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Prie Dukters Szliubo
Boyertown, Pa. — Biznierius 

Herbertas Sehmoyer, kuris ra
dosi ant vinczevones savo duk
ters ir laike kada kunigas su- 
riszinejo ja mazgu moterystes 
ir isztare tuos žodžius: ‘ ‘ Dabar 
suriszu. jus. mazgu, moterys
tes,” tėvas suklupo ant grin
dų, mirdamas in kėlės minutas. 
Vestuves persimainė ant nu
liūdimo.

Lietuvys. Tėvas 7 Vai-
ku, Instojo In Kariuo

mene; Patrijotas

Kansas City, Kans. — Pet
ras Werp (o gal Verpsza), 36 
metu, tėvas septynių vaiku, 
turintis gera užsiėmimą czio- 
naitiniam banke, pamėtė savo 
darba ir instojo in kariuomene. 
Werp aplaiks $22. ant menesio 
o del savo szeimynos $122 ant 
užlaikymo. Jo vaikai turi nuo 
9 menesiu lyg 12 metu amžiaus.

Werpa yra gimęs czionais 
isz Lietuviu tėvu. Sako jis: 
“Jeigu man reikes kovoti už 
laisve szio sklypo tai atiduosiu 
savo gyvastį gervalei.”

Dukrele Iszgialbejo
Tęva Nuo Kalėjimo

Buffalo, N. Y. — Szesziu die
nu amžiaus dukrele iszgialbejo 
tęva Mikola Stanczyka nuo 
nuspendimo in kalėjimą už va- 
gysta buszelio bulviu isz tavo- 
rinio trūkio. Kada tęva stojo 
priesz magistrata, tasai jo už
klausė: “Ar esi pacziuotas?” 
Ant to Mikas atsake jog turi 
paczia ir maža dukrele. “O 
kiek metu yra tavo dukrele?“ 
užklausė magistratas. ‘ ‘Szesziu 
dienu amžiaus.” Sudžia tai isz- 
girdes paliuosavo tęva ir pa
liepė sztorninkui nuvežti mais
to del vargingos szeimynos nes 
tėvas neturėjo darbo per kelis 
menesius.

Nedora Bobute Baisei 
Sumusze Savo Anūkėlė

Reading, Pa. — Supykus kad 
jos anūkėlė, 7 metu, Georgina 
Boarden, pasilinksmino ant 
pikniko, kuri parengė jos kai
mynai, jos bobute, 60 metu, nu
rėdė mergaite lyg nuogumui, 
suriszo kelis mazgus virvėje ir 
plake su ja mergaitei per veidą 
jr visa kuna. Kaimynai subėgo1 
ant mergaites riksmo ir iszgial
bejo mergaite isz ranku įnir
šusios bobutes kuri vėliaus li
kos aresztavota. Drauguve vai
ku pasiėmė mergaite po savo 
apgloba.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.
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Padirbo Gazoliną Isz Anglin

Daktaras R. R. Sayers, direktorius kasyklų, parodo ki
tiems kokiu budu galima dirbti gazoliną isz kietųjų anglių. 
Bandymas atsibuvo ana diena Pittsburge, kuriame *prisi- 
žiurinejo žymus kariszki perdetiniai.

DARBO ŽINUTES

Wilkes-Barre, Pa. — Apie 
500 merginu dirbancziu United 
Pants dirbtuvėje, pamėtė dar
bus už tai, kad kompanija joms 
neužmokėjo už praėjusia laika 
darbo. Kompanija siuva ka- 
riszkas mandieras.

Mount Carmel, Pa. — Czio- 
naitinei aplinkinei anglekasei 
nutarė szvensti Labor Day ku
ri pripuola Panedelyje. Ir ki
tose vietose anglekasei nutarė 
nedirbti ta j a diena.

Centralia, Pa. — Raven Run 
kasyklos, prigulinczios prie 
Hazlebrook Coal Co., uždare 
kasyklas ant kokio tai laiko 
per ka neteko darbu 168 darbi
ninkai.

Glen Lyon, Pa. — Tūkstan
tis anglekasiu nesuprato apie 
mokesti ir nesugryžo prie dar
bu pakol kompanija sutiks ant 
ju pareikalavimu.

Gindamas Motina
Užmusze Tęva

Newark, N. J. — Edward 
Wagner, 18 metu, randasi už
darytas kalėjime už nužudymą 
savo tėvo, 46 metu amžiaus, 
apgynime savo motinos. Vai 
kas, kuris yra vyryiausiu isz 
dvylikos vaiku, apsakė palici- 
jai buk jo tėvas, pare j as namo 
gerai užsitraukęs, kerszino vi
sai szeimynai nužudymu. Sū
nūs tame laike kirto malkas o 
iszgirdes motinos kliksma, pa 
mate tęva muszant motina ir 
isz didelio susijudinimo, ne- 
apsvarstydamas ka daro, kir
to su kirviu tėvui kelis ypus 
per galva kad jo nepaklausė 
kad nemusztu motinos.

— North Carolina valstija 
padirba 70 procentą visu pape- 
rosu kuriuos suruko žmones 
Amerikoj.
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Daug Vaiku Užgimė 
Pennsylvanijoj

Harrisburg, Pa. — Praeita O 7
meta Pennsylvanijoj gimė 13- 
tas procentas daugiau vaiku 
bet nelegaliszku ir-gi vaiku pa
sididino skaitlis ant 18-to pro
cento nes tuju vaiku, kurie gi
mė nevedusioms merginoms, 
yra 16,689 o vedusioms poroms 
gimė 175,529 vaikai. O kad 
daugelis daktaru nepranesze 
valdžiai apie gimimus nelega
liszku vaiku, todėl galima spė
ti kad skaitlis yra daug dides
nis.

Žentas Užkasė Gyva 
Uoszvi Skiepe, Kuri

Sužeidė
Riverdale, Mo. — Modesto 

Rafaelo likos užkastas gyvas 
skiepe savo namo, praeita san- 
vaite, nors jis melde susimyle 
jimo nuo savo žento, Stefano 
Matoni. Abudu turėjo kokius 
ten nesupratimus ir tasai kirto 
savo uoszviui su kirvio kotu 
jam per galva ir tasai krito 
ant grindų. Žentas, manyda
mas, kad savo uoszvi užmusze, 
nuvilko ji in skiepą, iszkase 
duobia ir jau ketino inmesti 
kad sztai uoszvis atsipeikėjo.

Pradėjo graudžiai melsti 
žento idant ji neužkastu gyva 
bet tasai buvo kurczias ant jo 
meldimu, inmete ji in duobia 
ir užkasė. Rafaelo motere bijo
jo apie tai praneszti palicijai 
nes žentas ir ja kerszino už 
muszti o kada vėliaus žentas 
gavosi in kalėjimą už koki ten 
prasižengimą, motere nuvažia
vo in suda ir apsakė apie nu
žudymą savo vyro tik ana die
na. Palicija nuėjo in skiepą ir 
atkasė duobia kur isz tikrųjų 
rado joje užkasta vyra.

— Gyventojai Hollandijos 
kitados iszkabindavo žibin
ti prie duriu ant ženklo mir
ties, kaip mes sziadien iszka- 
biname žiedus arba juostas.

VOKIECZIAI PAR
DUODA LENKISZ-

KUS VAIKUS IN 
NELAISVE i

Szaudo Vyrus Ir 
Moteres

Washington, D. C. — Ameri- 
koniszkas departamentas tei- 
singystes aplaike žinia buk 
nuo 1942 meto Vokiecziai pasi- 
elgineja su Lenkijos gyvento
jais bjauriai ir baisiai kad vi
sus isztremti isz ju tėvynės ir 
sumažinti j u skaitlį. Ana diena 
suėjo keturi metai nuo kada 
Vokiecziai užėjo ant Lenkijos 
ir pradėjo ja kankinti visokiais 
budais.

Pagal taisės žines tai dauge
lis žmonių buna nužudytais 
ant vietos be jokios mielaszir- 
dystes, vaikai nuo 14 metu ir 
vyrai lyg 60 metu yra siunezia- 
mi in Vokietija prie sunkiausiu 
darbu. Vaikai buna suszaudyti 
ant vietos kad nebutu sunke
nybe juos maitint, kiti buna 
atskirti nuo tėvu ir gabenami 
in Vokietija ant iszauklejimo 
kaipo Vokiecziai arba parduo
ti in nelaisve prie visokiu dar
bu o senus vyrus ir moteres 
laiko nelaisvės abazuose kur 
seneliai mirszta isz bado ir ne 
prižiūrėjimo. Žodžiu Vokie
cziai pasielgineja su jais ar- 
sziau kaip su žvėrimi. Už tai 
turės atsakyti kada ateis diena 
atkerszinimo už visas kanezias 
ir bjaurybes papildytas per 
Vokieczius.

Bialostoko aplinkinėje Vo
kiecziai iszžude daugiau kai 
tūkstanti inteligentu žmonių ir 
ju szeimynas, 500 daktaru, ad
vokatu ir mokytu likos suszau- 
dyti, kurie turėjo iszkasti savo 
kapus in kuriuos likos inmes
ti ir užkasti, kiti da pusgyvi. 
Juknovoje suszaudyta 30 žmo
nių ir 20 Vasilkove.

Varszavoj Lenkai suardė ke
turis paveikslu teatrelius, ku 
riuose buvo rodoma Vokiszki 
paveikslai.

600 Japonu Eroplanu
Nuszauta

Nauja Gvina — Praeita me
nesi Allijentai nuszove 600 Ja- 
poniszku eroplanu ant Naujos 
Gvinos ir Solomonu Salų per 
Allijentus. In dvi sanvaites su
szaudyta 250 eroplanu.

Vokiecziai Szaudo
Danus Ant Ulycziu

Stokholmas, Sz vedi j a — Kur 
tik Vokiecziai užtiko kuopeles 
žmonių ant ulycziu, tai juos su- 
szaude kaip zuikius. Susirinki
mas žmonių ant ulycziu yra už
drausta per Vokieczius. Praei
ta Nedelia daugiau kai 2,000 
žmonių likos sužeista ir už
muszta už ta j i prasižengimą.

35,000 Vokiecziu 
Užmuszta

Rusai Paėmė In Nelaisve 5,100 
Vokiecziu Ir 200 Miestu; Vo- 
kiecziai Siunczia Rezervus Ant 
Frunto; Allijentai Vela Bombar
davo Italija; Amerikonai Paė
mė Sala Marcus Nuo Japonu 
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LONDON — Vokiecziai baisiai likos su
pliekti artimoje Taganrogo, kur neteko 35,000 
kareiviu, užmusztu ir 5,100 likos paimta in ne
laisve kaipo paimta 200 visokiu miestu ir kai
meliu kaipo ir dideli miestą Krasny Luch su 
51,000 gyventoju. Svenskos aplinkinėje paėmė 
60 miesteliu ir kaimeliu. Vokiecziai pradėjo 
siunsti rezervus ant kariszko lauko idant ap
saugoti savo pozicijas ir iszgialbet likuczius sa
vo kareiviu kuriems kerszina visiszkas isztre- 
mimas tose vietose kaip Smolenske ir Doneto 
pakalnėj kur užmuszta 3,000 Vokiecziu in laika 
trijų dienu musziu. Rusai paėmė daug visokio 
kariszko materijolo. Buvo tai vienas isz smar
kiausiu ir kruviniausiu musziu in kėlės sanvai- 
tes. Girdėt kaį»Vokiecziai stengėsi padaryti at
skiria taika su Maskoleis nes jie negales ilgiau 
iszlaikyti smarkiu Maskolių užklupimu.

Denmarke Vokiecziai aresztavoja žymius 
gyventojus o kitus szaudo. Badai karalius Kris
tianas atsisakė nuo karaliszko sosto. Sukylimai 
buna ant kasdieninio paredko Rumunijoj, Ven
gruose ir Bulgarioj kur žmones nepasiduoda 
Vokiecziams ir nenori būti po ju padu.

Grofas Galeazzo Ciano, su 
savo szeimyna buvo pabėgės 
isz Rymo bet vela likos suim
tas ir aresztavotas prie Fran- 
cuziszko rubežiaus.

Katalikai, Protestonai 
Ir Žydai Szelpia 

Pabėgėlius

London, O.N.A. — Protesto 
nai, Katalikai ir Žydai szelpia 
pabėgėlius, kurie pribuvo in 
Francija, kai kur laiko net 30 
žmonių, atiduodami jiems savo 
paskutini szmoteli duonos. Tu
la motina su deszimts vaikais 
pasidalino paskutiniu szmote- 
liu duonos su 20 pabėgėliais. 
Pabėgėliai yra isz sklypu užim
tu per Vokieczius.

Tifusas Užmusze 3,550 
Žmonių Karkove

New York — Sovietu žinios 
pranesza buk 3,550, isz tuju 
2,000 vaikai, mirė nuo tifuso ir 
kitu ligų isz priežasties netin
kamo maisto ir bado. Beveik 
kas diena buna atvežta po 30 
žmonių in lavonyczias o kiti 
buvo palaidoti ant ulycziu nuo 
bombardavimo.

Vokiecziai Traukia 
Kunigus In Kariuo

mene

London, Anglija — Žinios isz 
Stokholmo pranesza buk visi 
Estoniszki, Lietuviszki ir Lat- 
viszki kunigai yra traukiami 
in kariszka tarnysta per Vo
kieczius iszskiriant tuos kurie 
szelpia Vokieczius ir yra jiems 
prielankus. Daugelis jaunu ku
nigu pabėgo ir pristojo prie Al- 
lijentu priesz Vokieczius.

Lenkai Nuszove 
“Judosziu”

Bern, Szveicarija — Genero 
las Globodnik, kuris darbavosi 
del Vokiecziu ir per jo priežas
tį likos iszžudinta daugiau kai 
szimtas tukstaneziu Lenku, li
kos pagautas per tautieczius 
drauge su savo paczia kada va
žiavo automobiliu j e, mieste 
Lubline, per Lenkiszkus pasi- 
kelelius, apsudintas ant mir
ties ir likos suszaudytas in tris 
valandas vėliau.

In laika penkių sanvaieziu 
daugiau kaip 15,000 serganeziu 
ir sužeistųjų kareiviu pabėgo 
isz Sicilijos in ligonbutes Afri
koje, jeszkoti prieglaudos. A 
merikoniszki lekioto j ai taipgi 
prigialbejo tiems nelaimin
giems ant sujeszkojimo sauges
niu vietų.

Geležkelis tarp Vokietijos ir 
Italijos likos nukirstas prie Or
to kur atsibuvo kruvini mu- 
sziai. Angliszki eroplanai už
klupo ant Neapoliaus kur pa
dare dideles bledes ir sudegino 
beveik puse miesto.

Allijentai suteszkino daug 
geležkeliu Neapoliuje ir su- 

szaude 26 eroplanus ant mariu. 
Amerikonai paskandino dideli 
Italiszka laiva su 600 karei
viais.

Amerikonai paėmė sala Mar
cus iszguidami isz ten Japonus 
su didėlėms bledems. Toji sala 
randasi tiktai 1,200 myliu 
nuo Japonijos. Daug Japonu 
likos užmuszta.

Allijentai vela smarkei bom
bardavo Italija o ypatingai 
miestą Pisa kur uždege beveik 
puse miesto su bomboms. Po
piežius savo kalboje meldžia 
kad užstotu pakajus nes kare 
sunaikins visa svietą jeigu 
greitai nesusitaikins.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.
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Kas Girdėt :: DARBAS :: 
NENUŽEMINA
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“Labor Day” abba Darbi
ninku Diena, primena darbi
ninkams ju sunku pasistengi
mą iszsiklepoti isz po kapitalis
tu jungo kuriuos, senovės lai
kuose, laike už nevaluinkus. 
Sziadien, tasai darbininkas yra 
laisvas, nes turi rankoje gera | 
ginklą apsigynimo priesz kapi-,. „ , . , „ ,y . , . ,, . : )in keturis metus nuo 8 lyg 3 įtala o tuom ginklu yra susivie- i .... , T , . ., 1I milijonu Zvdu. Isz tojo skait- drg nijimas arba darbimnkiszlka, 
unija. Todėl, darbininkai turi 1 
laikytis tojo priežodžio: “In! 
union there is strength, but di- = 
vided we fall.” — Susivieniji- į 
me yra galybe bet kada persi- 
skiriam tada nupuolam!

Daugybe yra žmonių kurie 
iszsiteisinimui savo pasielgimu

suszelpimo kitu 'kariaujaneziu **********»************•***: 
slklypu. Prezidentas Roosevel- 
tas apreiszlke kongresui buk. 

[Amerika suszelpines Europi- 
'nius sklypus ir po karei. Jeigu
Allijentai laimėtu 'kare tai
Amerika szelps kitus sklypus VINGURĄS buvo turtingo 
ir neturės jokios neapykantos daktaro sūnūs. Tėvai ji lei- 
priesz'gyventojus tuju sklypu, i do in mokslus ir gražiai rede.

------—------- ' ■ j Vincukas didžiavosi ir isz 
Ameri'koniszkas Žydu Kon- ar'gszto žiurėjo in savo kaimy- 

gresas apreiszlke, buk s'klypuo- na dranga, kalvio sunu, kuris, 
se, kur Vokiecziai užėmė tai- suodinas, aprūkęs, dirbo buk 
sės vietas, tai ten susimažino tai prasta darba.

Seniau Vincukas dar su juo
•augavo bet dabar jau nenori 

liaus penki milijonai dingo ne- Su juo nei susitikt. Mat, geda, 
žine kur, 3 milijonai likos isz- jįs ponaitis, o szis juodas pras- 

jžudinti arba mirė isz bado, cziokas.
'apie du milijonai iszsiunsta inj Ta nedora Vincuko pasielgi- 
I Rusija o 190 tu'kstancziai isz-jma pamate jo tėvo draugas, 

bego in užrubeži. kuris pasiszaulkes Vincuką se-
--------::-------- kaneziai jam kalbėjo:

Tieji, kurie geidžia siunsti j — Pamacziau'kad tu didžiuo-

Gelbsti Gyvastis Kitiems.

laike

ARBA KAIP TAI 
JAUNIKIS GAVO

senas jaunikis, bet 
turėjo ergelius su savo 
temis.

Gyveno vienas sau,

. visokes 'Kalėdinės dovanas del jiesi savo turtu ir kilme o nie- 
L ........ n... • . k

Szitos merginos gelbsti gyvastes skendudliams, 
maudymosi Chicagoje. Tosios merginos užėmė vietas vyru 
kurie likos patraukti in kariuomene.

GARDUS :: ::
PIETUS

SENAS 
PACZLAJ

pONAS Borlandas, nors buvo 
tankiai 
tarnai-

' prie stalo. Pripylęs stiklelius 
j vynu paszauke:
j — Sveika, mano netikėta
1 gaspadinelia. Turiu pripažinti 
jog tokiu pietų neturėjau nuo 

I keliu metu. Sveika ponia...
— Griniene, — praszau pono.
— Po velniu, ka kalbi?
— Juk sakau, Griniene. ■
— Kokia Griniene?
— Ona Griniene, po vyrui 

James C. Griniui.
— Tai netikėtinas suėjimas, 

— paszauke Borlandas, stoda
mas ir spausdamas ranka nasz-turėjo' 

tania ir 'kukarka, kurie vede1 
;isa gasipadorysta del pono Į 
Borlauclo. Ta ji vakara buvo 
prisakęs idant kukarka Magde 
jutu namie 11 valanda. Bet per 
savo neapsisaugojima paliko 
ant stalo bon'ka guzutes ir už 
tai 'kukarka neparėjo ant laik 
nes konia isztusztino guzute. 
Borlandas taip buvo pripratęs 
prie naminio viralo jolg pilvas 
pradėjo revoliucija ir szau'kesi 
pagelbos.

Taji ryta pats sau iszvire 
kiauszini ir suvalgė, mislyda- 
mas kapi ežia bus su pietum. 
Nesulaukdamas savo kukarkos 
pradėjo rūpintis ir keikti kaip 
Maskoliszkas kazokas, kad 
sztai iszgirdo s'kamliejima var
pelio prie duriu. Atidaręs du
ris, paregėjo duryse stovinezia 
jauna motere, apsiredžius juo
dai, ant kurios galima buvo 
tuojaus pažinti jog yra naszle 
o už rankutes laike mergaite 
apie penkių metu amžiaus.

— Ar tai mano kambarei ? — 
užklausė saldžiai motere.

— Duolk Dieve kad tai butu, 
— atsake Borlandas nusiminęs.

— O gal ne ?
— Juk asz czion gy venu.
— Kokis czion augsztas?
— Szesztas.
— Atitaiiki.au gerai. Ju'k 

tie patys kambariai kuriuos 
vakar užrandavojau, tai yra 1- 
ma d. Novemberio.

Ponas Borlandas stovėjo nu
sistebėjas. Ka tai ženklina? 
Bet tuojaus atsiminė jog diena 
priesz tai pasakė locnininkui 
namo jog ketina iszsikraustyt 
bet nepasake 'kokia diena. Ant 
galo atsiliepe:

— Mano mylima poniute, ar 
moki tu virt ?

— Tai}) moku, bet tas nesiki- 
sza prie stubu.

— Tai nieko, bet asz esmių 
iszalkes kaip vilkas. Jeigu gei
di su žmogum pasikalbėt, tai 
reikia pirmiausia jo bada ap- 
malszyt o paskui “biznis.” Eik 
szen ir iszvirk man pietus o po 
tam pasikalbėsim kas czionais 
yra “bosu.”

— Tas man labai patinka, 
nes nuo ryto da nieko neturėjo 
burnoj o mano mergaite taip
gi yra iszalkus. Ketiname in 
czionais atsiikraustyt rytoj ir 
atėjau pažiūrėti, musu kamba
riu.

O kad Borlandas turėjo gera 
zoposti maisto namie, daugiau 
nieko nepasiliko naszlei, kaip 
imtis prie sutaisymo pietų. 
Borlandas paėmė mergaite in 
kita 'kambarį, paemes kėlės 
knygas su paveikslais rode 
mergaitei ir ja linksmino. Po 
tam nuėjo in szepa, iszeme bon- 
ka ir pastate ant stalo o tam 
paežiam laike naszle atidarius 
duris ir inejo, mieryje padėji
mo torielku ant stalo o Borlan
das padėjo stiklukus.

— Ar da gal ko reikia.
— Ponas gali padėti ipeilius 

ir videlcius.
Naszle tuo kart atnesze pie

tus. Borlandas padėjo kelioli- 
! ka (knygų ant kėdės del mergai-

I — Tai tu esi Ona Griniene"?
— Taip, naszle po James 

Griniui. O pono pravarde?
— Edwardas Borlandas.
— Kuris buvo mano vyro 

i geriausiu draugu ?
— Taip, tas pat.
— Dievulėliau! Tai tik neti

kėtinas pasimatymas!
— Navatnas? Ne, mano 

drauge, tavo atėjimas in czio- 
nais buvo duotas nuo Dievo. 
Džiaugiuosiu isz to. Mano tar
nai apleido mane o asz buvau 
iszalkes.

Kada pavalgė pietus Borlan
das užsidegė cigara ir pradėjo 
kalbėti:

— Asz ne nemislinu apleisti 
savo gyvenimo.

Naszle dirstelėjo ant jo nu
sistebėjus.

— Jeigu nori tai gali užimti 
szita gyvenimą o su juom ir 
mane.

Bet Borlandas iszsikrauste 
ant rytojaus o naszle insikraus- 
te. Vienok Borlandas insikrau- 
ste pas naszle vela bet kaipo 
jos vyras iii laika szesziu me
nesiu. Borlandas kalba savo 
draugams jog paezia gavo per 
gerus pietus ir tuom yra užga- 
nadintas. Verte F. B.

kaustytu ratus, kuriais taip gąi kalba ir'kad jis negerai da- 
megsti važinėtis, pagalios ir iro, tai pade'kojas už patarimu, 
arklys nekaustytas negalėtu j žadėjo griežtai taip nedaryti 
toli bėgti. Tai-gi, atsimink, daugiau.

, , .. .j q . i Vinceli, kad kiekvienas dalbas — kad jis pajuodęs, kaupi . .
j Spalio 15-tos d., po tam tu-'žvdukas ir dirba toki bjauru p'1 a tai a^ irimas sa\o pnei ei

’ ....... • 1 ' j miu, pildymas Dievo paskyri
mo. Ir nėra joks darbas žemi
nantis žmogų, nebent tik blogi 
darbai žemina, nebent tik pui
kybe ir pasiputimas žmogų že
mina. Augsztai kilsi — žemai 
krisi, sako patarle. Insitemink 
ja, Vinceli.

Vincukas suprato kad teisiu-

kareiviu kurie randasi visose kini savo gera dranga Juozu- 
megsta tikrinti kad idant ipa- dalyse kur raudasi aut 'knrisz- ka, su kuriuo isz mažens taip 

turės pradėti dailiai sutikote.
— Tai kas, — atsake Vincu-’

darius žmolgu geru, reikia ji tik kos tarnystos, 
lavinti pagal gryno mokslo siuntinėti taisės dovanas pra- 
iszvengiant tikėjimo. Tuo tar-' dedant nuo Rugsėjo 15-tos d., kas, 
pu grynas mokslas nepadaro 
žmogų geru bet tik gudriu. Jei
gu nemokyta vagi iszmokysi- 
me raszyti ir skaityti tai pada; 
rysime ji dideliu vagiu nes jis 
tada gales su kitais vagiais su- 
siraszinet, pradės daryti pa
dirbtus (falszyvus) vekselius, 
suskaitas, bankinius czekius ir 
t.t. Jeigu jam duosime da di
desni, dalei^kime, advokato 
mokslą, tai jis taip puikei mo
kes teisybe ir teisingai pasielg
ti kad ir galo nesurasi. Jeigu 
jis žmogų užmusz ir paims pi
nigus, tai ji nesuseks. Jeigu ji 
padarysime inžinierium o jis 
uores apvogti turtinga bažny- 
czia arba banka, prie kuriu 
slapta per duris ineiti negali
ma, tada padarys planus, isz- 
skaitys, pasikas tunelius po že
me, net kad ir už puse mylios, 
tais tuneleis inlys po žeme in 
bažnyczia ar banka ir isznesz 
nors ten butu ir milijonai.

Taigi, grynas mokslas va
gi nepadarys geru žmogum bet 
tik geresniu vagiu. Idant žmo
gų padaryti geru tai reikia jam 
inikvepti szia patarle: “neda
ryk kitam to, kas tau nemiela ” 
—reikia tikėjimo inkvepta nuo 
pat mažens namie ir mokyklo
je. Jeigu žmogus nuo mažens 
«is pagal tikėjimo ir mokslo, 
tai isz jo gali būti žmogus ge
ras ir gudrus o jeigu tikėjimo 
keleis jis ne eis tai gales būti 
gudriu bet ne visados geru.
Žmogus, kuris myli savo arti

ma, kad ir nemokytas gali 
daug visuomenei padaryti bet 
mokslo ingijas gali da daugiau 
būti bledingesniu del savo ar
timo. Ir prieszingai, — jeigu 
žmogus nemokytas skriaudžia 
artima, tai mokslo gavės, gales 
skriausti ji da labiau nes bus 
gudresnis.

Mokslas stengėsi žmogų pa
daryti gudriu o tikėjimas geru. 
Sujungti tieji dalykai drauge 
in viena, tobulina žmogaus 
protą ir jausmus. Žmogus del 
savo artimo nėra priverstas 
būti gudriu bet geru būti pri
valo kožnas.

res palaikyti pavelinima nuo darba. Tfiu, asz ne’kcncziu to-į 
paczto siunsti pankelius del 'ka- kio darbo.
reiviu. Priežastis tame yra,! — Tai negerai protauji, vai- 
kad kelione yra ilga ir pacztas keli. Dirbti Dievas insake. O 
vėliaus negales daeiti del !ka-! vela jis taipgi dirba nei kiek ne 
reiviu kurie randasi tolimose 
vietose.

žemesni už tavo o labai naudin
ga ir reikalinga. Kad nebūtu 
kalvio, kas padarytu durims 
užkabus, užsklendas, kas ap-Ndkurie yra tosios nuomones 

kad motere yra silpnu sutvėri
mu ir negali iszlaikyti daug 
sunkenybių, savo, gyvenime.1 
Bet isz sekanczio atsitikimo 
pasirodo kad motere gali daug 
nukenteti ir yra drūtesne ne' 
kaip vyras. Sztai Mrs 
Roberts, 42 metu, 
Baltimore,. 
savo asztunta kūdiki, sugryžo 
prie savo, darbo, in. kariszka 
dirbtuve in laika penkių va
landų po pagimdvmui kūdikio minallszka apraszymas, 202 pus. 

ir visai nesijautė silpna. Bet 
virszinin'kai dirbtuves, supra- imta isz Lietuviszku užlieku.

Neužmirszkite Guodotini Skai 
' tytojai, atsilygint su prenumerata u> 
1 laikraszti “SAULE” kurie apie tai už 
' miražo ir prasze idant nesulaikyt 
' laikraszczio. PASKUBINKITE I i 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City. P»

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00 

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

. Helen j 
gyvenanti O t-

Md.,. pagimdžius;

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-

| kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

; No. 102

.Treczias vajus ant pardavi
nėjimo Amerikos Kares Bonu 
prasidės Rugsėjo (Sept.) 9-ta 
diena, ant surinkimo 21 bilijo
nu doleriu ant vedimo toliaus 
kares. Vajus trauksis lyg pa
baigai meto.

Lyg- sziai dienai, pagal Kon
greso raparta tai Amerika jau 
jszdąvę 15 bilijonu doleriu ant

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz- 
virszinin'kai dirbtuves, supra- imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
te jos padėjimą, nusiuntė ja na- Į vei?la!s’ 177Tdideliu P.uslapiu- 35c 

.. . [No. 104 Trys istorijos, apie Ne
mo ant pasilsio. Toji motere valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- 
neturejo pasilsio po kožliam ^es’T Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c 

savo kūdikiui, tik kėlės valau-; Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 62 puslapiu 
das ir vela užsiimdavo savo Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, I No- 134 Dvi istorijos apie Baisi
naminiu-darbu. Kada toji mo- ■ De3eae‘“\,”j?“81api“ ‘20c I Apie Urlika E“bai"i”k‘>;

| No. 107 Keturios istorijos apie puslapiu......................................... 15c
tere dirbo tai jos vyriausia Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- No. 139 Trys istorijos apie Užpuo-

I 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. 

Girtuoklis 1 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; Niiopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu 

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

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

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

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

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

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; A-zt keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................. 15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai- 
Pas merga; Gražios 
Vargdienis Jonukas 

. .15c

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas

No. 103 
pirmutines

Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

Vargutis ir Skuputis. 60 pus., ,15c A*0 laikui; Onytės laime; Per neatsa
No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- rSuma in balta vergija; Pusiaugave 

mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c
No. 129 Keturios istorijos apie 

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 
pacziuoias. 76 puslapiu..................20c

tai

duktė įprižiuredavo mažesnius tis; apje kupcziu kuris norėjo pigiausi
., ,. . , [darbininko. 182 puslapiu............35c

vaikus. Ii liekni ic žmones da No. m Sziupinis (3 dalis), tal- 
kalba, buk motere yra silpnu pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 

sutverimu. iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt;

Geri žmones yra panaszus in JurSis; Galinga ypata galybe meiles;
... Ž n . . , |SOS bobos. Teip-gi juokai, Rodos,

gClUS muzikantus kuiie ii ant trumpi pasakaitymai ir t. t. 
niekam netikusio instrumento, puslapiu..........................................

gali puikius tonus iszvesti. Ir
geras žmogus, niekiausi 
gero kelio gali užvesti.

nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me 
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apit 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi 
Meszla-vežis; Grapas; apie Egi 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puik 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25< 

No. 161 Keturios istorijos apie An 
prapulties branto; Mistras ir Krepe 

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo-1 szaus’ Kampelis duonos; Isz ko didel 
karna? žiedas ir Apie Drūta Alksni,' ponai. 105 puslapiu...................... 25<

No. 162 Trys istorijos apie Bais.
naktis; Dzuoko pasaka; Protas am 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu 
22 puslapiu .................................... lOi

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

No. 165 Asztuonios istorijos apie
Pranuko Nelaimes. Audra. Kode. 
Baltraus neleido in Dangų. Bausmt 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus, 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken 
tejimo Nantoji. Netobulas žmogus, 
Susideda isz 122 puslapiu............25i

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

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

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

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 61 
puslapiu .............................................. 15c

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

Keletą Juoku ir Paveikslo 
...................................15<

t SIENINIAI ?
* *

15c

★ 
★ 
* 
* 
* 
★ 
★ 
★ 
★ 
★

★ 
★
★

KALENDORIAI
1944 M.

¥ 
¥15 coliu ploczio x 23 % col. 

ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 
Adresas:

SAULE PUBLISHING CO., * 
MAHANOY CITY, PA. U.S.A. *

52 
15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 

ailt bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą;
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

No. 113 Penkios istorijos apie
Ar nori būti turtingu? O-gi Burike ir Burikas; Kareivis ir vel- 

, -t j i . inais; Kas man nakci acitiko (dzūkokas sziadien nenorėtu outi tur- . . TTv.. . . j,pasaka); Uznekos isz senovės pada- 
tillgU ? Tūlas biznierius pa- vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
duoda geriausia būda kaipb’isai atrado žemgali. 64 pus. 25c 

sziadien galima pasilikt tur- Alena. Motyna eiles. Gu(lri 
tingu, sckaiicziai: [Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi-

1—Reikia isz saves numesti'™8 kunigo, istorija isz kares; Varg
szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke ...................................................15c

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

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

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

No. 123 Septynios istorjos apu 
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 ............................................ l^cĮti; Du broliai; Majoro duktė.

No. 126 Penkios istorijos apie :---- ’—~
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas t
kuris buvo protingesnis už savo poną pitonas Stormfield danguje; Pabė

gėlė; Kas-gi isztyre: Prigautas vagis.
b O puslapiu ....................................T

No. 160 Keturiolika istorijų apie Į

sanžine, szlove ir garbe.
2— Numest ta žodi in szali 

“duot” o laikytis “imk kur 
duodasi ir kas nesiduoda.”

3— Raudos nereikia mokėt, 
pietus valgyt pas pažinstamus, 
vakariene pas gimines o drapa
nas imtie ant bango.

dos o už keliu metu dhstosi tur
to — tiesiog in kalėjimu.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

SKAITYKIT 
’ “SAULE” ‘ 
PLATINKIT!

tas Sz'dlpikas;
akys; Tarnas;
karalium. 61 puslapiu . .

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

No. 153 Trys istorijos apie Gailu-
-62

puslapiu .............................................. 15c
No. 155 Puiki istorijos apie Sza 

kinas nedora žydą. 136 pus....25c
No. 158 Keturios istorijos apie Ka-

rtai;
Preke

61 puslapiu ...........  15c
No. 127 Trys istorijos apie Duk

tė pustyniu; Peleniute; Du brolei

Adresas:
Saule Publishing Co..

įu 1 Mahanoy City, Penna Ges idant galėtu su jais sėdėti

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes :: 
-- o--  

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

Yra 
gote, 
daug 
daug
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 25^ o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

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 paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

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

or VISOS TRYS O-Tp 
KNYGUTES 

•‘SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

Atitaiiki.au


SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Inyte;> Atkerszinim;as::
- ■ .............

Petras ant Onytės ir moti-Į s 
nos ranku ramiai laimingai 
mirė. Tuo tarpu Bolszevikai' pasakysi savo apgynimui?” 
stūmė Lietuviu kariuomenes Onyte buvo nubalusi, jos ku-

lepi buržujus! Juk tu žinai,] 
j kad už tat gresia mirtis. Ka tu: 

Tuo tarpu Bolszevikai ’ pasakysi

Bolszevika. Bolszevikas buvo' 
sužeistas ir praszesi priimti ji 
in grinczia, kad galėtu ramiai 
numirti tarp savųjų. Onyte su 
motina jau buvo bemananczios!

. • 1

dalis kaskart gilyn in Vakarus no nariai nerviszkai drebėjo.
ir pasiekė net Žemaitija. Litui jos lupos kartojo maldos žo-iji insileisti in vidų, bet tėvas 

. . 'nas buvo Onytės ir jos motinos1 džius ir ji nieko neatsake. Ko-i pasiprieszino, bijodamas kadai imasi, t * i t.... gyvenimas. Bijodamos besibas- girdeiosi . ..., tancziu Bolszeviku ir ju komi-
-J • •• v • 1 • •

Lietuvos 
valdžia kvieczia visus ginti te-1 
vyne. Petras jaunas, drąsus, ’ 
pilnas energijos vyras ragina' 
kitus o pats pirmas su Onytės 
tėvu eina in Ežerenus insira- 
szyti in rengiamąja priesz Bol
szevikus kariuomene.

Liūdnas buvo Onytės atsi
sveikinimas su tėvu, dar liūd
nesnis su Petru. Gaila ju buvo 
Onytei, nes mane, gal nebesi
matys, lįdgales pažiūrėti in Pe
tro skaisezias, maloniai szyp- 
saJnczias lupas, gal jau neprisi
eis pratarti vienas kitam mei
laus žodelio. Sunkios mintys 
prislėgė jaunute Onytės szirdi 
ir jos akyse, veide atsimusze 
tas nuliūdimas. Pastebėjo tat 
Petras ir tare: “Neįiu'liusk, I 
Onyte, mes einame ginti Tėvy
nė, Dievas mus neapleis, iszva- 
rysim priesza, atgausim laisve 
ir tada asz laisvas grysziu prie 
tavęs, Onyte, ir tuomet iszsi- 
pildys musu svajones. Onyte 
gerai suprato ir jaute, kad rei
kia ginti Tėvynė ir todėl greit 
nusiramino ir vyriszkai laikėsi 
iszlydint Petra ir 
renus.

Prasidėjo tarp 
Bolszeviku ilgas 
karas, 
daug 
pradėjo spausti Lietuvius in 
vakarus. Onyte ir motina gy
veno užsidariusios savo na
muose prie malūno ir žiurėjo 
kaip traukėsi Lietuvos neskait
linga kariuomene atkakliai at
remdama Bolszeviku puolimus. 
Kadangi ties D. yra daug eže
ru, kalneliu ir miszkeliu, tai 
Lietuviai pasiryžo laikytis czia 
ilgiau — susirėmimas abieju 
kariuomenių buvo smarkus; 
Lietuviai nors neskaitlingi bet 
narsus, užside'gia tėvynės mei
le, drąsiai laikėsi priesz skait
linga, gerai apginkluota prie
sza. Bet patrankos ir kulkos
vaidžiai bere ugninga geleži 
taip tankiai ir įnirtusiai, kad 
Lietuviai pradėjo trauktis at
gal.

Onyte tuo tarpu drebėdama 
deliai abejotino muszio galo, 
laikas nuo laiko pažvelgdavo 
in muszio lauka ir pastebėjo, 
kaip keli vyrai nesza tiesiai in 
ju maluna koki tai sužeistąjį 
kareivi. Visa ja pereme sziur- 
pulys ir Onyte savo akimis pa
žino sužeistame kareivyj savo 
sužieduotini Petra. Jis taip 
baisiai sužeistas, rankos, kru
tino sudraskytos, žodžio neįgali 

ežius, visa dome kreipė in nau-' pratarti. Onyte, nors ir labai 
ja priesza, kuris, žmoniems bu
vo gerai žinomas, nors ir kitu 
vardu, dar prieszlkariniais lai-

JAI buvo po Didžiojo pasauli
nio karo. Ežerenu apskrityj, 

netoli D. miestelio gyveno T. 
szeimyna. iSzeimyna susidėjo 
isz vyro maluninko, žmonos ii 
dukters Onytės. Ji buvo pasi
likusi, mirus szesziems vai
kams ir todėl buvo mylima tė
vu ir visos gimines.

Buvo tai dora, meili, gralksz- 
ti ir graži 23 metu Lietuvaite, 
kuri savo szvelniu apsiejimu, 
lipsžniu budu ir gerumu visus 
žavėjo.

Ypacz ja buvo sužavėtas Pet
ras, jos metu kaimynas, su ku
riuo nuo mažu dienu Onyte mė
go žaisti ir kalbėtis apie viso
kius dalykus, labiausia apie to 
laiko inspudžius; o kalboms te
mų buvo pakankamai, nes tai 
buvo pokarinis laikas, kada 
szvito Lietuviams laisves sau
lute ir Vokiecziai buvo jau 
pradeja trauktis isz Lietuvos. 
Tu vietų Lietuviai labai džiau
gėsi, kai pamate Vo'kiecziii bū
rius skubiai einanezius nuo 
fronto ir viską paliekanezius 
apkasuose. Žmoneliai, kaip pa
prastai naivus, per daug pasi
tikėjo Vokiecziais, nors per 
trejus metus itin turėjo priro
dymu apie Vokiecziu žiauru
mus ir kieta szirdi; neilgai gal-' 
vodami puolėsi musu broliai in 
Vokiecziu paliktuosius sande
lius ir isz ten pradėjo viską 
neszti kas tik pakliuvo in ran
kas : tai visokius gelžgalius, tai 
varinius katilus, tai pagalios 
bombas, kurias ypacz mėgo 
moterėles, manydamos, kad isz 
ju gales pasidirbti sau katilė
liu; nekurie-gi žilagalviai filo
sofai, rūkydami pypkes, vartė 
in visas puses dinamito dėžu
tės, kaldami plaktuku ju vir- 
szelius. Pasigirdo baisus trenk
smas, viena, kita ir treczia 
karta ir viskas nutilo. Prasi- 
skleidžius dūmams, baisus re
ginys stojo priesz alkis, atbė
gusiu gelbėti žmonių: szimtai 
sužeistu ir užmusztu gulėjo ant 
sniego, kas be kojos, kas be 
rankos o kitiems ir galvos bu
vo nutrauktos; isz didelio san
delio pasiliko tik krūva griu
vėsiu — o Vokiecziu paskuti
nis traukinys suszvilpes ir, 
tartum apgailestaudamas žmo
nių naiviszkuma sunkiai 
szniokszdamas nuriedėjo Vil
niaus link.

Nežiūrint tokios nelaimes, 
žmones, neteko tokiu “bieziu- 
liu” vis-gi džiaugėsi. Bet sztai 
pasklydo gandas, kad isz Rytu 
nuo Dauguvos eina dar baises
nis prieszas—Bolszevikai. Visi 
nusigandę, užmirsze Vokie-

kais. ‘ ‘ Bolszevikai, 
Bolszevikai ’ ’ tik ir 
žmonių tarpe.

Naujai susitverusi

O’

tęva in Eže-

Lietuviu ir 
ir atkaklus 

Bolszevikai, turėdami 
kariuomenes ir ginklu,

sąru daugiausiai užsidariusios 
sėdėjo savo pirkioj. Praslinko 
metai.

’j Viena jau vėlu vakara, kas 
tai pasibeldė už duru. Iszsigan- 
dusi Onyte, neatidarydama du
ru, klausia: “kas ten?” “Tai 
asz, pasigirdo pažinstamas bal
sas, leiskit mus greit in vidų ir 
duokit valgyt.” Onyte pažino 

'savo tęva su draugais ir inlei- 
do juos pirkiom Pavalgęs tė
vas paaiszkino kad jie esą pa- 
siunsti rinkti nauja kariuome
ne ir, bijodami Bolszeviku, turi 
slapstytis netoli miszlkuose;

i liepe Onytei in nurodyta vieta 
kasdiena neszti jiems valgi.

Onyte taip ir dare. Kasdiena 
po vaikarem eidavo in puszine- 
li, kur augo netoli namu; ten 
pat cziurleno nedidelis upelis. 
Jos siela buvo kupina kilniu 
jausmu nes žinojo kad ji prisi
deda prie tėvynės gynimo; 
gamta atbudo, nes prasidėjo 
pavasaris. Puszeles kvepėjo, 

jszvelnus vėjelis tyliai judino 
puszeliu szakeles, miszlkas 
szni'bždejo ka tai slėpiningo; 
upelis ramiai hego, bangos vie
no po kitos nesze invairias ži
nias per visa apielinke, kad 
Bolszevikai pradėjo jau trauk
tis isz Lietuvos o Lietuviai kas 
kart stiprėja ir tvarkosi.

Retkarcziais isz tolo pasi
girsdavo Bolszeviku sargybos 
szukavimai ir Onyte kruptele- 
jus instinktyviai pasprukdavo 
miszikelio gilumon, nujausda
ma pavoju. Viena vakara atli
kus savo patrijotini darba, 
linksmai ėjo namo, pamirszusi 
valgus ir nelaimes nes isz tė
velio buvo girdejusė kad jau 
greit Bolszevikai busią iszvy- 
ti už Dauguvos. Tik staiga O- 
nyte sudrėbėjo, sziurpas perėjo 
per visus jos kūno narius — 
prieszais ja stovėjo du Bolsze
viku sargylbininkai.

Pasidarė triukszmas. Sargy- 
bininkai tuojau ja pastvėrė ir 
nuvarė in D. miesteli, czia ja 
uždare in koki tai kambareli- 
kalejima. Rytojaus diena buvo 
nuvesta pas komendantą. “Pi
liete, — suriko komendantas, 
— tu eini priesz musu demo
kratine valdžia, nes tu szelpi ir

sakydamas, kad jis

ji jauna neprityrusi
| pavilioja Bolszevikai, dejavo, 

maty- kad jie atėmė jam tikėjimą ir 
jis nori

I

i PUIKUS :: ::
i :: APGYNIMAS

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju pa veiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drucziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00. 
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sujaudinta, su motinos pagial- 
ba guldo Petra in lova, apžiūri 
jo žaizdas ir padeda jam atsi
gauti. Petras, pažines kame jis 
yra, silpnu balsu tarė:

— Onyte, asz nenugalėjau 
prieszo, bet esu tikras, kad ki
ti nugalės, iszvys ji isz musu 
kraszto nes patyriau kaip jau
na Lietuviu kariuomene žy
miai pralenkia Bolszevikus sa
vo pasiszventimu del tėvynės. 
Gaila man tavęs, szirdis plysz-j 
ta isz skausmo bet tau ir man 
turi būti paguoda, kad krauja 
praliejau ir mirsztu už Tėvy
nė.” Czia Petro balsas nusil
po. “Petrai! asz už tavo 
mirti atkerszysiu,” pasakė 
Onyte tyliu balsu.

mendanfas pareikalavo isz jos'neimtu kokios klastos. Bolsze- 
iszduoti Lietuvius kareivius ir vikas vienok veiksmingu balsu 
prižadėjo ja paleisti bet Onyte'praszesi, 
apie tai ir klausyti nenorėjo, esąs toks pat Lietuvys, kaip ir 
“Geriau mirti, negu savus isz- visi, tih 
duoti,” atsake ji.

Nustebo Bolszevikai,
darni toki drąsumą ir tyliai žiu-. ramybe, bet dabar 
rejo in gražu Onytės veideli. O gryžti pas savuosius ir jausda- 
jinai buvo graži tada, ta didvy-, nias artima mirti noris matyt 
riszka mergele, 'kuri nebijojo 'kunigą. 
Bolszeviku ir mirties; jos aky
se spindėjo mergisz'ka nekal
tybe, priesz kuria lenkiasi ir 
prieszas, tik ne Bolszevikas.

— Žinai, piliete, tu man pa
tinki ir asz tau troksztu gera,” 
tarė komendantas gaszliai in 
ja žiūrėdamas.

Suprato Onyte plesziko min
ti, kokio gėrio jis jai trokszta. 
“Klausyk! — suszuko Onyte: 
“asz tave, jus visu niekinu, ne- 
apkeneziu. Szita neapykanta 
manyje gludi ypacz nuo tos 
dienos, kada jus nužudet mano 
mylimąjį sužiedotini. Nenoriu 
asz jusu gerumo, asz 
troksztu, kad greieziau 
užmusztumet, kad nors 
budu galeeziau nuo jus 
kratyt.” J

Komendantas isz pylkczio pa
raudonavo — jau buvo bepra
dedąs tarti — “szaudykit!” — 
Kaip sztai kieme pasidarė 
triukszmas, pasigirdo sužeistų
jų dejavimai ir duryse pasiro
dė Onytės tėvas, o su juo Lietu
viu kareiviai, kurie be pasigai
lėjimo nuszove komendantą ir 
kitus Bolszevikus. Onyte lais
va ir linksma gryžta pamo.

Nors Bolszevikai buvo isz- 
varyti isz miestelio, bet vis-gi 
jie netoliese dar laikėsi ir tik
ros ramybes gyventojams dar 
ne laivo. Praėjo trys menesiai. 
Viena vakara, kada Onyte ir 
jos tėvai buvo namie, pamate ji 
pro Įauga einanti ginkluota

tiktai 
mane 
tokiu 
nusi-
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Bondus ir Markes.

Onytės tėvas dar labiau prie- 
szinosi, nes Bolszevikas galėtu 
iszduoti ne tik juos, bet ir kle
boną, kuris buvo parapi jiecziu 
paslėptas. Bet vis-gi pagalios 
ir tėvas intikejo vargszo tau- 
tieczio aszaroms ir užtikrini
mams ir insileido ji in savo 
grinczia.

Paguldė Bolszevika lovoj nes 
buvo visai nusilpnejas. Onyte 
isz ligonio sužinojo, kad jis da
lyvavęs tame muszyj, kuriame 
žuvo Petras. Gal but jis yra jos 
Petro žudytojas, atsiminė Ony
te savo kerszta ir norėjo atsi
traukti nuo ligonio bet jos 
žvilgsnys susitiko su Bolszevi- 
ko žvilgsniu, kuriame buvo ir 
maldavimas ir gailesys ir nu
siminimas. Susivaldė Onyte ir 
turėdama isz prigimties jau
tria gera szirdi, pažvelgusi in 
Nukryžiuotojo paveiksią, Kur
sai visiems dovanojo.

— Mama, — suszuko verk
dama: — sztai Petro kankinto
jas guli toj paczioj lovoj, kur 
mirė Petras. Asz jam dovano
ju, tas bus geriausis Petro at- 
mincziai kersztas. Ligonis vela 
prasze kunigo. Kunigas buvo 
pasislepes nuo Bolszeviku; ži
nojo tiktai isztikimi parapijie- 
cziai. Onyte ta paczia nakti ei
na ir pranesza 'klebonui apie 
mirsztanti Bolszevika.

Po poros valandų atėjo kuni
gas; Bolszevikas atliko iszpa- 
žinti ir ramiai mirė dėkodamas 
ypacz Onytei už jos gailestin
gąja szirdele, jis prasze pra- 
neszti jo tėveliams, apie jo pa
sitaisymu, kad jis mirsztas 
karsztai mylėdamas savo tėvy
nė Lieutva, priesz kuria deliai 
savo kvailytes buvo pakeles 
ralnlka. Onyte su tėvais klūpojo 
prie ligonio lovos ir verkdama 
meldėsi. Petras buvo kilniai ir 
Krikszczionis^kai atkerszytas.

— GALAS

Laivas Vela Plauks Ant Mariu

Skaitykite “Saule”

Laivas “Normandie”, kuris sudege Vasario 9, 1941 mete ir buvo pripildytas su 100,- 
000 tonu vandens kad užgesinti ugni, nusisedo ant dugno Hudson upes. Apie 70 neriku ir 
700 kitu darbininku dabar stengiasi ji iszkelti ant virszunes ir ant galo tasai darbas pasi
seka ir laivas neužilgo vela plaukines po mares.

Kur ten paibeliuose, 
Badai Arkansuose, 

Randasi kokis tai arklys, 
Pasileidęs gyvulys, 

Atvažiavo in viena vieta, 
Pastate savo karieta, 

Aikli prie tvoros pririszo, 
Sėdėjo ilgai, aipie arkli 

užmirszo.
Jis sau lėbavo, 

O arklelis biednas dūsavo. 
Vienas žmogelis susimylėjo, 

In begia inlipo baisui daug 
padare, 

Kaip tai natūralistai galvavo, 
Kad tai ne vienas darbavo. 

Žmogelis turėjo darbo invales, 
Kol bogia iszvales, 

Sėdo ir iszvažiavo su geda, 
Dabar ^nesirodo niekada.

O ta paczia diena, 
Atsitiko ir kita naujiena, 

Tame paeziame pleise, 
Kitas da geriaus pataisė, 

In kepure kasžin ko pridėjo, 
Ir kaimynui ant poreziu 

padėjo.
Tai vis maitele, Indijoniszkai, 

O ne žmoniszkai,
Ne vieno pati krajui ir vaikai, 

O pats czionais pasielgia 
gvvuliszkai. O v

* * *

Jeigu balirika atprovinejate, 
Tai nauju skrybėlių nesidekite, 
Geriau kiekines insitaisykite, 
Tai norints cielas guoges 

turėsite.
Sztai vienam mieste, 

Badai Oliajaus steite, 
Baliukas atsibuvo, 

Tu kur girtuokliu pribuvo. 
Kada jau guoges inszilo, 

Tuojaus revoliucija pakilo, 
Cupt, eupt, susikabino, 
Viens kita užkabino. 

Mažiukas diezkiui ypa uždavė, 
Badai dideli žaiduli padare, 
Diczkis mažiuleli nutvert 

norėjo,
Bet vaikine, neingalejo. 
Mažiukas skabrus buvo, 

In diezkio nagus nepakliuvo, 
Mat, mažiulelis pabėgo, 
Tai ir nutvert negalėjo. 

Pas vaita ir prova atsibuvo, 
Kur mažiuką nusztriopavo, 

O kad visko užmokėt negalėjo, 
Nuo kitu pinigu paskolijo.

* * *

Newarke, vienas netikėlis, 
Kokis tai plikis, 

Vieno paczia atkalbino, 
Puikius ruimus jai pagamino. 

Dabar vela del kitos lizdą 
riktuoja,

Ir jau pinigus pikiuoja, 
Iszmintinga badai neduos, 

Gal proto atstos,
Tada pabijos, 

Ir rimbais apdovanos. 
Oho, kaip gudrus plikutis, 

Meilus kaii) katutis, 
Moka prie žmonių gretintis, 

Labai doram rodytis.

i “
Į^U turtingi Žydai iszsirenge 

iii jomaika, kožnas savo ve
dime. Bet jiedu vienas apie ki
ta nežinojo kad važiuos, nes ne 

j vienas ne kitas nekalbėjo apie 
i tai o tai isz pavydumo kad vie
piąs pirmiau nenuvažiavęs ga
lėtu geszefta padaryt.

Bet Tekus pirmiausia nuva
žiavo drauge su savo bernu 
Baltrum o apie ka Szmuila da- 
žinojas, liepe greitai savo ber
nui kinkyt arklius, greitai da- 
sivyt Teku ir ji pralenkti už ka 
prižadėjo duoti bernui ant pus- 
kvatierkes.

Bernas pliekė arklius ir leke 
kiek tik arklui gali bėgti. Sztai 
pavijo Teku ir važiuodamas 
pro szali sukliudė.

Szmuilius szauke: — Uj tu 
ganef, lokau! Tu turi paskui 
važiuot!

Tekus: — Nu, ar tu man pu
ree? — tai tu važiuok paskui.

Žydai roke, koliojosi ir su 
kumszcziom grūmojo viens ki
tam. Bernai žiuri in ta viską 
laukdami kas ežia bus?

— Kam tu man nepadedi? — 
kalba Szmuila in savo berną o 
tam nereikejo antru kartu kal
bėt, stojo ant vežimo ir pradė
jo su kurczalgu botagu duoti 
Icikui.

— Baltrai, gink mane, — pa- 
szau'ke Tekus, sumusztas, in sa
vo berną.

Baltrus stojo ir pradėjo Žy
dą su kurczgaliu botago pupyt 
Szmuila kiek tik tilpo.

Kada Žydai, apkvaityti nuo 
musziu iszsitiese ant vežimu, 
bernai szypsodamiesi atkliude •< 
vežimus ir važiavo in miestą.

Žydai atsigaivinia davė kož
nas savo bernui net po pen'kes 
kapeikas o tiedu sueja mieste, 
karczemoje, gere ir juokėsi jog 
Žydams kailius iszpere.

Nuo to laiko pasiliko priežo
dis “tu mano muszi Žydą o asz 
tavo.

i SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

ISTORIJE apie Gregorius, 
------------------- Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
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Žinios Vietines Sūnūs Teodorio
Roosevelto Gvinoje

Aplaike Netikėta Tur-| NUSZOVE ŽMOGŲ 
BAŽNYCZIOJ

—■ Rugsėjis—September.
—■ Sukatoje pripuola Szv. 

Rozalijos, (panos.
—• Panedelyje Darbo Diena.
—■ Seredoje Szv. P. Marijos 

Gimimo.
—■ Petras D. Szvadis, 521 

W. Centre uly., likos priimtas 
in kariszka tarnysta ‘Seabees’ 
ir su kitais likos iszsiunstas isz 
Readingo ant paženklintos vie
tos.

— Petras Vasilevski, 25 E. 
Centre uly., ir Konstantas Kal- 
keviez ir Stasys Michaels, abu- Į 
du isz New Bostono, buvo vie
ni isz 13 anglekasiu kurie isz- 
keliavo in Alaska dirbti tenai- 
tinese anglių kasyklose kur yra 
trumpa darbininku o anglis 
yra 'labai reikalinga del karisz- 
ku tikslu.

— Ponas Adomas Zabarau- 
skas ir žentas Stasys Degusai- 
tis, isz Hazletono, lankėsi pas 
savo gimines ir patinstamus 
mieste ir prie tos progos atlan
kė redyste “Saules ” nes ponas 
Zabarauskas yra senu . skaity
toju “Saules.” Acziu už atsi
lankymu.

-—• Linkime geros sveikatos 
ir ilgo gyvenimo musu vikarui 
Kun. J. J. Bagdonui, assisten- 
tui prie Kun. P. Czesno, dieno
je jo gimimo sukaktuviu. Ku
nigas Bagdonas paeina isz Mi- 
nersvilles, Pa., kur tenaitinei 
gyventojai atsiminė apie taja 
svarbia diena, paminėdami ji 
atsiminimais ir gerais velini- 
mais.

1

Majoras Archibald Roose
velt, sūnūs Teodorio Roose- 
velto su kapitonu Carl We
ber, eina ant patrules Nau
joj Gvinoje. Ten Japonai li
kos smarkiai supliekti ir pa
gal generolo McArthuro, tai 
Japonai bus isz ten neužilgio 
visiszkai iszguiti.

ISZ SHENANDOAH, PA.

— Aleksas Arantas, 104 E. 
Centre uly., likos subadytas 
peiliu ir surastas paplūdęs 
kraujuose, gulintis ant grindų 
kuknioje. Kas ji subadė to ne- 
iszduoda nes sako kad neatsi
mena 'bet pali'cija tyrinėja ko
kia buvo tame priežastis.

Gilberton, Pa. f Antanas Zul- 
tausikas, isz Ashlando, mirė li- 
gonbuteje, Nedėlioję. Velionis 
gyveno czionais apie 20 metu 
adigal, paėjo isz Lietuvos, pri
gulėjo prie Szv. Vincento pa
rapijos, paliko paezia ir sūnūs. 
Buvo palaidotas Ketvergo ry
ta.

Pottsville, Pa. — Czionaiti- 
neje ligoributeje gydosi Vincas 
Suszkeviczius, isz Girardvilles, 
kuris 'buvo sužeistas laike dar
bo Hammond kasyklose.

— Pranas Miszuickis, isz 
Mineršvilles taipgi gydosi toje 
ligoributeje nuo žaiduliu už
duotu jam su pokeriu per kak
lą ir peczius.

Svarbios Atmintys 
Rugsėjo (Sept.)

Menesyje

1—Vokietyje apėmė Len
kija, 1939 mete.

6—‘Prezidentas Wm. Mc
Kinley likos nuszautas 1901.

13 — Amerikos tautiszkas 
hymnas “Star Spangled Ban
ner” likos paraszytas 1814 m.

15— Rusija apszaukta repub
lika 1917.

16— Kareiviu d r a u g u v e 
“American Legion” likos pri- 
pažyta per kongresą 1919.

21—Pirm utinis k asdieninis 
laikrasztis likos iszleistas Phl- 
ladelphijoj, Pa., 1784 m.

"23—Ruduo prasideda 5:12

ta Po Mircziai Savo 
Draugo

“UŽKERĖTA”
MOTERE

Kad Suardė Jo 
Szeimyna

Vyras Sako Kad Jo Mo- 
itere Atvede Jam Daug

Nelaimiu In NamusSan Francisco, Cal. — Kada
Greku-Kataliku Kun. Lokis p0 ApSipaCziavimU
laike Miszias, staigai bažny-

Boyerstown, Pa. — Nesitikė
jo Edwardas Morgan, inžinie
rius ant Readingo geležinkelio, 
idant jo draugas, Bert Wil
liams kuris radosijpas ji ant
burdo, butu turtingu žmogum j ežioje trinktelėjo keli szuviai, 
ir paliktu jam penkis tukstan- j kunigas isz baimes negalėjo už-j 
ežius doleriu po savo mircziai. baigti Miszias ir prasitrauke

Po mircziai Williamso, pati nuo altoriaus. Bažnyczioje ki- 
Morgano peržiūrinėjo mirusiojo didelis 
likuczius ir rado testamenta 
kuriame velionis paliko viską 
del savo draugo. Tasai nemažai 
nusitebejo kada testamente 
perskaitė buk Morgan jam pa
lieka maža nameli ir penkis 
tukstanezius doleriu banko j e. 
Velionis neturėjo jokiu gimi 
niu ir buvo jaunikiu. Buvo jis 
ant burdo pas Morgana per 16 
metu.

Tėvas 42 Vaiku

valanda popiet.
27—Aukso Žvaigždes Moti

nu Diena pripuola szia diena.
3 0—Ž y d u N a u j a s Met as p ra - 

sideda.

Koliojanti Motere Pri
vertė Savo Vyra Prie

Savžudinstos

Morgantown, Pa.— Steponas 
Remisza, 40 metu, gyvenantis 
artimam kaimelyje, sugryžias 
namo vėlybam laike, apreiszke 
savo motei ei, buk likos sulai
kytas per du pleszikus, kurie 
atėmė nuo jo 54 dolerius.

Motere jam netikėjo, many
dama kad vyras pinigus pra- 
kazyriavo ii- pradėjo ji baisiai 
koliot ir visaip jam iszmetinet, 
kad pinigus prakazyriavo. Ant 
rytojaus motere rado savo vy
ra gulinti lovoje pasriuvusi 
kraujuosią su kelis žaiduliais 
kuriuos sau uždavė su britva. 
Kada motere nubėgo pas dak
tarą, o tasai vėliaus susiuvo 
žaidusius, motere nusidavė pas 
palicija jeszkoti pinigu. Lai
ke josios nebuvimo namie, li
gonis atsikėlęs isz lovos sura
do karbolines rukszties ir isz- 
gere. Kada motere sugryžo 
tuom laik rado vyra ant tikrų
jų negyva. Dabar motere turi 
pasirūpinti iszmaitinimu ke- 
turiu mažu vaiku.

Mantucz, Kanada — Czio- 
nais gyvena Francuziszkas Ka
nadietis ūkininkas, Teodoras 
Seission, kuris pasiliko tėvu 
42-ro kūdikio, isz kuriu 36 yra 
gyvi po visas dalis Amerikos 
ir Kanados. Teodoras yra ve
dės penkis kartus o kožna isz 
paežiu pagimdė jam dvynukus 
ir pavienius o paskutine pa
gimdė trynukus. Turi jis anū
ku ir pro-anuku, kad jo szei- 
myna sziadien susideda isz 152 
ypatų, su anūkais.

sumiszimas. Ant 
grindų gulėjo jaunas kareivis 
isz kurio burnos ir nosies tekė
jo kraujai. Buvo tai Edwardas 
Daphne, 27 metu, o kitas vyras, 
bėgdamas isz bažnyczios, su re
volveriu rankoje szauke: “Jis 
suardė mano szeimyna! Asz ji 
užmusziau del to, kad jis su
ardė mano szeimyna!”

Szovikas buvo suimtas. Bu
vo tai 52 metu Grekas, Peter 
Raftopoulos. Turėjo jis jauna 
ir patogia paezia, 27 metu am
žiaus, prie kurios prisiplakė 
jaunas kareivis ir prikalbino 
ja pamesti savo vyra, pareika
laudama nuo savo vyro persi 
skyrimo, už ka vyras nutarė jai 
atkerszinti ir nuejas in bažny- 
czia nuszove meiluži. Žudinto- 
jas likos suimtas ir uždarytas 
kalėjime.

Beisbolininkas Pamėtė 
Savo Darba

OPA Administratorius

Dolph Camilli, žymus beis- 
bolininkas, ant deszines, at
sisveikina su perdetiniu Mel 
Ott, nes jis daugiau nelosz 
beisbole. Pamėtė jis taji lo-
szima idant tarnauti Dedei 
Šamui.James F. Brownee yra val- 

diszku administratorių mai
sto ir paskiria prekes ant jo. 
Jis priesz tai buvo biznierių 
ir gerai yra susipažinęs su 
maistu ir jo prekėms.

Gaudavo Plakti Nuo 
Savo Paczios Kas 

Sanvaite
O?" “Saule” dabar $4.00 

metams in Suvienytose Valsti
jose, o $5 kitose Vieszpatystese.

Amerikonai Maitina Sicilijos Vaikus

Sicilijos vaikai apstoja Amerikoniszkus kareivius, 
meldžia szmotelio duonos nes yra labai iszbadeja. Po pa
ėmimui Messinos, dabar visa Sicilija gausis in rankas Alli- 
jentu. Tose vietose vieszpatauja didelis badas nes Vokie- 
cziai viską užgriebė.

Ogden, Utah — Gene Nor 
gard, jaunas žmogus, kuris ne- 
senei apsipaeziavo su Elenn 
Littleton, nusiuntė ja adgal pas 
jos tėvus, duodamas jai du 
tukstanezius doleriu “atstau- 
kos,” kalbėdamas tėvui kad jo 
pati yra “užkerėta” ir atnesze 
jam daug nelaimiu in namus. 
Sztai kokias nelaimes turėjo 
tasai žmogus po apsipaeziavi- 
mui su taja mergina:

Parvažiavęs su savo jauna 
paeziule namo, motina sunaus 
paregėjus parvažiavusi sunu 
su nepažinstama motere, iszejo 
laukan pasitikti viesznia ir isz 
didelio susijudinimo krito ne
gyva kada dažinojo kad tai jo 
pati. Laike motinos szermenu, 
vagys pavogė 500 doleriu, du 
arkliai nudveso nežinoma liga, 
važiuodamas, po laidotuvių, 
pas graboriu, jo automobilius 
apsivertė ir nelaimėje likos nu- 

1 laužta jam dvi kojos ir ugnis 
sudegino tvarta su keturioms 
karvėms. Tais nelaimes sude
da ant savo paczios nuo dienos 
kada ja parsivežė in namus ir 
dabar su 
vent.

Motere 
septynių 
gyvena ir joms pasiveda koge- 
riausia su vyrais bet szito j i 
septinta neturi tokio giliuko.

Indianapolis, Ind. — Vladas 
Kasperek, 60 metu amžiaus ir 
priek tam vien-kojis, apskun
dė savo paeziule už nedora pa
sielgimą su juom ir daugiau 
nenori su ja gyventi. Sake jis 
sude buk turėjo eiti tris mylės 
in darba kas diena peksezias 
nes jam pati neduodavo pinigu 
ant karuko. Toliaus jis sake 
jog jo pati užrakydavo maistai 
su raktu ir daugeli kartu turė
jo jis eiti gult be vakarienes o 
priek. tam. iszpliekdavo. jam 
kaili karta arba du kartus ant 
sanvaites. Sudžia pasigailėjo 
nelaimingo vyro ir paliuosavo 
ji nuo tokios bobos. Porele turi 
12 vaiku isz kuriu du sutiko! 
priimti tęva pas save ir duoti 
jam prieglauda nes patys turė
jo pabėgti nuo nelabos motinos 
da būdami jauni.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

ja nenori ilgiau gy-

yra jauniausia isz 
seserų kurios visos

Ar Daug Moterių Su
tiktu Ant Tokio 

Kontrakto?

Pittsburgh, Pa. — Mrs. De
lia Halderman, 28 metu mote 
rele, buvo bevaike — nežine ar 
tai per jos priežastį ar vyro bet 
sutiko kad jos vyras pasijesz- 
kotu sau tūla draugia kuria ap- 
veisintu. Buvo tai 19 meteliu 
Katre Sorek, karszta mergaite, 
kuri sutiko ant to užmanymo. 
Susilaukus kūdiki nenorėjo ji 
atiduoti Deliai bet toji apskun
dė Katre kad atiduotu kūdiki 
nes tai yra jos vyro. Sudžia pri
pažino kūdiki vyrui ir jo pa
ežiai kaipo jo tikra vaika o tik
rai motinai paskyrė atlygini
mą už pagimdyma kūdikio ku
ri ant to sutiko ir dabar mergi
na provosis atimti kūdiki kuri 
pagimdė ir kuriam ji davė gy
vastį. — Akyvas dalykas.

Ant Sargybos

*

Szitie du Kanadiszki karei
viai stovi ant szito aukszto 
akmens ant sargybos, jesz- 
kodami neprieteliu laivu ir 
Vokiszku submarinu.

62 Metu Senis Apsipa- 
cziavo Su 16 Metu 

Mergaite

Dallas, Tex. — Sudas ap- 
reiszke kad negali kisztis in 
apsipaeziavima Gene Monters, 
62 metu senuko, 'kuris apsipn- 
cziavo su 16 metu mergaite Ve
ra Kronen, kuriai tėvai davė 
savo pavelinima ir palaimini- 
ma, todėl negalima juos pers- 
kirt ir lai gyvena laimingai.

Mergaite lankosi in mokykla 
o per savo apsivedima su senu
ku, pasiliko moezeka asztuo- 
niu vaiku kurie yra daug 
nesni už savo moezeka.

se-

Girtas Tėvas Sumusze
Dvieju Menesiu Kūdiki

arba pradžia 
SKAITYMO

...IT...
RASZYMO

Į 64 pus., Did. 5x7col. | 
i Tiktai, 10c. ?

"SAULE” S
MAHANOY CITY. PA. Į

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

TIKTAI 50b O ATLAIKYSI
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS

IR T. T.

SETAS Nr. 100
Mi. . >

Newark, N. J. — Vietinėje 
ligonbuteje kovoje su mirezia 
mažiulelis Petrukas Monczevs- 
ki. Vaikutis likos sužeistas 
per nelaba savo tęva Mikola, 
kuris sugryžias namo girtas, 
kirto savo paežiai su kumszczia 
per veidą po tam isztrauke 
dvieju menesiu kūdiki isz jos 
ranku ir trenke ji in grindis 
taip smarkiai kad perskele ma- 
žiuleliui pakauszi. Tęva aresz- 
tavojo. Buvo jisai nesenei 
baudžiamas už butlegeriavima 
ir paleistas tik ana diena isz 
kalėjimo. Monczevskiene yra 
motina asztuoniu vaiku, o na
mie vieszpatauje didelis var
gas.

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

Mahanoy City, Pa. U.S.A.

Ant

f

Brolis Surado Sužeista Broli

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuoja io 
kitus miestus ant apsigyveni* 
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule1 
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 redyę 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
mums darba ir daug ergelio!

L. TRASKAUSKASd' L1ETUVISZKAS GRABORIUS i;

Per 24 valandas szitas vaikutis gulėjo nepažinomas li- 
gonbuteje, nupuolęs nuo strytkario, baisei susižeisdamas. 
Tada Charles Pryor, 12 metu, nusidavė in ligonbute pažiū
rėti sužeistojo ir persitikrino kad tai jo brolis Juozas, 14 
metu, kuriam likos perskelta pakauszis.

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


