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Isz Amerikos
BUTU VEDES 

DUKTERE 
įf« ------

Už Trupuczio Butu Ap- 
sipacziaves Su Savo 
Locna Duktere; Paži

nojo In Laika
f _______

Garden City, Kans. — Char
les Delhart, 42 metu, ketino ap- 
sipacziuoti bet nežinojo kad jo 
numylėtinė buvo jo tikra duk
tė. Deszimts metu adgal Del
hart apsipacziavo slaptai su 
turtinga mergina bet uoszvis 
nenorėjo nieko žinoti apie savo 
žentą per ka tas iszkeliavo in 
platu svietą jeszkoti giliuko. 
Per koki tai laika raszinedavo 
laiszkus slaptomis pas savo pa
czia bet niekados neaplaikyda- 
vo jokio atsakymo. Vėliaus da- 
žinojo buk jo pati pagimdė 
dukrele. Toliaus girdėjo buk 
uoszvis subankrutino ir atėmė 
sau gyvasti isz dideles rūpės - 
ties. Nuo tojo laiko dingo visa 
žinia apie jo paczia ir dukrele.

Tris metus adgal jis susipa
žino su kokia tai jauna mergi
na ir ant galo nutarė su ja ap- 
sipacziuoti. Artinosi diena 
szliubo. Kėlės dienas priesz tai 
Delhart nusidavė pas savo my
lima ir peržiūrėdamas fotogra
fijas albume, užtemino paveik 
sla savo mirusios paczios. Pra
dėjo merginos klausinėti kas 
tai per motere ir žodis po žo
džiui viskas iszsidave, buk jo 
mylima yra tikra jo duktė. 
Nors Delhart neteko paczios ir 
mylimos bet džiaugiasi kad at
rado savo mylima dukrele.

Netikėtas Giliukis Už
Tris Dolerius

Sharon, Pa. — Nupirkęs ma
ža geležine szepa (seifą) už 
tris dolerius, apie dvideszimts 
metu adgal, George Seidell pa
stojo ant galo turtingu žmo
gum. Toji geležine szepa per 
visa taji laika radosi tvarte, 
apie kuria niekas nežinojo. 
Sziomis dienomis, isz akyvu- 
mo, norėdamas dažinoti kas jo
je galėtu rastis, Seidell sumu- 
Sze szepa ir jo akys placziai 
atsidarė kada paregėjo iszsiri- 
tant auksinius pinigus isz vi- 
dusio. Seidell neiszdave kiek 
pinigu radosi szepoje bet per 
likusi savo gyvenimą nereikes 
jam dirbti. Žinoma auksa turė
jo permainyt bankose nes val
džia uždraudžia sziadien turėti 
auksa.'-’

Purvynas Ant Rendova Salos

Kada Amerikonai paėmė sala Rendova, kuri randasi 
netoli Japonijos, turėjo nemažai ergelio adgabenti savo 
ginklus ir amunicija nes tenais radosi daug purvyno ir turė
jo neszti amunicija ant nasztu nes trokus negalėjo naudoti. 
Žemiau paveikslas parodo kaip Amerikonas slapstosi bu
dy keje ir szaudo in neprietelius. Apie 300 Japonu likos nu- 
szauti kada Amerikonai paėmė taja vieta.

NELAIMINGI
ATSITIKIMAI

Daugiau Žmonių Už- 
musze Ne Kaip Kare
Detroit, Mich. — Pagal sura- 

sza palicijos tai 40,000 žmonių, 
tarp tu j u 22,500 darbininku 
kurie dirba prie visokiu karisz- 
ku darbu likos užmuszti per 
automobilius ir kitokius atsiti
kimus nuo kada Pearl Harbor 
likos bombarduotas per Japo
nus o tam paežiam laike 16,000 
kareiviu žuvo. Priek tam likos 
sužeista 1,400,000 isz kuriu 
100,000 gal nepasveiks.

NUŽUDĖ PACZIA

Du Vaikus Ir Pats Save

BAISUS ŽMONIŲ
KANKINIMAI

PER VOKIECZIUS

Užimtose Vietose
Rusijoj

Moskva, Rusija — Kaip Vo
kiecziai pasielginejo su gyven
tojais užimtose vietose Smo
lensko aplinkinėje, pranesza 
Sovietiniai laikraszcziai se 
kanežiai:

Aplinkinėje Semlevo Vokie
cziai sudegino gyvais ir su- 
szaude 774 žmones tarp kuriu 
radosi 200 vaiku ir sudegino 
220 kaimu.

Mieste Baturine Vokiecziai 
sudegino gyvais, pakorė arba 
nukankino ant smert 1,544 
žmones.

Syczevkoje nužudė ir nukan
kino apie 6,000 žmonių. Kaime 
Czernysze Vokiecziai jeszkojo 
duonos b kada jos nerado, su- 
kuopino visus kaimuoezius ir 
juos suszaude. Kaime Zajczy- 
ne, Vokiecziai sukuopino 30 
vaikus su moterems 
grinezioje ir sudegino 
Kaime Cholmszlzyzne 
ežiai surinko žmones
pino in viena vieta, nuvede ant 
lauko kur radosi bombos ir vi
sus isznesze in padanges. *

Taip tai pasielgineja Vokie
cziai su gyventojais kur užėmė 
vietas pamusztose aplinkinėse.

KARACZEVAS
PAIMTAS

25 Myles Nuo Bryansko, Kur 
Atsibuvo Kruvinas Muszis Ir 
Daug UžmusztaVokiecziu; Si
cilijoj Vokiecziai Panesze Di

deles Bledes; Rymas 
Bombarduotas

Japonai Turi Nelaisvėj
10,166 Australieczius

į Akyvi Trupinelei
Į

— Praeita meta žemiszkas 
turtas miesto New Yorko buvo 
12,635,962,635 doleriai.

— Amerike kas 24 valan
das kyla 285 ugnys namuose, 
isz tu didesne dalis kyla nuo 
neapsisąugojimo.

Sumusze Gaspadoriu Ir 
Pabėgo Su Gaspadine

Glen Falls, N. Y. — Beveik 
kas diena gaspadinele Rože 
Grafton, 33 metu, patogi mote
rėle, pastatydavo ant stalo 
puikius žiedus ir vaisius kuriu 
vyras negalėjo nupirkti o bet 
Rožiuke juos aplaikydavo kas 
diena. Vyras pradėjo nužiuri- 
neti buk jau po jo pastogia in- 
simaisze kokis Rojinis žaltys 
kuris invede in pagunda jo mo
terėle.

Ant galo atsidarė vyrui akys, 
dasiprato visko ir užvede skun
da priesz savo burdingieriu 
kuris ji skaudžiai sumusze ir 
iszbego su jo pacziule. Vyras 
kalbėjo sudžiui: “Du kartu ta
sai rakalis mane sumusze, kar
ta sumusze mane kada ka tik 
atsikėliau isz lovos po ligai. 
Negana to, mano motere pri- 
gialbejo ir aiszkiai man iszpa- 
žino buk daugiau manes nemy
li o kada ant rytojaus atsikė
liau, mano motere su burdin- 
gierium buvo dingia isz mano 
pastoges palikdami man maža 
sūneli. O kad jos daugiau ma
no akys nematytu.”

New York — Feliksas Mas- 
ton, 46 metu, nuszove savo du 
mieganczius vaikus ant smert 
po tam paleido du szuvius in 
savo serganczia paczia ir ant 
galo pats sau paleido szuvi in 
galva. Priesz mirti ligonbuteje, 
pasakė buk nužudė savo paczia 
už tai, kad ja szirdingai mylė
jo o vaikus del to, kad negalėjo 
juos prižiūrėti ir davinėjo jam 
daug ergelio. Vaikai buvo 6 ir 
10 metu amžiaus.

Posūnis, parejas isz darbo 
rado visus nužudytus ir pra- 
nesze apie tai palicijai.

Pasiliko Tėvu 17-to
Vaiko Būdamas 63

Metu Amžiaus

vienoje 
gyvais.
Vokie- 
sukuo-

Vokiecziai Traukia Vi
sus Lietuvius In 

Kariuomene

Kansas City, Mo. — William 
Proctor, 63 metu amžiaus, ku
ris pasiliko tėvu savo 17-to vai
ko, ana diena skalbia drapanas 
ir gamina valgi del savo szei- 
mynos. Senukas buvo vedes 
tris kartus. Jo pirmutine pati 
Darata apdovanojo ji vienu sū
num, kuris dabar turi 42 metus 
amžiaus bet toji numirė. Jo an
tra pati, Bessie, pagimdė asz-j 
tuonis vaikus. Jo treczia pati' 
pagimdė jam taipgi asztuonis 
vaikus ir turi tik 34 metus.

Senukas pats skalbia, prosi- 
na, gamina valgi kada jo pati 
sziadien randasi ligonbuteje.! 
Su antra paczia jis persiskyrė.

London — Vokiecziai dabar 
pradėjo priverstinai traukt vi
sus Lietuvius ant tarnystes in 
kariuomene. Visos moteres, gi
musios tarp 1914 ir 1922 yra 
priverstos ant kariszkos tar
nystes. Isz pradžių Vokiecziai 
prižadėjo Lietuvai laisve bet 
dabar visus be jokio atsisaky
mo trauks priverstinai ant tar
nystes.

Vokiecziai Supliekti
Prie Kharkovo

— Upe Nilus turi 4,422 my
lės ilgio. Yra tai ilgiausia upe 
ant svieto.

— Mažiausi mulai randasi

Sydney, Australija — Japo
nija pranesze in Raudono Kry
žiaus drauguve buk ji turi ne
laisvėje 10,166 Australiecziu 
kareiviu ir aficieriu. Isz Tokyo 
prisiunsta žinia buk ana diena 
dar likos atvežta 3,321 Austra
liecziu tarp kuriu radosi- ir 
daugelis Amerikoniszku karei
viu.

Insiutus Myne Sudegi
no Redaktorių

Madrid, Iszpanija — Insiu- 
tus myne žmonių užklupo ant 
redakcijos Italiszko laikrasz- 
czio “Giornale d’Italia” kuria 
uždege o redaktorius Virginio 
Gayda pasislėpė in kita kam
barį bet myne aplaistė grindis 
ir liepsna apėmė visa kambarė
li kuriame redaktorius sudege 
ant smert.

Kokis Sziadieninis
Padėjimas Lenkijoj

London — Mirtis, kankini
mai, szaudymai gyventoju, 
augsztos prekes ant maisto, už
griebimas visos rugepjutęs ir 
persekiojimas gyventoju yra 
ant kasdieninio paredko Len
kijoj, priek tam visokios ligos 
ir badas naikina gyventojus. 
Sziadien Varszavoj randasi tik 
950,000 gyventoju isz skait-

London — Rusai užėmė miestą Karacze- 
va, 25 mylės nuo Bryansko, kur atsibuvo kruvi
nas muszis ir paimta daugeli Vokiecziu in nelai
sve ir daug visokiu ginklu. Kelios fortecos taip
gi likos paimta isz kur Vokiecziai turėjo bėgti.

Rusai smarkiai bombardavo Smolenską, 
paimdami taipgi daugiau kai szimta miesteliu ir 
kaimu ir dabar randasi prie Karkovo perkirsda
mi svarbius geležinkelius. Vokiecziai bėga isz 
tos apielinkes in saugesnes vietas. Visa Vokie
cziu kariszka linija randasi dideliam pavojuje. 
Tukstaneziai Vokiecziu likos užmuszta tuose 
musziuose ir paimta daugeli in nelaisve.

Apie 1,000 Allijentu eroplanu užklupo ant 
Italijos kur bombardavo miestą Ryma, sunai
kindami svarbius geležinkelius ir uždegdami 
miestą keliose vietose. Mieste Milane taipgi pa
dare dideles bledes užmuszdami daugeli žmo
nių. Keli Allijentu eroplanai nesugryžo ant sa
vo stoeziu.

Amerikoniszki laivai bombardavo Vokie- 
czius kurie bego isz Piedimonto palikdami daug 
užmusztuju ir sužeistu Vokiecziu ir Italu. Ry
mas vela buvo bombarduotas, geležinkelei ir 
kariszkos dirbtuves likos sunaikinta.

London — Musziuose prie
Kharkovo Vokiecziai panesze | iiaus 1,200,000. Kožna sanvaite 

i dideles bledes per Maskolius 
|isz kur pradėjo bėgti, palikda- 
imi paskui save daug kariszko 
materijolo. Rusai paėmė dau
giau kai 100 kaimeliu ir mieste
liu, 212 tanku, 129 visokes ar- 
motas, 473 maszininius kara- 
.binus ir 816 visokiu troku su 
amunicija. Maskolei taipgi 
perkirto kelis svarbius geležin
kelius. Rusai eina dabar ant 
Bransko.

mirszta 1,500 žmonių o gema 
tik 800 vaiku.

Svaras duonos kasztuoja 11 
zlotu, muilas 4 zlotus, sviesto 
svaras 290 zlotu, pienas 13 zlo
tu ir t.t. Vokiecziai užgriebine- 
ja namus del savo žmonių in 
kuriuos talpina juos o locni- 
ninkus iszmete ant lauko, 
ka ka Lenkai užaugina 
siuneziama in Vokietija.

Vokiecziai Sicilijoj likos bai- 
sei supliekti ir neteko miesto 
Randazzo ir dabar randasi ar
timoje Messinos isz kur Vokie
cziai traukia savo kareivius in 
Vokietija. Daugiau kai 130 
tukstaneziai Vokiecziu likos 
paimta in nelaisve ir daug už- 
muszta.

London — Vokiecziai už
draudė laidoti nebaszninkus 
su geroms drapanoms Lenkijoj 
o turi laidoti juos tik skarma
luose o geras drapanas turi ati
duoti Vokiecziams. Jeigu to 
neiszpildys tai buna baudžiami 
didele pinigiszka bausme.

Vis-
yra

Washington, D. C. — Ame- 
rikoniszki submarinai paskan- 

Kalifornijoj nes sveria po 30 ar'eroplanu užklupo ant plauken- dino septynis Japoniszkus lai- 
- vus kurie gabeno maista ir 

amunicija del savo kareiviu. ,s

Madrid, Iszpanija — Arti
moje Cape Palos 40 Vokiszku

40 svaru. Tie mažiukai mulai ežiu Allijentu laivu paskandy- 
turi tik po 35 colius didžio. darni 10 laivu.

Du Rusiszki Generolai 
Užmuszti

Moskva — Du žymus Rusisz- 
ki Generolai likos užmuszti 
prie Orelo frunto, Generolas 
Juozas Radionovicz Apanasen
ko ir majoras Leonti Nikola j e- 
viez. Valdžia abiems pastatys 
paminklus toje vietoje kur jie 
likos užmuszti.

Bulgarija Atszaukia
Savo Kareivius

Instabul, Turkija — Ana die
na Bulgarija davė paliepima 
kad visi ju kareiviai, kurie 
randasi Turkijoj, sugryžtu ko- 
greieziausia namo. Turkai ar- 
esztavojo daugeli Bulgariszku 
padonu už platinima pasiprie- 
szinimu priesz Turkija.

Skaitykite “Saulėj.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
I • •'Į misliu 
' sza.
| llildinikite taip o turėsite ra
mu, meilinga ir saldu gyveni-

■ ma.

— vista kantrei pane- norėjo — neturėdama noro ant {JŽfflllSZC SclVO PaCZlS

Sziadien jums primysiu kaip 
privalo gyventi visos vedusios' 
poros nes kailp kožnas luomas 
(stonas) taip ir luomas mote
rystes turi savo privalumus, 
savo sunkenybes ir nesmagu
mus, kurias vedusios poros J 
privalo iszpiklyt, keutet ir pa-j 
neszt. |

Susiejot vyrai ir moteres,1 
idant vienas kitam nuolatos J, wkjn <<llieku 
būti pagialboje ir linksmiems: pilltis (gvvenim0 ,
vaiikuczius, kuriuos Dievas 
jums nusiuntė idant Kriiksz-: 
czioniszkai juos iszau-gint, ne '.

valgio. Daktaras prilygino kad' rx i
visztuikai patys atlekia laikej Kuli Ji Dabar BaUgliia 
valgio liet vaikai niekados, rei-, 
kia juos surinkti. ■

! ri didesne proga pavalgyt ne
szeimv-

— Visztatu-i Memphis, Tenn. — (Lire 
Lumberton, deszimts nieiu ad-į 

Daug raszosi ir skaitosi apie kaip motinos dideles szeimv- nužudė savo paczia, už ka 
auiklejima ir auginimą vaiku uos. Ar gal neteisybe, motore- nubaustas kalėjimu ant J 
ir nekurie lai'kraszcziai pa-lies? į viso gyvasezio. Keli mėtai ad-

;;__ r__  | gal 1 i k (/s a p d o va n o tas 1 i u o sy-
ateiti pranasza.uja bia už gei a -pasielgimą ir apsi- 

Riehard Sander-! gyveno czionai-s.
f_j Praeita sanvaite staigai up- 

kaip pats tvirtina, isz 
persigandimo. Ant

• szvenezia daug vietos ant to 
tikslo. Daugelis svetimžemiu, 
gyvenaneziu czionais ]
atkreipia atydos kaip turi an- son, isz M ashinggono univer- 
ginti vaikus nes pagal ju nuo- siteto del
mone tai laikrasztis yra del to ateitvje

mažai profesorius

atskiriamai drauge gyvent pa- k su kokj k
1 1 • • • i i l-i t V-’ •' . C_»kol vienas isz jus stos ant Su
do Visogalinczio. Kas jums yra 
reikalinga, vyrai ir moteres! 
tarpe jus. Kaip-gi ta j i luomą 
moterystes pagerint?

Meile szirdinga, vieno del (ki
to, -privalo valdyt ju mislis, 
kalbas ir darbus o kur jos ne
siranda, ten vieszpatauja na
minis nupuolimas, barnis, 
keiksmai, neapykanta, -— ne- 
mylinti^atij -nepaklusnus vai
kai, atszales naminis pasielgi
mas — viskas yra sunkenybe. 
Kur meile namuose vieszpatau
ja, kur randasi liga arba svei
kata, turtingumas arba vargas, 
jaunysta arba senatve, neap- 
leid-žiantis viens kito, bet pa
linksmina, graibšti darbuose ir 
velijimuose, viens už kita ir 
gyvasti atiduotu. — Vyras my
li savo paczia kaipo savo locna 
kuna, kaip pats save, kaip mo
kina Szv. Povylas: ‘ ‘ Tenais vy
ras ir ipati stanavija viena, ku
na ir viena ypata.” — Vyras 
nesuvalgys ka geresnio, jeigu 
nepasidalintu su paczia, ne- 
kenstu jeigu pati kentėtu var
gą ir bada su vaikais arba ki
tuose (kampuose turėtu jeszko- 
ti prieglaudos o jis turėtu vis
ko pilna, rėdytųsi gerai ir nai
kintu turtą be reikalo. Kur 
meile t;arp poros vieszpatauja, 
ten moteres pasiduoda vyrams 
kaip mokina. Szv. Povylas. Vy-

Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 
50c., o aplaikysite knygas per paczta.

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui-i Vargutis ir Skuputis. 

, kus apraszymas, didele knyga, 
j puslapiu. Popierinei apdarai.

No. 102 , Prakeikta, meilingas
1 minaliszka apraszymas, 202 pus.

Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

Su

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

I No. 104 Trys istorijos, apie

zmogiszKos veisles, 
Sako jis Imk už tuks- didelio

idant raszytu o jie neturi laiko tanezio metu žmogiszka veisle praszymo kaimynu prisipažino valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- . . . - . 1 . ii* v T j < j • 1 PCnTfllnitic '/.mncrilti 1 91nes turi ru- daug persimainys. Sztai ka ta-• huk jo nužudyta motere ateina
. Juk sai mokytas profesorius kalba p kas nakti pas ji ir baido viso- Gregorius; 

toki skaitymai yra nuobodus,' Žmogus
• nėra ten nieko akyvo! j du turės kanopes panaszias in
i Bet tegul iszeina. kokia nauja karves ir kitu gyvuliu. Gal but 

_r teisybe nes žmones sziadien 
mažai varkszczioja tik važine-! 
ja automobileis o merginos su 
augsztoms karkoms vaiksz- 
czioja tik ant galu pirsztu todėl 
kojos 'bus nereikalingos ateity
je.

Neturime ko bijoti, juk tūks
tantis metu da to]i o tebyriam 
laike ir taip randasi ant svieto 
daug tokiu žmonių kuriems 
kanopos ir ilgos ausys labai 
pritiktu...

viu, tai tuo jaus (kožnas ja per- 
ika ir skaito o kada iszeina isz' 
spaudos knyga apie auklejima 
vaiku, tai gali gulėti ant len
tynų pakol supus.

Idant gerai iszaukleti kudi- 
reiikia jam duoti gera pa

vyzdi namie nuo jaunu dienu, 
reikia pripratint kūdiki idant 
klausytu paliepimu tėvu. Ka' 
tik lieps tėvas, to motina ne
privalo permainyt o ka palieps 
motina tai tėvas turi ant to su
tikt. Jeigu kas u'žeitu nesutin
kamo tarp tėvu, tai turi būti 
tarp tėvu sutaikinta idant vai
kai negirdėtų ju ginezo nes jei
gu vaikai iszgirstu kad teras 
ar motina laiko jo szali, tai del 
tojo, kuris jam -duoda paliepi
mus, neturės jis jokios paguo- 
dones.

Panasziai jeigu tėvas už
draudžia vaikams nedaryti to,1 
ka jiems paliepia iszeinant in 
dar ha

, __  60 pus. ..15c l Po laikui; Onytės laime; Per neatsa-
No. 128 Dvi istorijos apie Valdi-ilguma in balta vergija; Pusiaugave-

44 pus. 15cinis; Vieszuats Jėzus ir miszke me-
No. 129 Keturios istorijos apieĮdžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 

Ketvirtas prisakymas Dievo; Kėliau- ( žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
tojei in Szventa žeme; Beda; Tamsu-į nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
nūs prigauna. 58 puslapiu............15c į Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli

No. 132 Trys istorijos apie Anglo-; Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
rius isz valenczijos; Kožnas daigtas ' pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras ' 
pacziuoms. 76 puslapiu..................20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni,1 
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 Tryą. 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; Klaraj Nuspręsta
sis; Aut 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 . .

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-
Pabe-

404 ‘
50c j mieras ir apie Bedali, 
kri- 
35c
isz 

isz- 
pa- 
35c 
Ne- 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. 25c

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.................................... 15o

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 ..............................................25a

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 jauri- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu............25c

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68. 
puslapiu ..............................................15«s

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai;
Preke

bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. z5c Į 
| No. 106 Penkios istorijos, apie:

Isz numirusiu prisikėlė, i 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 

. , Debesėlis. 77 puslapiu ..................20c
naktimis | Keturios istorijos apie
dvylikta Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 

oqp,, tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus ;
v ’ darbininko. 182 puslapiu............35c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinąs: sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 

ROTATIQ J? j savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis
I\. Ji*. U D ; 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; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 

I r-No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Į^areivis ir vel- 
nais; Kas man nakci acitiko (dzūko 

Ii, kur Žydėjo daugybe invairill pasaka); Užliekos isz senovės pada- 

geleliu.
— Taip, taip, Juozeli, gėlės' 

daug žmonyjai gera daro, 
puo'sze musu pievas, darželiu^, 
gaivina ir linksmina kiekviena, 
gėlėmis gėrisi jaunas ir senas.

— O, kad tai but galima kad 
asz ir kiti vaikucziai būtume |

tame laike vietoje pc-1 kinis budais kad neturi jis ra-
mybes. Jo riksmą 
galima girdeli apie 
valanda nakczia. ( 
kad ji neilgai gyvens isz tos 
priežasties.

Kaip tos gėlės gražios mo- 
cziutele, koksai ju kvapas ma
lonus! Man niekados nebūtu 
nuobodu tarp ju ežia būti ir 
kvėpuot ji saldžia kvapsni, — 
taip kalbėjo Juozukas savo mo- 
cziutei, vaiks'zcziojant po sode-

NUSZOVE KUNIGĄ

Motere Paleido In Ku
nigą Penkis Szuvius

Pine Bluff, Ariz. — Katali- 
hjiszkai-i kunigas Rev. Jerome 
Braunfels, 33 metu, klebonas 
Szv. Mikolo parapijos, pabai- 

’•ges Miszias, nuėjo in zakristi- 
1Į ja pakriksztyt kūdiki. Tame 

. Nekarta motina drau- ]„:, i nu 
džia vaikus: “Žiūrėkite, kad 
man tėvui apie tai niėko nekal- 
betumet, nes užmusziu!” To
kia motina suka virvute sau 
ant kaklo nes jeigu kūdikis isz- pakido in - |ie|lkis szuvius 
moks meluoti priesz tęva, ta. 
pati darys su motina.

Paklusnumas, teisybe ir at- mįnuta 
virumas, tai svarbiausi daly
kai ant iszauklejimo vaiku;
kūdikis greitai seka paskui se-,įr ]aįĮ<0 slaptybėje, pakol neat- 

. nesnius; daro visiką ka mato.1 
ras neprivalo laikyti savo mo-i Todėl tėvai privalo visados 
tere kaipo tarnaite, neturi pa-,davinet vaikams kuogeriausia 
sielginet su ja. su pasisziauszi-. pavyzdį 11U0 save^^* , 
mu ir rustai bet privalo ja pa- 
guodoti kaipo paczia, paguo- 
doneje ir mylėti ja nuolatos.

'ke prisiartino prie jo motere 
su keturiu metu mergaite, pa- 

i šilkai bėjo su juom trumpai, ma
tyt gana, rūstingai, po tam isz- 
traukus revolveri isz krepszio,

1 isz kuriu du buvo pavojingi, 
ins in ligonbute in kėlės 
ns vėliaus mirė. Priežas

ties nuszovimo kunigo, motere 
sziam laikui da neiszdave

sibus teismas o tada pasakys 
del ko nuszove kunigą.

Ana diena St. Joseph, Mo., 
mire motina dideles szeimv-

Szliubas Tėvu Ir Vaiku
Ta Paczia Diena

4 Isz tokios meiles užgims pa- uos; daktaras apsvarstęs mote- 
guodone viens del kito o isz pa- res mirti, buk toji motere mirė 
guodones kils tikimvsta, at vi- nuo bado. Niekas tam nenorėjo* 7 I
rūmas ir pasiszventimas, nors tikėt bet daktaras darode fak
ir gyvasti reiketu padėti už tais kad taip ant tikrųjų atsiti-! 
tai. Vienoda paguodone del ko. Motere turėjo ipagamint 
viens kito pasaldins gyvasti, pietus del dideles szeimynos ir 
suteiks suraminima nuliudi- turėjo nemažai triūso idant vi- 
muose,
kalbu ir 1.1. Ar tai namie, ar valka nuprausė ir nuvalydavo j 
kelionėje, pati mistiną tik apie nuo stalo, valgis moterei atsi-! 
savo vyra o vyras apie paczia ■ = 
ir jokia pikta mislis neateis in 
galva.

Toji isztikimysta vieno del 
kito, prasergsti juos nuo nu
puolimo dorybėje, nuliudime, 
ligoje ir bėdojo; o katras, isz ju 
ir nupultu, tai viens kita pake
lia. Kur tokia meile ir dorybe 
.vieszpatauja tai vyras nesu- 
yalgys ir neiszgers nieko be pa- j 
ežios, nieko neiszduos ant ne
reikalingu daigtu, zobovu, gir
tybių, nes žino, kad turi pa
czia apdengt, kaipo savodoena 
kuna ir rūpintis kaipo pats sa
ve. Kur randasi meile tarp po
ros, ten gyvenimas sutikime; 
nesibara, nesimusza, nepersi- 
skiria, vaikai Krikszczionisz- 
kai užauginti, ligoje tikra ap- 
globa. nes meile yra kantri, ge- 
j-a, pikto nedaro, neduos piktu

Henderson, N. J 
jauna -pora nuvažiavo in suda 
iszimti laisnus ant apsivedimo 

i ju tėvai, Szimas Barkoski ir A- 
i'nele Mazdai apreiszke vaikams 
buk jie taipgi geidžia iszimti 

I laisnus ant apsivedimo. Jauna 
i porele yra tai duktė moteres, o 

apsaugos nuo visokiu sus užganadint. Pakol kožna
(bi poros buvo surisztos maz- 
jgu moterystes ta paczia diena 
toj paežio j bažuyczioj. Dabar 

Kas Tai Yra Telegrafas sūnelis pasiliko įsunum savo 
į uoszvio, o nuotaka pasiliko 

' duktė siavo uoszves.

— Nugi tu Petrai buvai 
ir daug matei ant svieto, pa
sakyk tu man, kas tai yra 
telegrapas ir kaip jis yra 
pritaisytas?
— Tai ve, taip kaip ilgas 

szuo, kurio galva butu Vil
niuje o uodega Kaune. Tai 
kaip kas paspaustu jo uode
ga tai Vilniuje szuo užstaug- 
tu ir tada viską žinotu.
— Jau dabar viską supran

tu.

Kada

sūnūs Barkoskio. A-

Ka jai-zo p. F. Gricius, isz 
Saint Louis, Mo. —Prisiuncziu 
tamistoms užmokesti už “Sau
le” ant viso meto. Linksma 
man skaityti “Saule” per dau
geli metu, 'skaitydama jusp 
laikraszti, dažinau kas darosi 
ant svieto ir kit.us naudingus 
straipsnelius ir
Skaitymas “Saules” 
man linksmumą ir kas 
paraszyta yra man labai 
dingą ir akyva. Truputi 
vėlinau su užmokeseziu 
ežiu jums,
ežio nesulaikete.

pasakaites, 
duoda 

jame 
nau- 
paisi- 
ir a-

kad man laikrasz-

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

ivimu; Peary ant žemgalio arba kaip
I jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c 

No. 115 Puikios istorijos apie 
Jos Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri

i 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 
tdki gražus, kaip tie'žiedeliai! Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 

UIav./. »vizxt,v>n • \> mb imrji n nl nnm 1YV10 0
r . iii i • • . v iena inuuiuaKaip tada butume laimingi! 62 pusiapiu 
Ar ne tiesa, mamyte?

— Tiesa, vaikeli, tiesa, — at- ’kas-isz £irrios ir Ant nemuno.
... ,. , . i • i puslapiu .siliepe motina, o tapti tokiu j No 123

Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
t ............15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu- 
58 !

15c
Septynios istorjos apie 

kaip sztai ta rože ar lelija, labai ' 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

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

lengva. Jeigu, Juozeli, tu isz 
mažo busi gerais vaikelis, Die
vuli mylėsi ir uoliai laikysi vi
sus tuos insakymus, kuriu, ku
nigėlis tave mokina, tai busi 
net gražesnis negu tos žemisz- 
kos gėlės, busi danglszkojo ro
jaus gelele.

Klausėsi Juozukas tu mo
cziutes žodžiu ir giliai jie in- 
sinigo jo iszirdeleu.

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

IEFENSE

BUY
UNITED 
STATES 

SAVINGS 
^BONDS 
AND SUMPS

Sziam pavo
jingam laike, ta
vo Amerikos Tė
vynė r.eikalauje

. .15c

Kelerą Juoku ir Paveikslo.
.................................. 15c

61 puslapiu
No. 127 Trys istorijos apie Dūk- Rn 

te pustyniu: Peleniute: Du brolei
puslapiu .................................... tf’<’

No. 160 Keturiolika istorijų apie

Adresas:
Saule Publishing Co., 
Mahanoy City. Penna

— Dusinasi! — sukliko mo
tina.

— Dusinasi!! paantrino tė
vas 'baisiu 'balsu.

Karsztai pagriebė pugilare- 
sa, iszeme didele bumaszka, pa- 
rasze kelis žodžius ant 'bilieto, 
indejo abudu in koperta, užad- 
resavojo pas garsinga, daktara 
ir padavęs ji lekajui liepe va
žiuot taip greitai kaip arklys

tavo paszialpos. pa jiegs, ir praszyt idant dakta- 
Pirkie Apgyni- ras pribūtu kogreicžiausia. 
mo Czedinimo;

bėgdami isz namo koigreicziau-

Permokėdavo jis daktarams

— Dievuje? Dievuje? Kas 
man tas Dievas! — piktžo
džiaudamas savo gailestyje.

Ir bėgdavo ipas savo mylima 
kūdiki, klausydamas plakimo 
szirdies. Jau buvo galima su- 

(skaityt adynas silpnos gyvas
ties.

— Dusinasi!
Pribuvo laukiamas žinunas. 

Dirstelėjo ant gulinczio kūdi
kio. Pridėjas ausi pyie vaiko

Bondus ir Markes.

-»***♦***>+*****-►+-»<*+*+**-►*

JEIGU-

jau nuo keliu dienu. Kerszino krutinės pasakė jog reikia tuoj 
jam baukrutinimas, pati, moti- padaryt operacija.
na ligonio, atkalbinėjo ji nuo 
to pervirszinio
bet jis aklas ir kurezias savo

-----  i kaili atiduotu, szirdi savo isz-
Baisus buvo regėjimas tojo plesztu idant tik savo Leona

— Be 'mažiausio užvilkini- 
užmokesezio'mo, — ir dadave su didžiausiu l .persitikrinimu — Vien tik Die

vu je viltis! — pasakė kaip ir 
kiti gydytojai pasakė.

Tasai tėvas nerimasties ir 
skausmo perimtas, paszauke:

— Szunie! — ir priszoko prie 
garsingo gydytojo jog tasai

apsaugot!
— Leonai mano, Leonuk! — 

ji szauke. — Kas isz mano ži- 
nystos, jeigu esmių paiksžąs
negalėdamas tau nieko pagial- net atszoko kelis žingsnius nuo 
bet.

Ne verke jis tik pesze plau-[
kus isz galvos isz dideles gai-'iprie sunaus, glamonėjosi su

jo-
Nubėgo tėvas, kai pamiszes,

tėvo prie lovutes mirsztanczio 
savo sunaus. Savmvlintvs tasai 
žmogus apie nieką kita nemis- 
lino, kaip tilk apie save ir savo 
sunu, jog kone papaiko isz gai- 
lesties.

Kriokte ir szlkarlatina, ku
rios ligos tada vieszpatavo po
miestą, paimdamos mažiulelius lesties jog net pati sm'ertis nu- juo, dirstelėjo stiklinėm akimi, 
nuo szio svieto, jog daug te- tirpo vilkdamasi užduoti -pas- 
viszku szirdžiu kone plyszo isz 
gailesties.

Gyduoles nieko negialbejo. bėjo daktarai, isztyrinedami li- 
Liigos juokėsi isz pasistengimu ga kūdikio.
daktaru idant jas isznaikint. j — Kalbėkit ar gyvens? —

gydytojo ta- nuo smerties mano brangu su
sai tėvas laužydamas rankas.

— Vien tik pas Dieva viltis!
— atsakinėjo g

. J,M

' kutini ypa. *
— Drūtas sudėjimas! — tal-

Ir ten, už uždarytu duriu, klausinėjo kožno 
viena isz jos auku gulėjo isz- 
kaitus, visa pletmuose, dusi-j 
naneziu kriokles...

aplink neipa'žinstama, staigai 
atsiklaupė ant keliu viduryje 
paika jaus, isztiese rankas in 
virszu ir paszauke garsei:

— Dieve! Tu Dieve! Jeigu 
esi fenais, virszuje, apsaugok

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA! 

& 
t'

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. j

neli!...
Atsivertė grieszninkas prie 

gydytojai isz- Dievo ir kūdikis pasveiko.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.



"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

MOTINOS DVASIA Marine Liga Ant Žemes
pati pražudei valka, juk jam

Tai buvo apsiniaukus žiemos 
naktis. Tirszcziausiai apgyven- 
toj ir bied.niausioj miesto Lon
dono dallyj, biedname kunigisz- 
karne namelyje sėdėjo du ku
nigai isz kuriu vyresnysis isz- 
rode neapsakomai daug suvar
gusiu.

Tuo taupu iszsigirdo varpe
lis ir tarp duriu pasirodė juo
dai apsitaisius motere, laibai 
patogi ir lipszni. Vienok ant 
veido matėsi didelis rimtumas. 
Tasai jos rimtumas pridavė 
jai dideli patogumą. Prisiar
tindama prie Tėvo Warren, at
siliepė tyliu bet skamibancziu 
balsu:

— Dovanok man, te ve, jeigu 
taip vėlai ir dar tokioj naktyje, 
drystu iszreikszti tau mano 
praszyma bet gal niekas kitas 
negalėtu tos užduoties atlikti, 
kokia tau noriu pavesti. Ar no
rėsi eiti su manim, idant nu- 
neszti suraminima ir pagialba 
paklydusiai ir jau besirengian- 
cziai kelionėn dusziai. Ar norė
si sutaikinti ana su Dievu ir 
sudrutinti ja ant amžinos ke
liones ?

— Bralngi ponia, — atsake 
kunigas Warren — nuo pat 
ryto nieko burnoj neturėjau, 
visiszikai perszlapau ir esu la
bai nuvargęs. Ar negalėtum 
leisti idant kitas kunigas 
ne užvaduotu?

— -Meldžiu tavęs, teve, 
keis pats man draugauti, 
daugi pas tave esu atsiunsta. 
Užkeikiu tave, neatideliokime 
ant ilgiau, praszau to del mei
les Užganytojo, del savo klys- 
taneziu aveliu, vardu Užgany
tojo Gimdytojos!

Prasze ji taip tvirtai ir taip 
gailiai kad kunigas ilgiau ne- 
iszsikalbiriejo ir, užsimėtės ant 
pecziu ploscziu pasiskubino 
paskui ja iszilgai gatvėmis ir 
plečiu. Sustojo pagalios ir pa- 
barszkinus in vartus, atsisuko 
in savo draulga.

— Daugiau padaryti negaliu 
ir man reikia eiti toliau. — Pa
rodžiau tėvui namus, kuriuose 
gyvena žmogus, labai reika
laujantis pagialbos. — Tegul- 
gi su tavim czionai inžengia 
Dievo Tėvo palaiminimas, Die
vo Sūnaus meile ir Szv. Dva
sios apszvietimas.

Tai pasakius greitai pasi
traukė ir pranyko jam isz akiu. 
Durys tuojaus atsidarė o ant 
slenksczio pasirodė jau pabu
vus bet gana szvari mergaite.

— Asz esu czionai pakvies
tas pas mirsztanti — teisinosi 
kunigas— praszau tuojaus ma
ne nuvesti prie to patalo.

Motere pasižiurėjo su nuo
staba.

— Niekas czionai nemirszta, 
niekas czionai neserga. Bet te
gul geradejas pats apie tai per
sitikrina ir inžengia in mano 
pono namus.

Po tam nuvede kunigą in val
gomąjį kur sėdėjo prie pareng
to stalo vienu-vienas jaunikai
tis. Nuolankus pasveikinimas 
privertė kunigą Warren pasi
likti -ant ilgesnio laiko, nors 
placziau paaiszkinti savo ne- 
praszyta ir nereikalinga atsi
lankymu.

—■ Pasirengusiam pasiszven- 
timui guodojamas tėvas turbūt 
pasidavė kokios maloningos 
ponios mielaszirdingoms fan
tazijoms o kuri suklaidinus ad- 
ris-a visa dalyka sugadino. Ne
galima sziadien taja klaida ati-

; taisyti bet isz ežio nors gerade-i 
. jo neiszleisiu neapsziildes pir- 
. miau ir nepavalgydines.

Po valandėlei jau kalbėjosi 
abudu, senelis ir jaunikaitis, 
kaip seni, geri pąžinstami. Pa
slaptinga kokia tai sriove juosj 
turėjo vienyti ir ju duszias su 
szirdimi riszti krūvon. Nebūti 
insitiikinimai slinko isz jayno! 
žmogaus lupu. |

— Ir asz kadaise prie jusu! 
Bažnyczios prigulėjau o szia
dien nei prie vienos bažnyczios i 
nepriguliu. Nuo to laiko, kada 
mano brangiausia motina pa
simirė, niekas jau man neapei
na, niekas nerisza, bet amžinai 
man rodosi, kad jeigu isztikro 
užgfa'binis gyvenimas randasi, 
'surastu būda mane pertikrinti 
tame, nes del jos dangus neim
tu dangus jeigu su ja kada nors 
neturecziau susitikti. Ilgstuos 
nuolatos jos, ilgiuosiu senovi
nio savo gyvenimo o kadaise, 
pilno laimes. Negalimas daig
tas idant ji butu pamirszus j

Szitas intaisymas yra n rudoj amas del kareiviu kurie yra pasirengia keliauti in už
mari idant priprasti prie siubivimo laivo ant mariu. Seržantas Arthuras Nichols net pra
kaitavo kada iszlipo isz tos miszinos. Kareiviai turi naudoti taja maszina puse valandos 
priesz inlipima in laiva.

kiekvieno žingsnio gaila! Ste-I 
betinas daigtas sziadien asz

nia-

tei-

apie sunu, dranga, prietęliu, 
jeigu isztikro jos dvasia nau- 
dojasi nemirtingumu. Anksti 
tėvo netekau, motinai 'buvau 
vislkuom o ji viskuom del ma
nes. Jokia mislis mus neper- 
s'kyre o dabar numirė ir ant 
amžių su ja atsisveikinau!

— Gryžk in Bažnyczia, at
gaivink tikėjimą o aplaikysi 
vilti su ja susivienyti amžinas- 
tyje — atsiliepė kunigas ir 
taip ilgai, taip iszkalbingai 
atsiliepc iii suvargusia duszia 
kad jaunikaitis jo žodžiu pa
klausė ir atsiklaupęs atsiliepe:

— Palaimink mane, Teve, 
suvienyk su Dievu, priimk ma
ne atgal in Bažnyczios prie
globsti !

Kunigas iszejo in paszaliini 
kam bari idant suteikti jaunam 
žmogui valandėlė laiko kad su
tvarkius mislis. Kitame kam
baryj būdamas, kunigas pama
te ant sienos paveiksią mote- 
res kuri ji czionai atvede. Sto
vėjo dar nustebės priesz .pa
veikslą kad tuo tarpu prie jo 
prisiartino namu gaspadorius:

— Žiūrai, teve, in mano mo
tinos paveiksią? Gali tai-gi da
bar suprasti kaip man jos ant

. . . . Ijaucziuosiu prie jos artimesnis

Kinu Apvaikszczioji- 
mas Chiangking

nei kad seniau būdavo! Szia
dien atjaueziu kad ji buk vi- 
siszkai menumirus, rodos vela 
su ja turiu susitikti ir pasima
tyti. Dabar, ir tai tuojaus, trok- 
sztu iszsispaviedoti, apturėti* 
iszriszima, idan kogreieziausia ■ 
mūras, kuris mane su mano 
motina laiko perskyręs. >

— Labai gerai, mano sunau,1 
— atsake Dievo-baimingas zo-, 
koninkas.

Czia ne vieta pasakot to slap
tingo pasikalbėjimo smulkme
nų ir to kito laiko. Vėlus buvo 
laikas kada Tėvas Warren ap
leido savo pažinstamo namus, 
paskyręs jam susitikima ant 
rytojaus, 7-ta valanda ryte, mi
sijos koplyczioje.

Kokis tai buvo nusistebėji
mas uolaus kunigo kada die- 
maldyste prasidėjo ir pasibai
gė o vakaryksztis penitentas 
visai nepribuvo!

Su didžiausiu liūdnumu po 
Misziu kunigas vela nusidavė 
in namus kur vakar praleido 
visa vakaru. Ta pati tarnaite 
atidarė jam duris. Buvo susi
rupinus ir apsiverkus. Verkda
ma paskui atsiliepe:

— Mano ponas szianakt nu- 
simire, atradome ji lovoje ne
gyva; priesz tai nei nesudeja
vo, gulėjo sau ramiai. Mano vy
ras kuriam liepe anksti ji pri
kelti, atrado ji be duszios. Ne
buvo geresnio pono už ji!

Tėvas Warren tylėdamas nu
sidavė paskui tarnaite in kam
barį, kuriame gulėjo jaunikai
tis. Numirėlis buvo iszbales, 

! kaip baltas marmuras o ant jo 
veido matėsi anioliszka ramy
be.

— Kas gali abejoti kad va
kar jo locna motina mane pa- 

Į vadino ? — tarė pats sau kuni- 
!gas. — Kadangi motina, kuda
kina ir dangaus linksmybėse, ne
įgali pamirszti savo sūnaus pa- 
! likto ant žemes.

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00 

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

Generolas Chiang Kai-shek 
apvedineja savo szvogerka 
ponia Kung, po plečiu ant 
kurio radosi 10,000 Kincziku 
kurie laike paroda ant at
minties Allijentu Suv. Tautu 
kuri buvo laikoma Chung
king, Kinuose.

1STORIJE apie Gregorius,
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Ir szauke: “Tu, padla, kosze- 
liena suedei,

Ar gal kam atidavei.
Pradėjo su kulokais mosuot, 

Per antausius duot,
Ir vis reke:
“Tu szioiks, 
Tu toks!”

Sūnelis, nenorėdamas

Žąsinus, Petra pamatęs, puo
lė ant jo gnaibiodamas ji, par-j tai]) vėlinai isz mažens, na ir 

■plake taip iszsipilde tavo žodžiai.
Kaip norėjai tai,]) Dievas davė. 
Prakeikei Petruką kurs už ta
ve 'buvo daug geresnis!”

Tai-gi, motinos, matote kaip 
negerai darote, kcikdamos sa
vo vaikus. Nuo jusu paežiu vai
kai iszmoksta bjauriu žodžiu, 

szaszas, ten rauples buvo dide- 'Paczios užtraukėte nelaimes 
los. Kada Petras iszgijo, buvo antsavovaikuIKartaisjussu- 
panaszus in tikra rupūže. B jau-1 pykstate-ant kitu o paskui są
ru 'buvo žiūrėti, tarsi giltine. vo piktumą iszveriate ant val
ant jo veido butu žirnius kulu-lku ir muszate juos be jokio rei- 
si. Taigi, iszsipilde Drimbienes 
velinimai, kuri pavadino savo 
vaikuti rupūže.

Neigana to, Petras, daejas de- 
szimts metu, ganė Preibio ban
da girrioje. A’iena karta suszla- 
pes, sucziau'szkes, pargynei 
banda ir atsigulė triobeleje. 
Isz ryto, da neiszsimiegojusi ir 
neiszdžiuvusi vaika bare moti
na, kad keltu ir iszvarytu gy
vulius in laukus. Vaikas pra
dėjo verkti o motina apmuszu- 
si szauke: “Ar nekelsi, tu par- 
szeli? Kad tu kur prapultum!” 
Užgynės banda, vaikas pra
puolė girrioje. Vakare Preibis 
suvarė gyvulius 'bet Petro ne
surado. Motina, susirupinus, 
jeszkojo bet niekur nesurado. 
Kas pasidarė su vaiku, niekas 
nėžinojo, dingo kaip 
vandenyje.

Praėjo puse meto, 
melde visu apielinkes 
idant

verte augsztienyka ir 
sparnais o snapu sugnaibiojo 
jo veidą tai]), jog kraujas isz- 
tryszko. Klykianti vaika moti
na iszgialbejo ir nuvede in 
triobele.

Szaszams iszgijus, Petras su
sirgo rauplėms, kur tik buvo «

ir muszate juos be jokio rei
kalo už ka sunkei nusidėsite.

akmuo

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 

į laikraszczio. PASKUBINKITE 1 1 ! 
: SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

Ka raszo p. Jonas Stanaitis, 
isz Saint Louis, Mo.: Prisiun- 
cziu t am i stem s užmokesti už 
“Saule” ant viso meto, ir ta
riu szirdinga aeziu garbingai 
redakcijai, kad man laikraszti 
nesulaikote, kuria labai myliu 
skaityti ir skaitau jau 39 me
tus* ir skaitysiu pakol gyvas 
busiu, nes tai smagiauses laik- 
rasztis del pasiskaitymo. Skai- 
cziau jau daug visokiu laik- 
raszcziu, bet visus pamecziau, 
bot “Saule,” nieko neiszkreb 
pia kaip tai kiti laikraszcziai
daro. Szirdingai aeziu už jusu 
nenuilstanti pasidarbavima 
del musu tautiecziu Lietuviu!

Ohajaus steite, 
Didokam mieste,

Už mergina du vaikinai, 
Susivaidijo gana gerai.

O tiktai badai pabueziavo,
Ir saldžiai pasimielavo,

Ir tiek nukentejo,
Kad net per duris laukan 

iszpleszkejo.
Nežine kokiu budu tasai 

vaikinas,
Labai už mengica tikos nu

skriaustas,
Gavo kotą to vaikino,

Norėjo sudraskyt bet tik 
suszlapino.

O su kuom suszlapino,
Žinoma ne su vandeniu, 

Ka maezina, tai vis negerai, 
f Ba tai Rusiszkai.

* * *
Ant kriksztynu kurna, jauna 

mergina,
Užsirūstino gana,

Kad ne vienas už paezia neima, 
Norints czionais yra vaikinu 

gana.
Veidas jos persimainė,
Nosis ir akys atsimainė, . iDantys barszkejo,

Net ausys krutėjo.
Jau net buteli nuo stalo buvo 

pagriebus,
Ir butu vienam per galva - 

uždavus,
Bet kitas 'žmogelis buteli 

atėmė,
, Ir musztis nedave.

Vienas vaikinas doleri dovanu 
padėjo,

Ir per duris namo iszejo,
Tai du kiti laukia nutvėrė, 
Ir su bilem vaikinui galva 

suede.
Tai mat, kaip puikei bovijosi, 

Kad ant kožno susirinkimo 
galvas skaidosi,

Su tokia zo'bova, 
Tai jau szirdeles ganai

* * *
Vienoje vietoje saliuninke in

• salima in belgo,
I Kur jos sūnūs už baro stovėjo, žardiena.

Priszokes prie motinos pradėjo 
su kuloiku ėst, 

Tai ne sūnelis, 
Tai tiktai szunelis, 
iSzuo to nedarys,

Motina su kojoms nespardys, 
Kas tame kaltas? Tėvai,

Ba vaikelius augina negerai, 
Sziadien sūnelis nieko 

nedboja, 
Motinai kaulus lamatuoja.

* * *
Skrantone bobele lustauna, 

Tai su tokia jau gana,
Josios vyras užtruko 

karezemoj,
Parėjo ant pirmos valandos 

namo.
Bobele da nebuvo namieje, - 
Turėjo būti kur -besiedoje,
Antra valanda -atsirado, 

Vyras ant greitos pokeri 
surado,

Ir taip bobelka aptaise, 
Kad ne greitai pasitaiso,

O bobelka kad ir pasitaisys, 
Tai vis taip darys.

motina 
kunigu 

p a sik ei b t u b a žn y c z i o s e 
apie vaiko prapuolimą. Tuo
kart kas tolkis danesze jog toki 
vaika mate Vaineiiku sodžiuje. 
Motina nuėjo in ten ir isztikru- 
ju rado dingusi Petruką, par
sivedė namon ir skaudžiai ap- 
musze. Vaikas aiszkino buk 
paklydo girrioje, iszalkes, ilgai 
klaidžiojo ir ant galo pakliu
vo Vaineikiuose.

Kada Petrukas turėjo jau 
keturiolika metu, motina už ka 
ten ji isz'bare, davė per spran
dą szaukdama: “O kad tu su
degtume!!” Neužilgio trio’be- 
ieje motina užkure ugnele isz- 
eidama kulti. Nelaimingas vai
kas baisei taja diena apdege ir 
mirė.

Drimbiene veikdama ir rū
gėdama kalbėjo Preibienei o 
toji jai atsake:

— Ko tu ežia rugoji, juk tu

Davis Pribuvo In 
Anglija

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

Motinos, Nekeikite 
Savo Vaikus!

Antanas, iszgirdes kaip szei-

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
—o---

Yra tai stebėtina kny
gute, nes joje randasi 
daug teisybes ir jau 
daug atspėta kas buvo 
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 250 o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

mininke su kampininke bara 
mažus savo vaikus, todėl stu-!I 1 I
dentams iszejus, tarė:

— Motinėlės, nors ir ne es
mių jusu mokytojum, bet noriu ( 
jums papasakoti viena atsitiki
ma kuri savo akimi maeziau.

Salantu parapijoj, Sausgal-, 
viu sodžiuje, 1915 metais, gy-! 
veno ūkininkas Prei'bys. Ture-Į 
jo jis ypatinga pirkele in ku
ria leido vargdiene naszle 
Drimbiene su vaiku Petruku.! 
Pati Drimbiene buvo 

.dora motere todėl ir 
' in ja atsigimė; buvo didžiai a^- 
i kaklus.

Būdamas da tik ketvirtu me
tu, turėjo gražu veideli. Moti
na ant jo užpykus, davė jam 
per sprandu szaukdama: “Al
ne eisi, tu rupūže!” Petrukas 
iszspruko. Atsitiko tai pavasa- 

. ryje. Preibio žąsys, iszporeju- 
! sios žąsukus, vaikszeziojo po kuris turi panaszu dinsta te- 

nais.

labai ne- 
Petrukas

Elmer Davis, Direktorius 
Amerikos Kariszku Informa
cijų Bjuro, ana diena pribu
vo in Londoną, Anglija, su
rinkti nekurias informacijas 
apie kare. Būdamas ten, su
sitiko su Brendan Braken

« arba pradžia | 
| SKAITYMO 1 
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Žinios Vietines
— Petnyczioj pripuola Szv. 

Bernardo.
— Nedelioje atsibuvo Lie

tuviui Diena Lalkewood Parke, 
kurioje dalyvavo prezidentas 
Lietuvos, Antanas Smetona, su' 
kitoms žymioms ypatoms, pra
kalbėdamas in susirinkusius 
žmones. Tukstancziai žmonių 
pribuvo isz visu szaliu daly
vauti toje dienoje ir net keli 
pribuvo isz Chicagos. Buvo tai 
viena isz didžiausiu Lietuviu 
Dienu kokia buvo laikoma in 
29 metus.

— Panedelio ryta atsilankė 
in redakcija “Saules” gerbia
mieji svecziai, Prezidentas 
Lietuvos, Antanas Smetona, 
redaktorius “Dirvos”, Kazi
mieras Karpas, ir Daktaras 
Stasys T. Tamoszaitis, visi isz 
Cleveland, Ohio. Acziu szirdin- 
gai už atsilankyma ir laimin
gos keliones namo nes svetelei 
iszvažiuoja namo Utarninke. 
Visi yra užganadinti isz savo 
atsilankyma in musu apielinke 
ir už svetinga priėmimą per 
tukstanczius žmonių. Preziden
tas taipgi lankėsi per kelis 
miestelius musu Schuylkill pa
viete savo kelionėje po anglių 
apielinke.

>—< Praeita Subata lankėsi 
musu mieste žymus sveczias, 
profesorius Dr. Alfredas Sena, 
ir prie tos progos atsilankė in 
redakcija “Saules’. Dr. Alfred 
Senn yra kalbu mokslo profe
sorius Pennsylvanijos Univer
sitete, Philadelp'hijoj. Jis yra 
Szveicaru kilmes. Gyveno Lie
tuvoje nuo 1921 m. iki 1930 m., 
kur pirma buvo “Eltos” (Lie
tuvos Teleigramu Agentūros) 
direlktoriaus pavaduotoju. Pas
kui Dr. Senu dirbo koki laika 
Szv. Kazimiero Draugijos kny
gyne. Nuo 1922 m. iki 1925 m. 
jis buvo Pavasarininku Suau
gusiu Gimnazijos direktorium. 
1922 m. Lietuvos Universiteto 
Humanitariniu Mokslu Fakul
tetas pakvietė ji kalbotyros 
docentu. Toje vietoje iszbuvo 
iki 1930 m., kada Yale Univer
sity (New Haven, Conn.) ji 
pakvietė vieniems metams. 
Nuo 1931 m. iki 1938 m. profe
soriavo Wisconsin© Universi
tete (Madison, Wis.). 1938 m. 
buvo pa'kviestas Pennsylvani
jos Universiteto.

Profesorius Senu remia Lie
tuviu kultūros darba, kur tik 
gali. Sziu metu Birželio ir Lie
pos menesiais jis dėstė Lietu
viu literatūros kursą seserų 
Kaziimieriecziu vasaros moky
kloje. Jis yra iszleides visa ei
le knygų ir straipsniu apie 
Lietuviu kalba ir literatūra.

— Ponia Barbora Augus- 
taitiene isz Jackson Heights, 
L.I.N.Y., lankosi sziomis die
nomis musu paviete pas savo 
duktere V. Coughlin, Frackvil- 
leje, pas duktere V. Rekuviene, 
Lost Creek, sunu Joną Shenan- 
doryje ir savo geras drauges, 
ponias Mare Služiene, Girard- 
villeje ir prie tos progos atsi
lankė in redakcija “Saules” 
nes yra musu sena skaitytoja 
per daugeli metu. Acziu už at
silankyma.
t Sirgdama kėlės sanvai- 

tes, Mare, pati Juozo Dulskio, 
537 W. Centre uly., mirė namie 
Sukatoje po piet 5:45 vai. Ve
lione gimė Lietuvoje, pribūda
ma in Amerika būdama kūdi
kiu, gyvendama pirmiausia 
Shenandoryje, po tam Maha- 
nojuj kur pragyveno 38 me-

tus. Prigulėjo prie Szv. Juoza
po bažnyczios ir Ražancziavos 
Moterių Draugijos. Paliko vy
ra Juozą ir se'kanczius vaikus: 
Klara, pati Antano Jenonio 
mieste, Reimonda, Park Place, 
Leonarda, namie, Mare pati Jo
no Vasalskio mieste, Joną, na
mie, Tamosziu, kariuomeneje, 
Camp Shelby, Miss. Francisz- 
ka, pati Jurgio Starinskio, isz 
Elizabeth, N. J. Laidotuves at
sibus Seredoje 9-ta vai. su apei
gomis Szv. Juozapo bažnyczio- 
je. Graborius Traskauskas lai
dos.

— Kareivis Leonas V. Bocz- 
kauskas, kuris randasi Caimp 
Pickett,. Virginijoj, medilka- 
liszkam korpuse, parvažiavo 
namo pasimatyt su savo tėvais 
ponstva Viktorius L. Bocz- 
kauskus, leidėjas “Saules,” 
W. Mahanoy Avė., ant keliu 
valandų ir sugryžo adgal Ne
delioje. Buvo tai jo pirmutinis 
atsilankymas namo nuo kada 
inženge in kariuomene. Leonas 
užbaigė savo mokslą ir dabar 
likos perkeltas in medikalisz- 
ka generaliszka liigonbute ant 
tolimesnio mokslo. Antras sū
nūs, jo brolis, kapralius Ed
vardas Boczkauskas, randasi 
ant tarnystes Topeka, Kans., 
kur lavinasi oriniam korpuse 
ir yra inspektorium Eropla- 
niszku armotu ir ginku ant di
deliu eroplanu. Kapralius Ed
vardas perkeliavo daugiau kai 
17,000 myliu nuo kada inžetrge 
in kariuomene.

SHENANDOAH, PA.
f Motiejus Spūdis, gerai 

žinomas gyventojas, mirė įprčF- 
eita Ketverga namie. Velionis 
paėjo isz Lietuvos, pergyven
damas mieste daugeli metu. 
Paliko keturis sūnūs, dvi duk- 
teres, seseri, broli ir 8 anu'kus. 
Likos palaidotas Utarninke. 
Prigulėjo prie Szv. Jurgio pa
rapijos.

t Antanas Gureviczius, gy
venantis Lost Creek, mire Su
katoje Ashlando ligonbuteje. 
Velionis gimė Lietuvoje pergy
vendamas Amerikoje 46 metus, 
jo pati mirė 25 metus adgal, 
prigulėjo prie Szv. Vincento 
parapijos, Girard vi liejo.

— Persijos gyventojai, ka
da apserga, valgo moli ir žeme 
del iszgydymo ligos.

JAUNAS
PUSTELNINKAS

Pergyveno 16 Metu 
Ant Pustynes, Pirma 
Kart Paregėjo Motere

Stewart, Kanada. — Lenard 
Pcrral isz mažo kaimelio ang- 
lekasiu, kur ten kainuosiu Bri- 
tiszkoje Kolumbijoj, Kanadoje 
svccziavosi czionais per kėlės 
sanvaites Lenard yra. 19 metu 
ir savo gyvenime ne buvo ma
tes moteres. Su tėvu gyveno 
Žiemiu szalyse, labai toli nuo 
civilizacijos. Kada da buvo 
kūdikiu, jo motina, mirė. Po 
tam tėvas ji augino lyg 19 me
tu amžiaus.

Dirbdami prie kasimo aukso, 
nei tėvas nei sūnūs neatsilanke 
tarp žmonių. Muistą pirkinėjo 
už žvėrių kailius nuo pa'kele- 
vingu kupeziu [traders]. Pra
eita žiema iszkase daug aukso 
ir nutarė apleisti ta pustyne. 
Kada jaunas Perral priplaukė 
maža miesteli, paregėjo ten 
pirma kart savo gyvenime mo
tere ir užklausė tėvo, kas tai 
do puikus sutvėrimas. Toliaus 
jis kalbėjo buk moterys yra 
puikiausi sutvėrimai kokius 
lyg sziam laikui yra mates ir 
yra tvirtas, kad jo motina tu
rėjo prigulet prie panasziu pui
kiausiu sutvėrimu.

Surado $2,000 Senoje 
Siubyneje

Franklin, Ky. — Maro San
ders, sena motere, mirė czio
nais prieglaudoje del senu 
žmonių. Gimines žinojo buk 
senuke už gyvasties turėjo pi
nigu ir kada suardė jos sena 
siubyne (rakenezeri ant kurios 
nuolatos supdavosi, rado joje 
bankines knygutes ant sudėtu 
pinigu keliosia bank ošia suvir- 
szum 2,000 doleriu. Gimines 
pasidalino pinigais, bet už gy- 
vasCzio senukes nedave jai jo
kios paszialpos, tik nuveže ja 
in prieglgauda del senu žmo
nių.

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

Italai džiaugiasi Isz Mussolino Nupuolimo

PUIKUS
ATLYGINIMAS

Apdovanotas Ne Pini
gais Tik Geru Darbu Už

Suradimą Pamesto 
Turto

Atlanta, Ga.— Nesenei brek- 
monas ant. Satilla geležinkelio 
James Curley, rado moteriszka 
krepsziuka palikta ant sėdy
nės per nežinoma locnininke. 
Kada atidarė krepsziuka idant 
Pažinoti prie ko jis priguli, 
rado jame dcszimts tukstan- 
cziu doleriu vertes deimantu, 
5,000 bankiniais czekiais ir 70 
doleriu pinigais, radosi ir po- 
pieros isz kuriu dažinojo prie 
ko lasai turtas priguli.
Buvo tai teisingas žmogus, ne
prisisavino to, kas prie jo ne- 
prigulejo, norints tai galėjo 
lengvai padaryti bet atidavė in 
kompanijos ofisą. Supreden’tas 
geležinkelio sugražino locni- 
ninkei pamesta turtą.

Bet musu apraszimas czio
nais nepasibaigia. Locnininke 
neparodė savo dėkingumo del 
teisingo žmogaus per nusiunti
mą jam 25 centus už radini. 
O ne! Toki’S atsimokejimas 
galėtu ji permainyt ateityje 
ant vagies. Motere nebuvo be 
jausies ir be supratimo, pažino 
jo teisingysta ir pagal jo užsi- 
tarnavima jam panaszei atsi
mokėjo.

Žmogelis pirmiause aplaike 
pinigine dovana, tiek, kad ga
lėjo su savo szeimyna praleist 
dvi sanvaites vakacijos . Bet 
tikra jo užmokestis buvo, kad'a 
aplaike nuo moteres puiku už
siėmimą su geru užmokeseziu. 
—To'kis tai buvo tinkamiau
sias atlyginimas isz kurio szia- 
dien labai džiaugėsi, nes nesi
rūpina daugiau apie ateiti ir 
kad ant senatvės netektu dar
bo.

K 4

New Yorko Italiszkoje dalyje miesto vadinama “Little 
Italy”, tenaitinei Italijonai iszgirde kad Mussolini liko pra- 
szalintas, nudžiugo labai ir isz to laike net parodas. Szita 
Italiszka szeimyna iszkabino prezidento Roosevelto paveik
slą. Po visa Amerika Italai džiaugiasi ta j a permaina.

Vaisei Girtuoklystes
Duluth, Minn. — Vienam isz 

czionaitiniu namu palicija ra
do vieno meto kūdiki mirsz- 
tanti nuo bado. Kūdikis ant 
regėjimo palicijos prislinko in 
kampeli ir stengėsi užsidengti 
skudurais. Antram kambarė
lyje gulėjo tėvas kūdikio ant 
lovos, Mikola MacCabe, girtas 
o prie jo stovėjo keli tuszti bu- 
telei. Praeita Subata jo pati ap
leido ji ir trejetą mažu vaiku. 
MacCabe nesenei aplaike1 1,500 
doleriu nuo miesto už sužeidi- 
ma. In trumpa laika visus pi
nigus pragėrė, kas motere pri
vertė iszsižadeti visos szeimy- 
nos ir ja apleido.

Vogė Idant Prigialbet 
Motinai

New York, N. Y. — Geisda
ma visame intikti savo mirsz- 
taneziai motinai, Edna Mon- 
tella, likos aresztavota už va- 
gysta nekuriu dalyku isz namo 
kuriame buvo už tarnaite. 
Priesz sudžia mergina teisino
si buk josios motina serga ne- 
iszgydoma liga, o geisdama 
jai visame palengvyt paskuti
nes drenas, vogė idant jai in
tikti visaime. Sudžia. neužlaike 
ja ant tolimesnio tyrinėjimo, 
lie’s motina susijudinus tuom 
atsitikimu, galėtu tuojaus mir-

skaity:kit “saule” platinkit

Vokiszki Lekioto jai Paimti In Nelaisve

Szitie Vokiszki lekioto j ai likos paimti in nelaisve laike 
musziu SiciĮijoj per Allijentus. Manoma kad ten likos pa
imta apie 40,000 tokiu nelaisviu.

Eroplanas Pataikintas
500 Kartu

Nors szitas eroplanas aplai
ke 500 szuviu bet sugryžo ant 
savo stoties giliukningai po 
bombardavimu Sicilijos. Ser
žantas Henry Hicks peržiūri 
ji po sugryžimui.

Atmink “Szventa
Diena Szvenst”

Tasai prisakymas yra labai 
svarbus. Pats Dievas svietą 
tvėrė per szeszes dienas o sep
tinta silsejosi.

Žmogui taip-gi Dievas pa
skyrė szeszes dienas ant pro- 
cios o septinta pasilsėt, tai yra, 
szvenst ir Dievui padekavot už 
Jo suteiktas mums geradejys- 
tes. Senam zokone kas perženg
davo ta treczia prisakyma, bū
davo, akmenalis taji užmusza. 
įmikime pavyzdi nuo Žydu, 
kaip jie savo szaba užlaiko nes 
ne tik patys szvenezia bet ir 
savo gyvulio niekam neduoda.

Pas mus Lietuvoje, žinote 
gerai, kaip kožnas sulaukės 
Nedėlios arba kitokios szven- 
tes, eina in 'bažnyczia myle ke
lio ar toliaus, per purvyną lyg 
keliu, idant atiduoti Dievui 
garbe už Jo geradejystes. Isz- 
nevožijimas szventos dienos, 
yra dideliu nusidėjimu o tas, 
kuris ta prisakyma peržengia, 
prieszingas yra paežiam Die
vui ir už tai ne tik lieka po 
smert nubaustu bet ir ant szi- 
tos aszairu pakalnes.

Isz peržengimo treczio prisa
kymo “atmink szventa diena 
szvensti” turime daug pavyz
džiu kurie czion ant žemes li
kos persergetais, isz kuriu po
ra czion paduodame:

‘‘Vienas žmogelis turėjo di
deli patraukima szventoms die
noms eiti su muszikieta medžio
ti o labiausia apie ta laika ka

da ha žny ežiose atsibuvineja 
dievmaldystes (Miszios). Ka
da viena karta jis vaikszczio- 
jo po girria, pamate prieszais 
atbėganti zuiki — pradėjo cie- 
liuot, zuikis pradėjo augt ir 
akimirksnyje taip iszsipute 
kaip didžiauses jautis, iszsi- 
žiojo priesz ji, akis iszverte, 
ka žmogelis paregejas baisiai 
persigando ir apsisukęs ant 
vienos kojos dūme skvernus 
pasiėmęs namo, kaip kulka, ir 
jam rodėsi jog goveda velniu 
paskui ji genasi.

Kada parbėgo namon, krito, 
stuboj ant grindų ir ilgai gu
lėjo. Paskui sirgo kėlės sanvai
tes isz to o kada pasveiko, už
sižadėjo jog daugiaus szventa 
diena neeis ant medžiokles. 
Prižadejimia dalaike bet kas 
isz to, — ėmėsi prie kito daig- 
to nes kad ir nevaikszcziojo ant 
medžiokles bet ėjo iii tolima 
ežerą meszkeriot mislydamas 
kad tai ne yra dideliu nusidė
jimu.

Nusiyrė sėdės in valtelia in 
viduri ežero meszkeriot. Neil
gai trukus, užsikabino nedide
le žuvis; tas isztraukes savo 
laime mete in luoteli nes o dy- 
vai! žuvis pradėjo po valei 
augt. Matydamas ta stebuklą, 
pradėjo su irklu smalkiai irtis 
prie kraszto o toji žuvis augt. 
Kada jau buvo in kraszta tik 
pora varsnų, luotas taip žuvia 
prisipildė jog apsivertė o žmo
gus su labai dideliu vargu isz- 
sinesze su gyvastimi in krasz
ta.

Nuo to laiko kada jau aisz- 
kiai dasieke stebuklą, ėjo kas 
miela szventa diena in bažny
czia ant Misziu drauge su ki
tais.”

Antras atsitikimas apraszo 
taip:

“Vienas ponas turėjo sunu 
kuris mokslą Prosuose pabai
gęs, parvažiavo namon. Tėvai 
jo, būdami Dievobaimingais, 
kada pamate savo sunu, abejo
janti apie artikulus szvento ti
kėjimo, labai rūpinosi ir ne 
karta jam iszmetinejo jo neti- 
kysta. Diena Visu iSzventu eime 
sūnelis karaibina ir nuėjo me
džiot. Vaikszcziojo po girria 
per visa diena ir apie saules 
nusileidimą pakilo; klaidžiojo 
gana ilgai; o kada isz girrios 
iszejo, buvo vidurnaktis. Ėjo 
jaunikaitis žinomu sau keliu 
pro bažnyczia, kurioje buvo 
matyta per visus langus szvie- 
sa. Ne isz nuobažnumo bet isz 
alkyvumo, perženge jis bažny
czios slenksti. Jaunikaitis sėdo

in lonika szale vieno poniszko 
nepažinstamo. Dairėsi in visas 
szalis ir labai dyvijosi jog nei 

I vieno, tarpe susirinkusiu pa- 
1 žinstamu nepatemijo.
| Neilgai trukus, zakristijonas 
sužiebė žvakias ant altoriaus, 

Į iszejo kunigas isz zakristijos 
su juodu arnotu, su asista ir 

! klapcziukais bet visi buvo kau- 
datrupeis. Jaunikaitis dabar 
nutinpo isz baimes ir ne pasi- 
krutint negalėjo. In katra tik 
pažvelgė, kožno akys buvo in- 
dubia o nekuriu rūbai iszrode 
kaip priesz szimta metu adgal 
nesziojo'.

Ceremonijos priesz altorių 
atsibuvinejo, vargonai uže kas- 
žin kokiu graudingu balsu. Ka
da kunigas pradėjo maldas už 
numirusius, jaunikaitis neno
rėdamas sukalbėjo “Sveika 
Marija” o 'kada pabaigė, szale 
jo sėdintis tarė:

— Giliukis tavo, nelabasis 
jaunikaiti, jog tu gavai ta isz- 
ganinga misli o sukalbėjai ta 
maldele. Jeigu nebūtum atkal
bėjas, 'butum nuejas drauge su 
mumis in begalini gyvenimą. 
Pabaigei žemiszkus mokslus 
bet užmirszai didžiausia moks
lą, kuris yra reikalingas del du- 
szios iszganymo; dabar žinok, 
kad žmogus nenumirszta su du- 
szia bet tiktai persiskiria su 
kunu — kūnas eina in žemia o 
duszia nueina ant amžino gy
venimo in vieta, jai paskirta. 
Asz taipgi netikėjau in duszios 
nesmertelnuma, szventas die
nas praleidinejau ant visokiu 
neviežlybu daigtu neatminda
mas ant to, kad szventa diena 
paszvenst Dievui ant garbes.

Kada tai pasakė, viskas isz 
bažnyczios isznyiko ir pasida
rė tamsu. Tada jaunikaitis su
ėmęs visa vieką iszejo isz baž
nyczios ir svyruodamas parėjo 
namon. Nuo to naktinio atsiti
kimo apsirgo ir per pora me
nesiu isz lovos neiszlipo.

Laike ligos pareikalavo ku
nigą, isz tikros szirdies atliko 
gera iszpažinti ir pasaike ta, ka 
savo akimis regejo ir ausimis 
girdėjo. Nuo to laiko pasitaiso 
jaunikaitis, isz ko buvo didelis 
tėvams džiaugsmas o ant galo 
likos zokoninku ir kliosztoriuj 
Dievobaimingai pabaigė gyve
nimą.”

Daugelis yra tam panasziu 
pavyzdžiu apie isznieikinima 
szventos dienos ir tai reikia 
žinot kad tai yra svarbus, nuo 
pat Dievo prisakymas: '“At
mink szventa diena szvensti.” 

Czion Amerikoj suvis kitaip 
yra nes kartais prireikia tai tu
rime dirbti ir szventa diena o 
kartais ir Nedeliomis ypacz ka
res laiku bet vienok gavus liue
so laiko, reikia eiti in bažny
czia jeigu laikas o jeigu būna 
jau po laikui, tai nors namie 
būdamas, Dievui karszta mal
da nusiunslk del apturėjimo 
nuopelnu už praėjusiu ir szios 
dienos darbus. Dievas yra di
džiai kantrus ir laukia žmo
gaus paprovos, per tai naudo
kimės isz laiko kuris yra del 
gero žmogaus paskirtas ne tik 
ant szio svieto bet ir ant atei- 
nanezio gyvenimo.


