos 
net in pati Vaszingtona krei
piasi pavelinimo parūpint dau
giau traukiniu vežti 'žmones in 
Lietuviu Diena. Ir ne be prie
žasties! Juk, toks sveczias, tai 
kaip paparezio žiedas, reteny
be.

Galimas daigtas, kad szis bus 
mums pirmutinis ir paskutinis 
kartas pamatyti Lietuvos Pre
zidentą. Nes jeigu Dievas duos, 
szis nelemtas karas neužilgio 
užsibaigs ir' Prezidentas Anta
nas Smetonas grysz iri Lietuva. 
Esame tikri, kad sugryžes in 
Lietuva jis ilgai atsimins ka
syklų Lieuvius, kurie yra ne 
tik daibsztus ir geri bet ir tik
rai Lietuvszkai vaiszingi.

Mums garbe, kad Lietuvos 
Prezidentas atvažiuoja pas 
mus, pats Prezidentas, Antanas 
Smetona, priimdamas musu pa
kvietimą pasisakė, kad jis lai
ko sau už didele ir nepaprasta 
garbe atsilankyti ir susipažin
ti su iszeivijos Lietuviais, apie 
kuriuos jis iki sziol yra tik 
skaitės ar girdėjas.

Sziu metu Lietuviu Diena vi
si mes ilgai atsiminsime, nes 
turėsimo proga pamatyti ir isz- 
girsti musu tėvynės Preziden- 
ta, kurio, gal ir gyvendami pa
ežio je Lietuvoje nematome. 
Bet, isz kitos puses, musu Pre
zidentas, Antanas Smetonas ir
gi ilgai nepamirsz musu Lietu
viu Dienos.—Kun. J. Bagdonas

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Nužudė Kūdiki Po Už
gimimo, Seni Bet Kvai

li; Uždaryti Kalėjime
Starkville, Misis. —■ Thomas 

Ormond, turtingas ūkininkas, 
58 metu amžiaus, ir jo kaimy
ne Dellia Driscoll, taipgi ūki
ninke, 48 metu naszle, likos a- 
resztavoti ir laikomi uždaryti 
kalėjime. Palicija sako, da to
kio atsitikimo neturėjo szioje 
apylinkėje. Taji seni, palicija 
vadina “Nežmoniszku Žvėrių.’ 
Ju iszpažinime, palicija sako, 
kad pirmiause, kaip toji mote
re susilaukė kūdikio, senis bu 
vo sumanias: “Duok man taji 
benkartuka, isznesziu ji ant 
kiemo ir iszteszkinsiu jo sme
genis in medi!” Isz moteres 
taip daug palicija nesistebejo, 
nes ji buvo apimta baimes, ka 
sakys kaimynai, kad būdama 
naszle susilaukė kūdikio. Mo
tore pasakė palicijai, kad ne
galėjo klausyt tokio sumanymo 
ir nedaleido taip padaryti, nes 
tai buvo nežmoniszkai.

Ant galo, toji porele panau
dojo kloroforma atsikratyti 
nuo kūdikio kuris buvo trijų 
dienu amž. Abudu prisipažino 
prie visko. Motina pabueziavo 
kūdiki po tam senis ji užmig- 
dino su kloroformu ant amžių. 
Kada jau kūdikis buvo negy
vas, indėj o in deže ir nunesze 
in tvarta po 'tam užkasta in 
meszla, kur palicija vėliaus at
rado po tam pasiklydo žine kad 
naszle buvo pagimdžius kūdi
ki, kuris nežino kur dingo.

Toji motere yra motina ke
tiniu kūdikiu, kurie likos ati
duoti in prieglauda del apleis
tu vaiku.

Prigialbes Amerikai

Henri Hoppenot likos pa
skirtas ministeriu Antille, 
idant rūpintis Amerikonisz- 
kais reikalais ten ir ant Mar- 
tinik Salos kur randasi musu 
kareiviai.

Baisus Atkerszinimas 
Vyro Ant Prielaidinio

St. Louis, Mo. — Baisiai at- 
kerszino Fredas Williams 
prielaidiniui savo paezios Ed
uos, bet isz kart negalėjo su-1 
sekt apgavinga paezia drauge 
su jos mylimu. Ant galo juos 
suseko, bet tuom syk nieko ne
darė, tik nusprendė atker- 
szyt jaunikiui. Tame tiksle pa
ėmė kiekine gazolino, o kada 
vėla rado juos vietoje, priszo- 
ko prie jo, mete ant jo gazoliną 
ir uždegė.

Akimirksnyje jaunikaitis pa
stojo ugniniu stulpu. Nuo ga
zolino užsidegė drapanos ir au
ka kerszto sudege baisiose 
kaneziose, mirdamas in kolos 
miliutas. Williams po tam 
gervalei pasidavė in rankas 
policijos.

Szitie Amerikoniszki generolai, kurie randasi sziadien 
Panamoje ant tarnystes su lekiojamu pulku, atsižymėjo 
naršei ir bus siuneziami namo ant trumpos vakacijos.

*

Szitos Maszinos Del Amerikos Kariuomenes

Kaip toli akis gali inžiureti, szitie automobilei, trokai 
ir kitokios maszinos randasi Richmond, Calif., isz kur buna 
siuneziamos kareiviams kur tik jie randasi ant tarnystes. 
Visos maszinos yra padirbtos Fordo fabrike isz kur yra 
siuneziamos ant paženklintos vietos.

VARGINGA MOTINA

Rado Tvarte Du Vaiku 
Ir Serganczia Motina 
Be Jokios Priežiūros
Hammond, Ind. — Kas galė

tu tikėtis, kad sziam laisvam 
sklype plaukencziam medum ir 
pienu, atsirastu žmonys, kurie 
kenstu bada ir Varga kokis li
kos atidengtas czionais. kėlės 
dienas adgal. Sugriuvusiam 
tvarte palicijantas surado du 
mažus vaikus 5 ir 8 metu senu
mo kurie per kelis menesius bu
vo apsigyvenia toje vietoje ir 
niekas apie juos nežinojo ir ne
sirūpino, gyveno jie varge 
kaip du žvėrys, tik isz nežinių 
juos ten užtiko praeinantis 
palicijantas nakties laike. Pra
eidamas pro tvarta iszgirdo 
balsus. Nusistebėjo tuom, 
nes mane kad jame niekas ne
siranda.

Inejas in vidų, paregėjo vai
kus apdriskusius ir iszalkusius. 
Be jokio užklausimo pirm i aus 
nuvedė juos in restauracija 
kur gausei pavalgydino, po 
tam nuvede pas palicija. Vai
kai apsakė buk tame tvarte 
perleido kelis menesius. Kam
pelyje ant sziaudu rado gulin- 
czia motina su apdeginta ran
ka, be jokios daktarisžkos prie
žiūros.

Nelaiminga motere nuvežė 
in ligonbute, o vaikus patalpi
no prieglaudoje del sieraieliu. 
Tėvas buvo iszvažiaves ant už
darbiu o locnininkas stulbos 
iszmete szeimynele laukan už 
neužmokejima raudos.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

W Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE“ kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE 1 IJ 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

Geras Budas Užlaiky
mo Pacziules Namie
Wainsborro, Pa. — Už tai 

kad jo paeziule trankėsi per vi
sa diena po miestą o vakarie
ne nebuvo pagaminta in laika 
kada jisai parėjo namo isz dar
bo, Mark Hendricks, susibarė 
su paezia, o toji vela kerszino, 
kad ji apleis ir negyvens su 
juom, vyras norėdamas užbėgti 
tam užmanimui, 'surinko visas 
drapanas kokias motere turė
jo, isznesze ant kiemo ir sude
gino. Paeziule užvedė skunda 
o vyras prižadėjo pas skvajeri 
nupirkti pacziulei naujas szle- 
bes, taipgi pasibueziavo ir pri
žadėjo gyventi sutaikoje ir a- 
budu iszejo apsikabinia namo. 
—Kvailas būdas, ar ne?

Laidotuves Vietoje 
Vincziavones

Jersey City, N. J. — Laike 
Džiulajaus 4tos, ketino atsibūti 
vineziavone James Richards 
su pana Aklina Moyers, bet 
vietoje nuvedimo savo myli
mos prie altoriaus, jo mylima 
palydės ji ant kapiniu. Jauni
kis dirbo ant geležinkelio, ir 
gal buvo užsimausiąs apie die
na vincziavones, eidamas gele
žinkeliu, nes negirdėjo kaip 
trūkis atbėgo isz užpakalio, 
trenke in nelaiminga jauniki ir 
sumalė ant szmotu.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kliokiama 
reikalams. Telefono Numeras 78. I
520 W. Centre St., Mahanoy City I
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Motina Perpjovė Sau
Gerkle

______  1

Gibson, Ind. — Mrs. Elma 
Norris, 40 metu, motina trijų 
vaiku, likos surasta negyva 
su perpjauta gerkle, kuknioje, 
per savo vyra kada jis sugryžo : 
isz darbo. Prie lavono buvo il
gas mėsinis peilis. Kolkia buvo 
priežastis sav-žudinstos 'tai da 
neisztyrineta.

Steigiama Muzikos 
Biblioteka

Wilkeis-Barre, Pa.— Wyom
ing klonio Liet. Rymo Kataliku 
Vargonininku Kuopa nutarė 
insteigti Lietuviszkos Muzikos 
ir Teatro Biblioteka, in kuria 
bus renkami jau mažai gauna
mi muzikos ir scenos veikalai. 
Tai rimtas ir labai girtinas su
manymas. Musu tauta ir taip 
nėra turtinga, muzikos ir sce
nos veikalais bet daugumoj dar 
ir tie patys žūsta, nors ir labai 
reikalingi. Turint tokia instai- 
ga, žmones norinti veikalu gau
ti, ar veikalus 'bibliotekai pa
vesti, žinotu kur kreiptis. Gal 
szis, musu muziku užsimojimas 
kaip kam atrodys kad neinvyk- 
domas, nes sziam darbui yra 
reikalinga pinigiszka paszial- 
pa, bet jie pasitiki kad Lietu
viu visuomene, juos parems.

Minėtam tikslui musu muzi
kai rengia szaunu Pikniką su 
turininga meniszka programa, 
kuria iszpildys Vargonininku 
draugija.

Piknikas invyks Nedelioje, 
Rulgpiuczio (Aug.) 8 d., 1943, 
lengvai privažiuojamoj vietoj, 
Saus Souci Parke, Hanover 
Green. Szio pikniko pelnas 
bus sunaudotas pradžiai darbo 
steigime bibliotekos.

Taigi, Gerb. Dvasiszkiams, 
musu chorams, parapijieežiams 
ir visai Lietuviu visuomenėj, 
reikėtų juos szirdingai paremti 
savo gausingu atsilankymu.

—Klajūnas.

Maitino Ji Tik Maistu 
Isz Blesziniu

Newark, N. J. — Sudžia per
skyrė Szima Szimanski nuo jo 
paezios už nepaprasta prasi
žengimą koki papildo ir dauge
lis kitu moterių. Vyrui nubodo 
kas diena ant pusrycziu, pietų 
ir vakarienes szebelbonai, sriu
ba, tameites ir kitokį valgei isz 
dinerkiu o tai vis ant szalto o 
priek tam kerszino ji užtrucint. 
Sudžia pasakė, jeigu motere 
neturi laiko pagamint szilto 
valgio del savo vyro nors syki 
ant dienos tai neverta vadintis 
motere ir noringai ji perskyrė 
nuo tokios tingines kuri tiktai 
zulina po miestą per dienas.
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Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.


