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Užsmaugė Moteria Se- 
dinczia Automobiliuje

Cottage Grove, N. J. — Char
les Lassan prikalbino Miką 
Carson idant užsmaugtu jo pa- 
czia kada važiuos su ja auto
mobiliuje. Už ta darba jos vy
ras davė žudintojui moteres du 
deimantinius žiedus kuriuos 
numovė nuo nužudintos mote
res pirsztu ir penkis dolerius 
pinigais. Porele badai gyveno 
sutikime per 13 metu ir nieka
dos nesibardavo. Badai vyras 
norėjo aplaikyt po jos mirežiai 
20 tukstaneziu doleriu apdrau
dimo. Vyras ir žudintojas likos 
aresztavoti ir uždaryti kalėj i 
me lyg teismui.

Džiaugiasi Savo 
w Septintu Vyru 
f ____

Springville, Pa. — Mrs. Ber
ta Jarbridge, kuri turi vos 40 
metu, isztekejo ana diena už sa
vo septinto vyro isz kurio labai 
džiaugiasi ir yra užganadinta. 
Jos pirmutinis vyras likos su- 
mankiotas per ratus fabrike, 
antras mirė nuo sužeidimu, tre- 
czias likos užmusztas ant gele
žinkelio, ketvirtas sudege, 
penktas pasikorė o szesztas mi
re nuo ligos. Motere pirma 
karta apsivedė kada turėjo 19 
metu.

Daug Žmonių Mirszta 
Isz Bado Indijoj

New Delhi, Indija — Daugiau 
kaip milijonas žmonių aplaiko 
maistine paszialpa, karta ant 
dienos, Bengale, didžiausioje 
provincijoje Indijoj. Pagal val
džios praneszima mieste Kal
kutoje mirszta po 50 žmonių 
ant dienos, isz bado, o praeita 
menesi mirė 1,276 žmones. Kal
kutoje gyvena 2,500,000 žmo
nių isz skaitliaus 60 milijonu 
Bengale, drauguves paszelpi- 
nes turi 150 vieszu kukniu ku
rios maitina iszbadejusius gy
ventojus po 55,000 kas diena.

Nors Turėjo $1,200 Bet 
Mirė Isz Bado

Worland, Okla. — Lavonas 
Petro Richards likos nusiuns- 
tas, per daktarus, in miesto la- 
vonyczia kurie nutarė buk jis 
mirė nuo bado. Kada ji pradėjo 
nuredinet, rado jo skarmaluo
se insiuta daugiau kaip 1,200 
doleriu. Jeigu jokiu giminiu 
neatsiras pasiimti mirusio tur
tą, tai miestas viską paims. — 
Ir kam czedino tuos pinigus 
kad net sau pavydėjo szmotelio 
duonos.

Sugryžta Po Supliekimui Japonu

Pulkininkas Harry Livers edge ir Samuel Griffith, su
gryžta su pulkeliu savo kareiviu po užklupimui ant Japonu 
New Georgia saloj isz kur iszgujo Japonus kurie taipgi turė
jo prasiszalint isz Munda, Salamaua ir Lee salų su didėlėms 
bledems.

Nevisados Užsimoka
Būti Teisingu

Philadephia, Pa. — Petras 
Conners, pripažysta, kad tei- 
singysta yra geriauses daly
kas, bet nevisados atnesza 
žmogui procentą ir atlyginimą. 
Ana diena eidamas ulyczia, pa
mate kaip viena motere pamė
tė savo maszna su pinigais. 
Pradėjo bėgti paskui ja, už- 
szokdamas ant karuko paskui 
ja ir inteike maszna, kurioje 
radosi 800 doleriu bumaszkoms 
ir svarbus dokumentai.. Mote
re pasakius jam “aeziu,” iszli- 
po žmogelis isz karuko ir gry- 
žo in ten kur mane važiuoti. 
Kelione jam kasztavo 25 cen
tai, o kada lipo isz karuko, isz- 
sisuko koja ir dabar gulėda
mas ligonbuteje, žmogelis sau 
mansto ar užsimokėjo jam tei- 
singysta ir tasai visas ergelis.

Inspejo Savo Mirti
Lansing, Ind.— Nigerka Be

tty Jones, 40 metu amžiaus, ap
sakė savo szeimynai !bu’k mate 
sapne savo mirti ir valanda 
kada mirs. Motere pasirengė 
atsakaneziai ant amžinos kelio
nes, pasakė vyrui, kad turi pa
sidėjus pinigu kupare del jo- 
sis palaidojimo. In puse valan
dos po tam jau buvo negyva.

Aplinkinei nigerei isz tojo 
insipejimo labai persigando nes 
motere ir jiems inbure ne ma
žai visokiu atsitikimu.

Motere Turėjo 7 Pėdu 
Ilgio Plaukus

Pine Bluff, Calif. —Mrs. Ro
bert Milton, turinti 98 metus, 
žymi czionaitine motere, mire 
praeita sanvaite ligonbuteje. 
Velione buvo gimus Missouri 
valstijoj 1845 mete ir gyveno 
czionais nuo 1901 meto, Mote
re labai gėrėjosi isz savo plau
ku, kurie buvo septynių pėdu 
ilgio ir balti kaip sniegas.

GENEROLAS
UŽMIGO

Paimtas In Nelaisve

London — Amerikoniszki 
kareiviai, eidami ant Neapo- 
liaus, netikėtai užėjo ant Vo
kiecziu abazo ir rado jame gu
linti, mieganti, Vokiszka gene
rolą ir keliolika aficieriu kurie 
taipgi kriokė drauge su savo 
vadu. Vokiecziai pasidavė ger 
valei nes ginklai gulėjo ant že
mes ir nespėjo j u pasiimti in 
laika kad gintis nuo užpuolu.

Japonai Žudo Allijentu
Nelaisvius iOii

London — Rusiszkas dakta
ras Nikolai Buredenko prane - 
sze svietui buk Vokiecziai, ne
galėdami užlaikyti Allijentu 
nelaisvius, žudo juos be jokio 
susimylejimo kad nereikėtų Į 
juos maityt ir prižiūrėti. Tasai 
pats daktaras apreiszke svietui 
buk Vokiecziai nužudė dau 
giau kai 40 tukstancfciu Masko
lių kuriu lavonus paslėpė ap
leistoje kasykloj, artimoje Sta
lino miesto.

Vokiszki Kareiviai Su
kyla Kad Neaplaiko Jo

kiu Žinių Nuo Savo
Szeimynu

London — Tarp Vokiszku 
kareiviu kyla didelis neužga- 
nadinimas ir daugelis jau pra
dėjo bėgti isz kariuomenes už 
tai kad valdžia sulaiko j u laisz
kus aplaikus nuo szeimynu ir 
giminiu, apie kuriuos nieko ne
girdėjo ir nežino ar gyvi ar 
mirė. Tieji kareiviai slaptu bu- 
du aplaike žinia buk j u szeimy - 
nos, kurie serga arba jau yra 
pasenia, buvo nukankinti badu 
idant suezedint gyduoles ir 
maista. Todėl daugelis isz ka
reiviu, dagirde tokias žinias 
isz savo teviszkes, baisei inir- 
szo priesz valdžia kad jiems 
nepristatineja laiszku isz na
mu.

Siunskite Kareiviams 
Kalėdinės Dovanas

Dabar

Washington, D. C. — Pacz- 
tas pranesza del žmonių, kurie 
turi dukteres, sūnūs ar gimi
nes kariszkoje tarnysytoje, ku
rie randasi užmaryje, jeigu 
geidžia kad Kalėdinės dovane
les gautųsi del j u in laika, ant 
Kalėdų, tai kad iszsiunstu jas 
ne vėliaus kai 15 diena Spalio - 
Oktoberio, kuri diena yra pas
kutine kurioje pacztas priimi
nės tokius pakelius ant nusiun
timo in tolimas szalis.

SUBMARINAS 
PASKANDINO
JAPONU LAIVA

Su 500 Kareiviu
London — Allijentu nežino

mas submarinas priplaukė prie 
pakraszczio Japonijos, paskan
dino Japoniszka laiva drauge 
su 500 kareiviu. Laivas plauke 
isz Honshu in Korėja. Daugybe 
ta voro taipgi nuėjo ant dugno 
mariu kaipo ir amunicijos kuri 
buvo gabenama del Japoniszku 
kareiviu.

Lenkiszkas Submari
nas Paskandino 5 Vo- 

kiszkus Laivus
London — Lenkiszkas sub

marinas “Dzyk”, paskandino 
penkis Vokiszkus laivus kurie 
plauke su Vokiszkais karei
viais ir amunicija, isz Bastijos. 
Vienas kariszkas laivas likos 
torpeduotas ant kurio radosi 
300 kareiviu kurie nuėjo ant 
dugno mariu drauge su laivu. 
Tasai submarinas priguli prie 
Angliszkos flotos.

Žinutes
Lizbonas, Portugalija — Por

tugalija ketina pristoti prie 
Allijentu ir prigialbet jiems vi
same.

Jugoslavija — Generolas Mi- 
ikalojevicz sako kad gales pa
statyt 150,000 kareiviu Jugo
slavijoj priesz Vokieczius ir 
jau pradėjo siunsti savo karei
vius in Talija.

Stokholmas, Szvedija — Pa- 
sikelelei iszverte dideli tilta 
ant kurio užėjo Vokiszkas trū
kis ir nusirito in upe su 70 Vo
kiszkais kareiviais ir daug su
žeista.

Lenkij a Taipgi 
Užklupta Ir Pri- 

stova Gdinios
Kur Radosi Dideli Fabrikai; 
20,000 Vokiecziu Užmuszta 
Vienam Garnizone; Amerikon- 
iszka 5-ta Armija Užklupo Ant 
Vokiecziu Prie Volturno Upes

London — Allijentai smarkei užklupo ant 
Lenkijos sunaikindami dideli miestą Marian- 
burga, kuris prigulėjo prie Danzigo su didėlėms 
pristovoms ir Gdynia, taipgi dideli pristovini 
miestą. Danzige paskandyta keli laivai ir su- 
teszkinta Vokiszki fabrikai kuriuose Vokiecziai 
dirbo savo submarinus. :

Rusai iszgujo paskutinius Vokieczius isz 
Kaukazo kur Vokiecziai neteko daugiau kai 
20,000 kareiviu ir apie 3,000 likos paimti in ne
laisve, paėmė 7,073 geležkeliu vagonus, 83 lo- 
komotivas, 540 sunkiu tavoriniu troku, 52 tan
kas, 584 visokes armotas ir 184 stotis su mais
tu. Vokiecziai czionais baisei nukente todėl tu
rėjo trauktis szalin. Rusai dabar artinasi prie 
Latvijos rubežiaus, paimdami daugiau kai 40 
kaimeliu ir miesteliu.

Rusai perejo per upe Dnieprą ir užėjo isz 
užpakalio ant Vokiecziu kur užmusze 2,800 Vo
kiecziu su aficieriais ir nuszove 23 Vokiszkus 
eroplanus ir atmusze 240 miesteliu ir kaimu. 
Prie Vitebsko likos užmuszta daugiau kai 4,000 
Vokiecziu vienam garnizone. Rusai jau randasi 
prie Latvijos rubežiaus kur ketina susiremti su 
Vokiecziais isz dvieju szaliu kur ketina atsibūti 
baisus musziai. Ant Kaukazo beveik visi Vokie
cziai jau apleido taja aplinkinia.

Amerikoniszki laivai užklu
po ant Japonu ant Solomonu 
salos kur paskandino du laivus 
ir suszaude keliolika eroplanu,! 
apie 600 Japonu užmuszta. j 
Wake sala taipgi likos smar-Į 
kiai bombarduota su 320 tonu 
bombų ir suszaudyta 61 Japo
nu eroplanu. Amerikonai nete
ko 13 eroplanu.

Allijentai smarkiai bombar
davo Brema ir jo pristovas kai
po ir submarinu dirbtuves. Ir
gi bombardavo Vokiszka f lota 
Stuttgarde ir Municha. Bremo 
mieste padaryta milžiniszkos 
bledes ir užmuszta keli szimtai 
žmonių. Badai Vokiecziai da
bar ketina užimti visa Franci- 
ja ir ja valdyti pagal savo no
rą. Vokiecziai nužudė szimtus 
Žydu neiszskiriant moterių ir 
vaiku, daugelis likos nuplak
tais nemielaszirdingai ir j u 
turtas atimtas. Isz ežero Mag- 
giaro likos isztraukta 68 Žydai 
kuriuos Vokiecziai paskandi
no. Allijentai suteszkino du ge
ležinkelius prie Berlino pada
rydami dideles bledes.

Amerikoniszka penkta armi
ja užklupo ant Vokiecziu prie 
Volturno upes, pereidami per 
upe, paimdami kelis miestelius 
isz kuriu iszvijo Vokieczius su 
didėlėms bledems. Girdėt kad 
Vokiecziai ketina užimti visa 
Ryma ir iszvežti Popiežių in 
slapta vieta, po tam apipleszti 
visa miestą lyg paskutiniam.

Italija lyg sziam laikui ne
teko daugiau kai 6,000 eropla
nu ir 165 laivai likos paskan- 
dyti.

Smarkus musziai eina tarp 
Grekiszku pasikeleliu ir Vokie
cziu, prie Kretos kur paimta 
dvi salos. Italai pradėjo bom
barduoti Vokiszkas pozicijas 
su didėlėms bledems. Vokie
cziai turėjo apleisti nekurias 
vietas kad apsisaugoti visiszko 
isznaikinimo.

Telegramai skelbia buk Len- 
kiszki slapti patrijotai nužudė 
Vokiszka gubernatorių Var- 
szavoj. Szeszi Vokiecziai, ku
rie bandė iszgialbeti ji, likos 
taipgi nužudyti. Žudinsta atsi
buvo ant ulyczios Litevska, ka
da gubernatorius lipo in stryt- 
kari. Lenkai kerszina nužudy
ti ir kitus žymius Vokieczius 
Osviencine, Majdaeke ir Trem- 
blinkoje. Smarkus musziai at
sibuvo tarp Lenkiszku patri- 

jotu ir Vokiecziu Tuczolo gir
nose. Vokiecziai paliko dideli 
skaitli užmusztuju ir sužeistų
jų kada Vokiecziai užklupo ant 
Lenku. Kaszubai taipgi smar
kiai pasikelineja priesz Vokie
czius, kuriuos traukia prie vi
sokiu sunkiu darbu ir atima 
nuo j u maista, gyvulius ir lau
kus.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.
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Kas Girdėt
Keli musu skaitytojai krei

pėsi in redakcija su užklausy- 
anais: kiek lyg sziolei buvo Po
piežių, kokios jie buvo tautos 
ir kitokiu informacijų dalyps- 
taneziu kaslink buvusiu Po
piežių.

Ant visu užklausymu atsako
me sekaneziai:

Nuo laiko Szv. Petro apasz-i 
talo, kuri bažnytine istorija 
užvardino pirmutiniu Popie
žium, buvo viso 262 Popiežiai.

Ilgiausia valde sostą Popie
žius Piusas IX, kuris valde net 
31 metus ir mirė 1878 mete. Pa
gal suraszus tai Szv. Petras 
valde 25 metus ir Popiežius Le
onas XIII taipgi 25 metus, ku
ris mirė 1903 mete.

Lyg sziam laikui 23 Popie
žiai turėjo vardus Jono, Grego- 
riu buvo 16, Benediktu 15, Kle
mensu 14 Inocentu 13, Leo
nu 13, Piju 12, Bonifacu 9 ir 1.1.

Pagal ju gimimus tai 95 bu
vo Rymionys, 106 kitu tautu 
isz kuriu didesne dalis buvo 
Italai. Po tam 15 paėjo isz Bal
kanų tautos, 12 Frąncuzai, 12 
Vokiecziu, 7 Syriecziai, 2 Isz- 
panai, 2 Portugalai ir 3 Afri- 
kbnai.

Nuo 1522 meto, visi Popiežei 
buvo Italiszko gimimo.

|raszczio del apgarsinimo savo 
i biznio 'bet musu Lietuviszki 
biznieriai nežino verte savo 
lailkraszczio ir negarsina savo 
biznio. Juk lailkraszczio gyv\> 
be priguli nuo apgarsinimu to
dėl lai musu Lietuviszki biznie- 
rei dasipranta kad garsinant 
savo bizni Lietuviszkam lai'k- 
rasztyje ne tik praplatina savo 
bizni bet ir suszelpia savo tau
tos laikraszti.

**.4b^**«*,Mi "S

Gyvenimas Vargdienes
Ko Ji Per Visokius Kentėjimus Dasilauke
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Daug sziadien skaitome ir 
girdime apie miestą Vatikana, 
sostapyle Popiežiaus 'bet mažai 
žmonių apie ji žino nes tai yra 
mažiauses sklypelis ant svieto. 
Tasai miestas Vatikanas guli 
szale miesto Rymo, turintis tik 
108 margus žemes praeita meta 
buvo jame 800 gyventoju. Kar
tais Vatikano miestas yra va
dintas Popiežinis Miestas. Yra 
tai gyvenimo vieta Popiežiaus 
kuris yra galva Rymo Kataliku 
tikėjimo.

Mete 1929 likos padaryta su
tartis su Italija kad Vatikanas 
butu laisvas nuo Italijos val
džios. Vatikanas ne tik yra gy
venimo vieta Popiežiaus bet ir 
didelis palocius kuriame talpi- 
nasi puikiausi užliekni ant 
svieto kur tukstaneziai žmonių 
ji atlankydavo kas metas isz 
visu daliu svieto, priesz kare.

Daugiau kaip 400 metu ad- 
gal, Popiežius II sutvėrė po
piežine gvardija kuri sergsti 
Popiežių kada jis apleidžia sa
vo gyvenimą. In tuja gvardija 
prigulėjo tiktai vyrai auksztos 
kilmes, 'baronai, grofai, kuni- 
gaikszcziai ir kiti.

Kada Hitlerio kraujagerei 
inejo in Vatikano miestą, svie
tas tuomi labai persiėmė. Vo
kiecziai tvirtino buk inejo in 
miestą kad apsaugoti Popiežių 
bet isztikruju laiko ji kaipo ne
laisvi ir negali niekur iszeiti 
be ju pavelinimo.

Tūlas laikrasztininkas, kuris 
Į buvo atlankęs kai-iszkus lau
kus Europoje, apraszineja buk 
musu Amerikoniszki kareiviai 
yra narsus vyrukai ir kovoja 
kaip tikri didvyriai, bet stoka | 
jiems neapykantos del nevido
nu.

Nėra ko stebėtis nes papras
tas Amerikoniszkas kareivis, 
kuris da neperejo tikro iszban- 
dymo kariszkos ugnies ir nepa
žino budo savo nevidonu, isz- 
pildo tiktai savo kareiviszka 
užduoti bet neturi jokios “ypa- 
tiszkos ’ ’ neapykantos.

Didžiausia neapykanta del 
Volkiecziu turi Lenkai nes kož
nas isz j u geidžia atsimokėti 
už savo tėvynė, brolius, seseres 
ir tėvus, kurie likos nužudyti 
per taisės Vokisžkas 'bestijas. į

Ir Angliszkas kareivis turi 
dideia neapykanta priesz Vo
kieczius, kurie iszžude daugiau 
kaip puse milijonu ju draugu, 
tėvu, ’broliu ir prieteliu su bom
boms mestu ant Angliszku 
miestu.

Ne yra stokus tosios neapy
kantos ir Ameriikoniszkiems 
kareiviams, kurie panesze di
deles bledes ant Pacifiko ir ki
tose dalyse svieto o ypatingai 
per žvaira-akius Japonus. Ne
bus stoka tosios .neapykantos 
ir 
viams kurie bunakriksztyti ne
vidono ugnia ant kariszku lau
ku ir ant galo supras kuom yra 
ju nevidonas su kuriuom kovo
ja.

Amerikoniszkiems karei-

Reidio ana diena pranesze 
buk Japonai Shansi provinci
joj, nužudė kelis Katali'kiszkus 
kunigus, aresztavojo kitus ir 
sudegino kėlės Katalikiszkas 
bažnyczias, kada dagirdo kad 
Italija perejo ant Allijentu pu- 
ses. Japonai bjaurei pasielgi- 
neja su Katalikais po visa Ja
ponija ir juos prispaudineja vi
sokiais budais. Badai daugelis 
Katalikiszku misijonieriu Ja
ponai uždare kalėjimuose kurie 
ten kenczia's neiszpasakytas 
kanezias.

Vokiszki vyskupai tvirtina 
buk Vokiecziai dabar pradėjo 
lankytis in bažnyczias. Da nie-

Valdžia ketina vela uždėti 
sunkenybe ant Amerikonu su 
naujais taksais kurie atnesztu 
valdžiai vienuolika 'bilijonu do
leriu ant vedimo kares. Tosios 
naujos taksos 'bus traukiamos 
nuo arielkos, alaus, paperosu, 
cigaru ir kitu smagumu o taip
gi nuo algų ant deszimto pro
cento.

Bet nekurie kongresmonai 
tam prieszinasi ir saiko kad 
valdžia iszduoda už daug pini
gu ant nereikalingu dalyku ir

MENESYJE Gruodyje buvo norėjosi valgyt ir tarė: .
* viena nakti szalta ir ūkano
ta. Menulis savo szviesa ap- I 
szvietinejo žeme storai sniegu 1 
apdengta, kas akims liūdna re
gėjimą perstatinėjo. Apmiru- i 
šiam prigimime vieszpatavo -

• tykumas, medžiai aptraukti 
Iszarma ir apsunkinti sniegu,
iszrode kaip antgrabei ant ka- < 
pini u. Rodos jog tame laike gy
va dvasia ant lauko neslankio- 
jo, vienok kokia tai varginga 
motere keliavo pamiaželi su kū
dikiu keturiu metu.Del tu dvie
ju nelaimingu esybių taip szal
tis kenke jog vos galėjo ^a- 
vo kojas vilkt. Sniegas girgž
dėjo po kojų o nuo szalezio visi 
sunariai buvo sustingia. Var
gingas kūdikis buvo aprisztas 
su sena skepeta o ir toji ant pe
teliu nesilaike. Tokis apreda- 
las del to mažo ir silpno sutvė
rimo nieko nežen'klino; per ka 
rankeles ir kojos to mažo kūdi
kio buvo 'kaip kraujas raudo
nos.

To kūdikio vardas buvo 
Ema, mergaite, o kuri nuo 
verksmo negalėjo susilaikyt 
bet su tuom nedryso skustis 
nes jai gaila buvo motinos, ku
rios nenorėjo surupint da la
biau o kad jau buvo nemažai 
kelio padare, be pasilsio ir nie
kur nesuszilde nugrubusiu su- 
nariu, per ka negalėdama maža 
mergiuke susilaikyt tarė pro 
veiksmus:

— Motinėlė! juk jau miestas 
netoli; ar taip?

— Taip mano dukrele, netoli.
Bet tieji žodžiai buvo tiktai 

del aipmalszinimo kūdikio nes 
da miestas buvo toli o ne jokio 
žiburėlio nebuvo galima reget. 
Ir tokiam suspaudime perejo 
vela adyna. Mergaite pirszte- 
lius brtrneleje szilde ir verke o 
motina visaip ramino o aszaras1 
nuolatos szluostesi kurios pu- veido vargingos moteres. Ko- 
siau apszaiia ant veido buvo, kis tai vyras, susnudes, dirste- 
Perimta 'baisia baime apie sa
vo kūdiki, giliausio jausto mel
de geradejingo Dievo apie su- 
simylejima ant vargingo kūdi
kio, kuris jau vos ne vos sniegu 
vėžliojo idant nuo szalezio ne
pražūtu, Toje tai valandoje pa
temijo koki tai žiburėli. Buvo 
tai isztikro žiburys bet da toli. 
Vienok nauja viltis inženge in 
vargingos moteres szirdi ir da
dave drutybes!

Vela pasimiklino ir smagiau 
pradėjo žengt tiesiog in szali 
nuo kur buvo matyt

— Tuojaus, mano žuvele!' 
tuojaus pabaigsime ta savo (ke
lione.

Daug žiburiu žibėjo languose 
bet ant ulycziu vieszpatavo 
grabine tyla, rodos tai buvo už
keiktas miestas. Jokio žmo
gaus nebuvo matyt aut uly- 
czios kuris butu pasigarlejas 
ant su'szalusios vargingos ipa- 
kelevingos. Slinko nebage ty
lia ulyczia. ir .nuėjo ant rinkaus 
kur stovėjo puiki foažhyczia su 
auksztu boksztu. Czia prisiar
tino prie vienos akmenyczios 
kuria valde del daugelio ipažin- 
stamas Ekenbitneris o kurio 
pravarde ir 'da sziadien neuž- 
mirszta tarp gyventoju miesto.

Pabaladojo in duris kiemo 
ne tikėjosi pas Ekenbitneri 
gaut prieglauda ir suszildyt su
grubusius sunarius.

Balsas baladojimo atsimusze 
maruose tykume nakties, jog 
net szunes sulojo; vienok nors 
ilgai 'baladojo ir klausė ar kas 
neiszeis atidaryt bet nieko ne
buvo girdėt. Paantrino bala
dosima in duris. Tame iszgirdo 
sunkius žingsnius ir skambėji
mą raktu. O kaip tas skambėji
mas meilei jai in ausis atsimu
sze jog net in szirdi atliepe. Da 
niekad savo gyvastyj taip ne
sidžiaugė kaip toje valandoje. 
Jos ka.rszti troszkimai jau ke
tino iszsi'pildyt. Jos kūdikis, 
Ema, kuri jau su badu galejo- 
si, ketino dabar atsigaut. Czia 
laiminga motina saldžiausioje 
mislyje spaudžia prie saves sa- 

i vo maža dulkrele o perimta 
džiaugsmu 'bueziuoja ja ir 
sznabžda tyliai: — Dukrele 
mano, jau pasibaigia mudviejų

J kentėjimai!
Da tu žodžiu nepalbaige kad 

sztai durys atsidaro ir szviesa 
nuo žibinties atsimusze ant

l iszsiteisint?
Czia apleista pati viena, vi

durnaktyje, tiktai su mažu kū
dikiu ir dideliu vargu. Ka da
bar pradėt? Graudžios aszaros 
szala akyse jog net blakstienai 
limpa o varginga Ema labai 
ver'ke. — O teve naszliu ir sie- 
ratu! — paszauke suspaudime 
motina, — teiksiesi man gera- 
dejingai parodyt kelia kuriuo- 
mi galecziau nuo czia atsi- 

a įtraukt ir in kur eiti.
czia

Tame graudume pakele akis 
in dangų; vela nuleido ir pare- 
neio 'bažnvezia Szv. Morkaus.

ir su tais kaulais gulėtume iki 
Sudnai Dienai!

— Bet dovanokie o Dieve! 
Juk tas tave užrūstina kuris 
szaukiasi smerties.

Ema, prispausta kaipo ir per
imta szalcziu, užsnūdo szale 
motinos o toji atszildinejo kva
pu suledijuses rankeles ir vei
deli, rodos savo kvapu norėjo 
inkvept stiprumo.

Viskas buvo tyku: grabinis 
tykumas vieszpatavo lavony- 
czioj. Ties Ema, ant to Dievisz- 
ko kūdikėlio, kietai mieganezio 

'ant kaulu, aniolas sargas jaute
Nutarė tuojaus in ten nusiduot, o ypacz nekaltybe pridavė sal- 
paszaukus balsu: — Žmonių'du miega.
ausys užsidarė ant mano szau-| Per saipna paregėjo Ema Szv. 
kimo; per tai, Didis Dieve! ta-' Ottana kuris dangiszlkuose ru- 
vo Name apgynimo ir pagial- buose sėdėjo ant aukso debesio 
bos jeszkosiu.

Priglaudus 'kūdiki prie kru-! meile rodos jis prisilenkė prie 
tinęs, bego kaip galėdama in jos auseles ir tarė: “Ema! gel-

ir žemyn nusileido. Su didele

’•aledama in jos auseles ir tarė: “Ema! kel- 
bažnycyzia ’bet ji buvo uždary-įkis, eikie tuojaus pas Ekenbit- 
ta. Patemijo paszalyje stovinti neri. Mano kūdiki, bu'kie dru- 
nameli, lavonyczia, kur laikais i tos mislies ir pasakykie jam 
rastus lavonus iki kokiam lai- tuosius žodžius: Ottonas, my- 
kui szarvodavo. Toji nelaimiu- letojas ir globėjas vaikeliu at- 
ga motina su duiktere aprinko siuntė mane pas tave! 
sau tame namelyje nakvyne. 
Motina pasiklojo del saves ir 
kūdikio ant kaulu žmonių ir ta
re: — Stebuklingas Dieve! O 
kad tasai vargingas gyvenimas 
in smerti persimainytu! O jus, 
kaulai, ant kuriu asz su kūdi
kiu savo silsiuosiu, jus esate 
laimingesni už mudvi. O, sutai- 
kykie, geriauses Dieve, idant 
ir mes užmigtume ant amžių

Tame pakele dangiszkas tar
nas palaiminta deszine ranka 
ties Ema ir isznyko. 
i Ema pabudo ir tasai sapnas 
da aiszkiau jai persistatė. Pa
griebė ji motina už rankos ir 
pradėjo krutint idant pabudint 
ja bet toji, kaip rodos, 'buvo 
kietai užmigus. Pradėjo smauk
ti: — Motinėle! motinėlė! pa
busk, asz maeziau Szv. Ottona,

o gal ir tu matei ? O,.'brangi 
motinėlė, na! atsiliepk ir pa- 
klausykie ka asz tau pasaky
siu!

Ant tuszczio 'buvo verksmas 
ir szaukimas, motinėlė nepa- 
bunda. Ema paglostė veidą mo
tinos ir baisei nusigando nes 
buvo sza'lta kaip szmotas ledo.

Ema nors 'buvo suvis jaunu- 
tele, vienok persiemus baime, 
pakilo nuo kaulu, paliko moti
na ir tekina nubėgo pas ta pati 
mūra o jau gerai buvo praszvi- 
te. Tropijo tuojaus Ema pas 
Ekenbitneri nes netoli gyveno 
nuo bažnyczios.

-— Kas ežia tave taip anksti 
atvijo ? —paklausė susirupines 
stovintis žmogus pasitikęs prie 
tu paežiu duriu nuo kuriu va
kar likos su motina atstumta. 
Ema su anioliszka nekaltybe 
žiūrėdama tam žmogui in akis 
tarė: —- Szv. Ottonas, globėjas 
kūdikiu prisiuntė mane pas ta
ve.

Atsiminus varginga mergai
te praeita nakti, kaip jis ne
dorai’ apsiėjo su jos motina 
kalbėjo toliausi — O užsikiete- 
jas žmogau! tu vakar nuvarei 
mano motinėlė nuo szitu duriu 
ir nedavei nakvynes! Paniekin
tos turėjome lavonyežioje su 
lavonais miegot!

(Bus daugiau)

Neuxmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
rnirszo ir prasze idant nesulaikyti 
taikraszczio. PASKUBINKITE ! I l 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

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

50c., o aplaikysite knygas per paczta. i4S1 
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa/1

kad'bažnyczios nebuvo taip pil- užlaikydami tuikstanczius dar-
nos žmonimis kaip sziadien. Ne 
yra tai paliepimai vyskupu 'bet 
eropanai Allijentu kurie pri
vertė Vokieczius lankytis in 
bažnyczias — tieji eroplanai 
buvo geriausi misijonieriai del 
pervertimo Vokiecziu ant tikė
jimo.

bininku Washingtone, kurie 
nieko nedirba ir aplaiko dide
les algas. Nekurie “rodinin
kai” kurie randasi prie visokiu 
užmanymu ir projektu, aplaiko 
net po deszimts tukstaneziu 
doleriu ant meto sėdėdami ofi
suose nedirbdami nieko.

Paimant AngliszJka laikrasz
ti in ranka, reikia nusistebėti 
kiek tai viokiu apgarsinimu 
jame randasi . Amerikoniszki 
^įznięriui sup_raula vertę įaik-

SKAITYKIT
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PLATINKI!!

žiburys. 
Nepabludo viltyje, da ėjo gera 
valanda ir paregėjo per audras 
murus seno miesto B. Czia su 
džiaugsmu atsiduso pas Dievą. 
Prakalbėjo in savo suszalusia 
dukrele o kuria laike ant ran
ku nes jau toji buvo užmigus:

— Acziu Dievui, — paszau- 
ke atsidusus, — vienok Tu, 
Vieszpatie, apie mus neuž- 
mirszti. Ir tame paregėjo isz 
nekuriu kaminu einanezius du
rnus. Bet jos eisena buvo silpna 
o ežia szaltis da labiaus pradė
jo spaust jog jau ir kvapa vos 
pradėjo atgaut. Tame sztai ir 
in miestą ineina. Dabar ir maža 
Ema pabudo, nusiszypsojo in 
motina ir tarė: — Motinėlė! 
Valgyt noriu.

Jauslei motinai taipgi labai

Įėjo susiraukęs irpaszauke:
— Ko nori 'boba ?!
— O pone, susimilkit ant ma

nes ir maaio kūdikio, — tarė su 
aszaroms ir nusižeminimu mo- 
tere in pasisziauszusi žmogii ir 
dadave

— Szaltis ir badas mus spau
džia. Jeigu suteiksi kąsneli 
duonos ir saujele sziaudu, isz- 
gelbesi motina ir kūdiki nuo 
smerties. Susimilk, geras pone.

— Ka?! Ar tai del valkatų ir 
ubagu szis namas! Žiūrėkis tu 
jos, žmogui neduoda atsilsėti 
Traukis szalin nes kaip matai...

Czia varginga jau pažino jog 
tai nebuvo tarnas bet patsai 
Elkenbitneris.

Tai pasakęs, užtrenkė duris! 
ir spyna sugirgždėjo o balsas 
net po murus miesto atsiliept. 
Motina, persigandus, likosi su 
kūdikiu ant ulyežios, drebėjo 
nuo szalezio ir nuo bado ir tarė 
tykiai:

— O be jauslos žmogau! kur 
meile Krikszczioniszlka?! Pakė
lus alkis, in dangų, taip kalbėjo 
toliausi — Tavo nedoras ir 
laukinis apsiejiipaas atsimusz 
iii dangų! Ekenbitneri, Eken
bitneri! Toji varginga naszle 
ir sierata priesz Dievą ant ta
vęs paduos skunda! Ach, žmo
gau, ar tu isz savo nedorybes

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

No. 102 
minaliszka

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

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

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

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

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

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

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel- 
nais; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada- 

|vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c

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

No. 
puikus

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

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

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

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

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ..................  l^c .kinas nedora žydą.

No. 127 Trys istorijos apie Dūk- IL. 1-- Tr’4‘

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 

puses szimtmeczio,

404 
50c 
kri- 
35c 

isz 
isz-

Su pa- 
35c 

Trys istorijos, apie Ne-

Juokai. 
.. .15c 

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

119 Keturios istorijos apie 
Haremo nevalninke; Luoszis:

te pustyniu; Peleniute; Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali.

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 
pacziuo’as. 76 puslapiu................. 20c

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
malvninkas 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 ....................................................... 1 5c

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

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

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

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

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

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

44 pus. 15c

pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu .................................... 15e

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25o

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. 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
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ..............................................25c

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

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

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

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

Keletą Juoku ir Paveikslo.
.................................................15o

rtai;
Preke

Adresas:
Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Penna.
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Kongresas Vela Dirba Sunkei

(Tasa)
Dalyikas ėjo vis 'blogyn. Ger

kle susispaudė. Senukas uždu
so, gerlkle degino. Rodėsi, fkad 
sztai jau kraujas prasimusz 
per burna.

Senis kriokė ir bego vis le- 
cziau.

Persekiotojai szauike:
— Stok, sustok!
Adenas isz ju beveik ji ipasi- 

vijo.
— Szaulk! — suszuko jam ki 

ti. Tasai sustojo, matomai, be
taikant.

vandeniu.
— Sztai, — tarė jis atgniau

žė perszauta ranka. — Szaukia 
in pagelba: — Tuojaus eisime, 
pasigirdo atsakymas.

Tas, kuris perskaito raszte- 
li, sugryžo pas savus.

Likusieji pasiliko szale senu
ko. Vienas paėmė jo perszauta 
ranka.

— Keista, kraujo nesimato,' 
— tarė jis. 1

— No, — patvirtino senis. 
Asz jau perdaug nusenęs, ma
nyje jo nebeliko.

PASIKALBĖJIMAS
SU AMERIKONISZ

KA LIETUVAITE

Seni neiszsigando. Tatai ji 
net nudžiugino. Vakar dar jis 
buvo visu paniekintas, senas 
szuo. Niekas in ji domes ne
kreipė. Sziadien paskui ji 'bė
ga, in ji szaudo!

“Tiktai kad neparpuoius!” 
— pagalvojo jis, 'bebėgdamas 
paskutini skersgatvi. Pykszte- 
lejo szuvis ji neužgavęs. Kulip- 
ka pramusze szale jo, lango ro
mus. Jo kojos linko bet keista: 
jis daugiau nejauto nuovargio! 
Prieszingai — jam buvo leng
va kaip niekuomet.

Szuviai pasikartojo. Taip, 
žmones jau nere'ke — jie szau- 
de.

In ji pataikė kulipka. Pra
mušė jam ranka. Ta, kurioj jis 
laike raszteli. Jis nedryso ja at- 
gniaužt ir kentėjo neapsakoma 
sopuli.

Dabar jau jis 'buvo gatves 
kampe, kur buvo dirbamos ba
rikados. Jis pasuko už kampo.

Taip, ve murine siena, drau
gu pastatyta.

Jinai dar nesuspėjo iszaugt. 
Sieke ligi antro augszto ir už- 
kimszo gatve.

Jis mėgino szauk. Tikėjosi, 
kad ji draugai iszgirsia. ateisią 
jam in pagialba, bet žodžiai ne- 
ejo isz geikles. Jis bebėgdamas 
sveika ranka pamojo. Bet žmo
nes už barikados vis dar nesu-

Tiktai ežia jie iszvydo kad jo 
kūnas esąs keliose vietose per- 

I szautas. Atsege su valkiota pur
vina szvarka. Senis jiems nesi
davė. Jis tai]) pailso. Jam buvo 
tiktai ramybe reikalinga.

— Nekliudykite! — sumur
mėjo jis.

Jis paliko ji ramybėje. Stai
ga jis susirietė, kaip kirminas.

— Mirszta... suszuko gar
siai vienas vaikinas ir nusi- 
gryžo in szali.

— Taip, mirszta, patvirtino 
likusieji.

Jis iszgirdo ju žodžius lyg 
kad isz toli.

Taip, jis mirszta. Bet jis to 
nesigaili. Jis užsigeidė pareget 
draugus, sunkiai in juos atsi- 
gry’žo.

Vienas isz ju pasilenke.
— Dėdulė, ar labai skauda?

— paklausė jis, paemes senuką 
už rankos.

— Ne, — prasznabždejo szis. 
Jam suvis lengva pasidarė, jis 
paliovė jaust savo kuna. Nuo 
ko jis pasiliuosavo? Taip, ji 
iszkinke isz Ikaruczio, nuėmė 
reteži. Jis jau 'daugiau ne szuo.

Jis pamėgino nusiszypsot.
— Nieko nėra lengvesnio už 

mirti... susznabždejo jis, isz- 
leidžiant paskutini kvapu.

’ (GALAS.)

Pirmininkas kongreso Sam Reyburn, isz kaireses, pra
deda 78-ta Amerikoniszka kongresą. Jis stengsis praszalint 
kyla kuri szauks visus tėvus kurie jau likos paszaukti ant
kariszkos tarnystos.

BALTRUVIENE

prato.
Tiktai - iszgirde persekioto

jus, straikininkai intempe 
klausė. Tiktai iszgirde szuvius 
jie iszszoko isz po savo prie
dangos ji pasitikt.

Ar jie suspėsiu? Mėginimas 
suszukt atėmė senukui pasku
tines tarnaut. Szuviai kartojo
si, kulipkos szale jo zvimbė. Be
skambant suduodavo in szali- 
gatvi. Dar viena in ji pataikė.

Jis tuojaus-gi pajuto, kad 
esąs sužeistas. Tarsi gręžtas 
pragręžę jam peczius. Kanki
nantis sopulys vis giliau pa
siekdavo. Degino, kaįp ugnis.

Bet sopulys tiktai ji pa'bis- 
trindavo ir padidino bėgimu. 
Isz virszuus taip-pat keli szu- 
viui pasigirdo: kulipkos szvil- 
pe aplinkui. Bet ir pagelba ar
tinosi.

Jis suspėjo pažvelgt in be- 
ganezius. Pamėgino ranka pa
kelt. Daugiau negalėjo ant ko
jų iszsilaikyt, prisiglaudė prie 
sienos. Staiga viskas sutemę, 
meszlungis perejo per jo kuna, 
kojos nustojo atsparumo. Jis 
parpuolė. Puolė vis giliau ir gi
liau, netekdamas sanmones.

Darbininkai palaike jam gal
va. Kaž-kas atnesze vandens. 
Suvilgė jam smilkinius.

Jis gulėjo kaip .negyvas. Bet 
dar kvėpavo. Jam buvo taip 
gera! Nesinorėjo judėt. Staiga 
iszplauke mintis apie raszteli.

Jis sunkiai atidengė akis. Vi
sas jo veidas buvo aplietas

Nors Su Skyle Bet 
Da Lekia

Sei, jus ženoeziai isz Pittstono, 
Ar nebijote Dievo Pono,

Ka rėžomose vėlybai ne- 
sedekite

Daugiau laiko su pacziulems 
praleiskite.

Randasi czionais ir daug spor- 
tuku tokiu, 

Kurie eidami ant Veselkų ir 
szokiu, 

Pasiredia su dideliu kalnie- 
riuim ir raudona nektaiza, 

Panaszus in koki ten Liutero- 
niszika bambiza.

Pabuvia ant Veselkos kokia 
valanda,

Tuojau žvėrių ir monkiu 
atsiranda, 

Torielkas su krumpliais dau- 
žineja,

Nagus susikruvina paskui 
laižineja.

Da ir sportą parodo in monkia, 
Panaszus in tikra Afrikonka, 
Bet tiek velnevos pridirba tos 

menkes,
Kad ir tikra monlke nebutu tiek 

padarius.
Svetimtaucziai turi isz to 

juoku, > 
Isz tokiu pusgalviu pijoku, 
Už viena monke turi visi 

kentėti, 
Neturi ne kur akiu padėti.

* * *

Padainuosiu puiku triksa, 
Jeigu tu triksu nepaliausit, 

Savo liežuviu neprikasit.
Tada svietas apie jus žinos, 
Geriau “ju beter szerop,” 

“Kip jur maut szot. ” 
Tai ne bus szposas, 
Jeigu mano bosas, 

Pas jus lieps atsilankyt, 
Sarmatos jums padaryt.

* * *
Filadelfijoj nckurie smagei 

gyvena, 
Mat dideliam mieste tai ne 

naujiena, 
Kaip kas nori taip daro, 
Ba už tai niekas nebara.

Daugiausia ten “daktaru,” 
Ir karsztu gyvanaszliu, 
Kurie in krūva sueina, 
Niekas jiems neapeina. 

Daugelis yra tokiu, kurie ant 
vieros gyvena, 

Kada kelis menesius su savim 
pagyvena, 

Eina sau atskirais keliais, 
Su kitais neiszmaneliais. 

Yra fenais ir tokiu, ka doras 
moteres kalbina, 

Idant pamestu savo vyrus, su 
jais gyventi vadina,

Tokiem greitas galas bus, 
Kada vyrai isz miego pabus.

Vakaru Apgynėjas

Kaip gerai yra padirbti 
Amerikoniszki eroplanai pa
rodo szis paveikslas,, kada 
eroplanas su skyle vienam 
sparne sugryžo ant savo sto
ties be jokio pavojaus su ke
liais lekioto jais, in Angliszka 
stoti.
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Netoli Vilkesberiu szermenys 
buvo,

Bet guzute ir sriubos nieko 
neatsibuvo,

Gere ir dainavo, 
Net nckurie svaiguli gavo. 
Ant galo kilo ir musztyne, 
Už trupuezio butu buvę ir 

skerdyne,
Ant giliuko greitai apsi- 

malszino,
Vieni kitus bedieviais 

isz vadino.

Pulkininkas generolas De- 
1 los C. Emmons, kuris turi po 

savo valdžia visa vakarine 
dali apgynimo apskrityj, isz- 
dave paliepima buk visi gy
ventojai Japoniszko gimimo 
jo apskrityj turi prasiszalint 
isz tosios vietos ir jiems už
drausta ten būti.

* * *
Hei jus Baltimores sportai, 
Ar jum susimaisze protai, 
Kad žmoniem neduodate 

praeit,
Nedeliomis in bažnyczia eit.

Sustoja ant kampu, 
Kožna paima t ant liežuviu, 

Po pakam,peš. t rankutes.
Vai žinau asz viską,

Sziame pavojingam laike, 
tavo Tėvynė reikalauje tavo 
paszialpos. Pirkie Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes.

Redaktorius “Saules” ture- 
! damasr reikalą ana diena Fila- 
idelfijoj, likos užpraszytas aid 
tūlo vakarėlio, kur susitiko su 
jauna mergina, kuria netikė
tai teko ’sutikti ir kažin kai]), 
užkliuvo klausimas: “Del ko 
ji nevedus?” Mergina padare 
toki ten atsakoma: “I will ne
ver get married.” Buvo tai 
tikras Amerikoniszkas “Inter
view” su ta ja mergina ir kal
ba tęsęsi toliaus:

Užklausiau josios: “Are you 
speaking nothing but the 
truth?”

— “Certainly.”
— “How do you know?”
— “Well, there is no man 

that could be trusted. Jie sa
ko vienaip, o daro kitaip. Sa
ko, myli tik viena, o vaiks'z- 
czioje su daugeliu. Ruko, Gili 
it stinks,’ geria kaip k. .. ‘and 
fighting. No respect for his 
wife. ”

— Sakau, “what about wo
men ? ’ ’

—■ “If men were men, the 
women would behave.” Ka 
jos kenezia,.. .kenezia iki kan
trybes pritrūksta.

— Ar ne moteres kaltos, 
kam jos' taip pasielginejc ? Ko
dėl taip geria?

—• Sakau, gali rast toki, 
kuris turi gerus paproezius.

—■ Kur jie yra ?
— Na, pilnas miestas geru 

vyru, tik reikia juos pažinti. 
Amerika yra “melting pot,” 
galima vesti bile “human be
ing.”

— “Yes,” bet su bile ko
kiu apsivedus nejausi “at 
home.”

— Stebetinft, ežia jusu gim
tine ir iii Lietuva nevažiuosi, 
ar ne vis tiek su kuom apsive
si? Bile tik geras vyras.

— “Oh, well,... stranger 
is always a stranger, you must 
learn his ways, he likes that, 
doesn’t like that.” Didžiuoje- 
si. Jo tėvai buvo toki! Gar
bingai gyvena. “Makes you 
feel as if lie’s doing a favor 
marrying one. Geriau būti free.

— Del ko ‘ ‘ free ? ” J ai ras
tum dailu Amerikos Lietuvi ir 
apsivestum, tai butu aprūpin
tas gyvenimas.

— “Try.” Jis su mums ne- 
užsiduoda. Pasigauna Airisze, 
Žydelka, ar gal kokia Vokie
taite, bile ne Lietuvaite. “But’

often times they get fooled.”! Musu Skaitytojams!
—■ “Pick ’em out,, make a J 

turėsi 1 Siuncziant pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo- 

a bad ney orderi in iszdavysta “Sau- 
them.les,” pridėkite deszimts centu

1 prie paskirtos sumos nes musu
I bankos reikalauja deszimts 
, centu už iszmokejima czekiu ir

man out of him.” Ir 
vyra!

— “You can’t mend 
egg.” “Therefore, let 
be as they are.”

— Ar-gi jie toki blogi?
— “No. But most of them.
— Na, tai tau pateks geras. 1 ekspresiniu kvitu. Busime jums
— “I hope to God,” kad dėkingi už tai ir neužmirszlkite 

ateityje, kada sinusite czėkius
Bravo panele, sveikinu arba ekspresinius money orde-

patektu!

tave už toki atvirumu.
— “Life is wonderful, if 

you don’t fail!
—■ “1’11 say so. God bless 

you Lietuvaite.”
—- “God bless you to Mr. 

Boczkauskas. Good By!”
— Bye, Bye!
Isz szio trumpo pasikalbėji

mo, matyt aiszkei, kad Ameri
koje gimusios Lietuvaites ne 
eitu už svetimtaueziu, jai Lie
tuviu vaikinai jas imtu. Czia 
labai teisingai pastebėjo saky
dama: “Try and get them.” 
Ju tas faktas už save kalba, 
kad Amerikoj merginos dau
giau dirba prie visokiu drau- 
guviu ne kaip vaikinai. Dauge
li vietų josios vadovauje savo 
kuopom, o vaikinai kažin kur. 
Kiek teko sutikti su tokiom 
merginoms, kurios karsztai 
darbuojasi savo kuopose. To 
Idas merginas nereikia apleis
ti. Jai ji gerai dirba organiza
cijoj, tai dar geriau dirbs prie 
pecziaus ir namu.

Vaikinai, kurie paeziuojesi 
su svetimoms ir paniekina sa- 
viszkes, tai labai didele skriau
da sau daro. Ne paslėps, kai 
Lietuvaites yra gabiausios mo- 
kyklosia.

Del ko svetimtaueziai puola 
prie Lietuvaicziu, net ir profe- 
sijonaliszki vyrai kaip senato
riai, advoktai ir sudžiai pa
eziuojesi su Lietuvaitėms? Jie 
žino kur geras tavoms. O patys 
Lietuvei turėdami auksa po no
sių ir jo nevertina. — Dora Lie
tuvaite, tai žemiszkas angelas.

Po pasikalbėjimui su ta isz- 
mintinga mergina, sugryžau 
namo isz Filidelfijos ir ap- 
manstes gerai, ka ji man kal
bėjo, nutariau tai paraszyti in 
“Saule,” del visu žinios.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

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

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

rius, pridėti deszimtulka. Bet 
jeigu siunsite money orderius 

j per paczta, tada pacztas neima 
(ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

O?" PRISIUSKITE 
TIKTAI 50(f O APLAIKYSL 
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T.
SETAS Nr. 100

Velniszkas Malūnas, Ant 
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai
nele, Dūmojimai, Ketvirtas 
Prisakymas Dievo, Kelautojei 
In Szventa Žemia, Beda, Kaip 
Tamsunus Prigauna, Pranuko 
Nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus Neleido In Dangų, Baus
me Už Szyksztuma, Mažo 
Sziaucziaus Dideli Reikalai, 
Senelis, Dienos Kentejimo 
Nantoj, 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 Šaute, 
Menesi, Žvaigždes 7r 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.

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto iti 

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

Žymus Beisbolininkai Tariasi Apie Loszima

I

§ Paprastas gyvenimas szu- 
nies yra nuo 14 metu lyg 20; 
kate gyvena apie 10 metu o ar- 

1 klys dagyvena lyg 20 ar 30 
metu.

Szitie žymus beisbolininkai tariasi apie loszima gerai ži
nomu beisboliniu kliubu kurie neužilgio pradės loszti savo 
metine beisbole. Ant posėdžio dalyvavo: isz kaireses in de- 
szine, Charles McManus, sekretorius New York Yankees 
kliubo, sėdi prezidentas National League, Ford Frick; Sam 
Breadon isz St. Louis Cardinals ir beisbolinis kamisorius 
Kenesaw M. Landis.

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

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

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI?



Žinios Vietines
------- ■»----------

— Seredoje pripuola Szv. 
Edvardo.

— Kaiero bravoras pado
vanojo vėliavas ant garbes 12 
darbininku kurie randasi ka- l 
riuomenej. Ceremonija atsibu
vo Subatoje 11-ta vai. ryte.

■— Ana diena lankėsi redak
cijoj su savo tėvu seržantas 
Viktorius, sūnūs gerai žinomo 
seno gyventojaus, pono Miikolo 
Auksztalkalnio, isz miesto, ku
ris tarnauja laivyne, Seattle, 
Wash. Kiti jo sūnūs tarnauja 
kariuomene je: Juozas, kuris 
randasi Camip Berkley, Tex., 
Edvardas randasi Camp Bar- 
low, Floridoje, treczias, Petras, 
Camp Robinson, Arkansuose, 
o žentas, Juozas Vistauskas, 
Minneapolis, Minn.

j" Buvusi gyventoja Maha- 
nojaus, pati Vinco Revucko, 
1122 Washington uly., mirė 
Freeland, Pa. Velione gimė 
Lietuvoje, pribūdama in Ame
rika jauna mergina, apsigyven
dama Mahanojuj apie 23 metus 
'adgal. Paliko vyra, tris vaikus 
ir viena seseri.

Middleport, Pa. — Jeva 
Dra'bniene aplaike nuo val
džios žine buk jos sūnūs Al
fredas dingo laike muszio su 
eroplanu, kur ten Afrikoj. Al
fredas yra vienas isz keturiu 
broliu tarnaujaneziu kariuo
menėje. Turi jis tris seseres ir 
paezia su kuria apsipaeziavo 
Kovo menesyje.

Geriau Mirti Ne Kaip 
Mazgoti Torielkas

Collinsville, Ohio. —■ Už tai, 
kad jai paliepė motina mazgoti 
torielkas po piet, 16 metu Stel
la Morgan, iszgėre karbolines 
rukszties, nuo ko mirė vėliaus 
ligonbuteje. Mergaite parėjo 
ant piet isz mokyklos ir skubi
nosi pasimatyti su savo drau
gėms pavalgius pietus, bet mo
tina prispyrė dukrele mazgoti 
torielkas. Mergaite taip užpy
ko, kad nuėjo ant virszaus isz- 
gerdama trucizna.

Paskirstymas Maisto

. Rudi ženkleliai su litaroms C 
ir D, knygutėje nr. 3 yra geri 
dabar. Rudi ženkleliai E yra 
geri ant maisto pradedant Spa
lio-Oct. 10 d., o ženkleliai F bus 
geri pradedant nuo Spalio-Oct. 
17 d. Rudi ženkleliai C, D, E ir 
F pasibaigs pusiaunaktyj Spa
lio-Oct. 30 d.

Maistas bleszinese: — Mėly
ni ženkleliai U, V ir W, knygu- 
eje nr. 2 yra geri lyg Spalio- 
Oct. 20 d. Ženklelis X, Y ir Z 
yra dabar geri ir pasibaigs 
Lapkriczio 20 'd.

Cu'krus7 — Ženklelis nr. 14, 
kndguteje nr. 1 yra geras ant 
penkių svaru cukraus lyg Spa
lio 31-mos dienos. Ženklelei 15 
ir 16 yra geri ant penkių svaru 
cukraus kožnas, del sudėjimo 
vaisiu in bonikas ir bus geri lyg 
31 d. Spalio.

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

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

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

ISZTIKIMAS SZUO

Norėjo Atimti Gyvasti 
Szuniui Bet Szuo Ji Isz- 
gialbejo Nuo Mirties

Pocatello, Idaho — Jerome 
Lassen, ūkininkas, turėjo szuni 
kuris jam jau buvo nereikalin
gas ir jau per senas del tarnys- 
tos, sumanė nuo jo atsikraty
ti per atemima jam gyvasties. ’ 
Kad szuo mažiau kentėtu, su
manė ji iszneszti su dinamitu. 
Ūkininkas, pasiėmęs dinami
tini ipatrona, iszsivede szuni in 
girria, kur ji pririszo prie me
džio ir pririszo po 'kaklu dina
mito, uždege ilga knata ir pats 
pasileido bėgti isz tos vietos. 
Kaip tik knatas sudegė iki pa
trono, dinamitas sprogo.

Ar tai szuo buvo blogai pri
rištas, ar jis pajutęs nelaime, 
pradėjo smaukei draskytis bet 
nutraukė virve kuria buvo pri- 
risztas. Kada ūkininkas pa
mate, kad szuo nutraukęs vir
ve bėga prie jo su deganeziu 
knatu ir dinamitu, ūkinin
kas apimtas dideliu 'baime ir 
netekimu, gyvasties, surinkias 
visas pajėgas, leidosi bėgti 
kaip padūkins. Bet szuo buvo 
greitesnis už žmogų ir tuoj 
pasivijo savo poną. Tuo tar
pu girre jau baigėsi, o už gir- 
rios buvo didele upe. Ūki
ninkas matydamas kad jam nė
ra iszsi gial'bejimo, puksztelejo 
nuo kranto in upe, bet pataikė 
in gilia vieta ir nemokėdamas 
plaukti, pradėjo skensti. Szuo 
buvo toks, kuris mokėjo gial- 
bet skenstanezius ir jis szo
ko in upe ir užgesino deganti 
knata. Sucziupes savo poną 
už rankoves, isztrauke ji in 
kraszta vos gyva nuo iszgas- 
ties.

Nuo tos dienos ūkininkas 
jau nebandė žudyti savo gero 
szunio ir jie pasiliko gerais 
draugais. Szuo dabar randasi 
ant loskavos duonos.

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

Bondus ir Markes.

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

Japonai Paniekino Angliszka Kalba

Kada Amerikonai užėmė apkasus ant Kiška salos, isz 
kur Japonai pabėgo, rado ant sienos prikalta praneszima 
buk jie vėla sugrysz bet raszy darni ta j i atsiszaukima ne
mokėjo slebizavoti “Foolische” ir vietoje paraszyti Roose
velt tai parasze “Rousebelt.”

____ _______________ye AŪLE "MAHANOY CITY, PA.

Amerikonai Mokina Kinczikus Kariszko Mokslo

Amerikonai, kurie sziadisn randasi Kinuose, mokina Kinczikus kaip kovoti priesz nevi
donus, pagal naujausia būda. Pirmam paveiksle Amerikoniszkas aficierius, su pagialba tlu- 
moeziaus, mokina Kinczikus kaip szauti isz naujausiu armotu. Kitam paveiksle matome Kin
czikus iszkastose grabese prisižiūrint nevidonu pozicijoms, Kiniszki studentai parengine- 
ja torpedas ant szaudymo.

Už Suradimą $10,000
Aplaike Dovanu Vie

na Doleri

New York — Juozas Miller, 
bekojis, pardavinėjo laikrasz- 
czius ant kampo artimoje ban- 
kos. Ana diena sustojo motere 
prie stalelio pirkti laikraszti ir 
užsimislinus kuo kitu, padėjo 
savo krepszi, nueidama toliaus. 
Po valandėlei sugryžo adgal 
szaukdama: “Kur mano krep- 
szys?”

“Sztai czionais,” — atsake 
žmogelis, paduodamas moterei 
pamesta krepszi. Motere nu
džiugo szaukdama: “Acziu 
Dievui, kad atsirado, te tau, 
geras žmogeli, už tavo teisin
gumą, szi doleri.”

“Ka jus manote, žmones, ji 
man pasakė, kad tame krepszy- 
je randasi deszimts tukstaneziu 
doleriu, kuriuos ji nesze in ban
ka, ” — tare žmogelis in stovin- 
czius žmones, kurie ta viską 
mate.

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

likti savo dali, pirkdamas 
Apgynimo Czedinimo Bon
dus ir Markes.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

UZVYDUS MEILUŽIS Pinigai Ji Paskandino

Norėjo Persitikrini
Apie Isztikimysta Savo 
Mylimos; Neteko Akies

New York — Ana diena atsi
buvo teismas patogios Jennette 
Bendix už nepaprasta pasielgi
mą su savo mylimu, medecinos 
studentu, Edwardu Bonifey.

Ana diena mergina atėjo at
lankyti savo mylima pas kuri 
rado koki tai nepažinstama vy
ra, kuris paliepė jai atsisėsti ir 
palaukti pakol jos mylimas su- 
grysz isz miesto. Po tam nepa- 
žinstamas užrakino duris, pa
ėmė ja in glebi ir norėjo pabu- 
cziuot. Isz pradžių mergina gy
nėsi kiek tik galėjo bet jausda
ma kad apleidžia ja pajiegos, 
pagriebė kokia tai bonkute nuo 
stalo ir mete ja nepažinstamui 
in veidą.

Tame sukliko nepažinstamas 
nuo skausmo ir sukrito ant 
grindų. Atbėgo kaimynai ant 
riksmo ir suėmė prasikaltėlė. 
Pasirodė kad tuom nepažinsta- 
mu buvo pats Edwardas kuris 
persirede ir užsidėjo ant veido 
juoda barzda, tokiu budu no
rėjo persitikrinti apie teisingu
mą savo mylimos bet nebagas 
pabludo. Bonkute j e radosi kar- 
boline ruksztis kuri baisei ap
degino mylimui akis ir veidą.

Motere Iszmete Vagi
Per Langa

Reading, Pa. — Pati Petro 
Kunkelio užtiko savo kambary
je vagi kuris jai atkiszo revol
veri prie nosies szaukdamas: 
“Atiduokie pinigus, arba gy
vasti!” Motere visai neiszsi- 
gando ne neapalpo isz baimes 
kaip tai nekurios viszteles yra 
pripratę daryti tokiam atsitiki
me bet staigai szoko ant vagies, 
pagriebė ji už sprando, par
trenkė ant grindų, pagriebė už 
klyno ir iszmete ji per langa. 
Po tokiam darbui moterei bu
vo “tu moch” persigandimo ir 
ant galo, kaip tai priguli mote
riai. .. apalpo. Vagies nesura
do nes badai tasai nuėjo in li- 
gonbute duoutiu save “supik- 
syt.”

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

STEBUKLAS KAIME

Pasirodymas Motinos 
Dievo Del Keliu Žmo

nių; Daugeli Iszgyde

Ocean City, N. J. — Kada vil
nys isznesze lavona Miko Kel
ley ant kranto, apie kuri buvo 
manyta jog buvo tai kokis var
gingas žmogus, palicija peržiu
rėjus jo drapanas, nusistebėjo 
nemažai, rasdami ant jo kūno 
skurini diržą su 800 sidabriniu 
doleriu. Kelley nuskendo kada 
jo laivelis apsivertė o gal butu 
iszplaukes ir iszsisaugojas nuo^ 
mirties bet sunkumas pinigu1 
dirže ji nunesze ant dugno. Jo 
motere irgi nemažai nusistebėjo' 
kada palicija jai inteike pinigus 
nes nežinojo kad jos vyras turė
jo tiek pinigu.

Norėjo Jam Inkvepti
Už Daug Tikėjimo

Philadelphia, Pa. — Jasper 
Luverne negalėjo nukensti kas 
vakara giedojimo szventu gies
mių, kalbėjimo pamokslu ir 
traukimo jo in bažnyczia kas 
vakara, per savo Dievobaimin
ga paeziule o kada jos neklau
sydavo, aplaikydavo per ausi 
ir turėjo su ja eiti ant pamaldų. 
Jasper, negalėdamas ilgiaus 
nukensti pacziules pervirszinio 
tikėjimo, skundžia ja ant persi
skyrimo. — Kas per daug tai 
szelauk!

Cienfuegos, Kuba.— Kaime
lis Bay amo kuris guli kėlės 
mylės nuo czionais greitai pa
garsėjo po visa apylinke, isz 
atsibuvusio fenais stebuklo in 
kur dabar traukia minios žmo
nių. Kaimelis guli ant kalno, 
puikioje apylinkėje. Prie dide
lio alyvinio medžio randasi ga
na didele urvą akmenyje, ku
rioje pasirodinėja Motina Die
vo, kartais su Szv. Juozapu o 
kartais su Kūdikėliu Jėzumi 
ant ranku. Pirmiause pasirodė 
szeszi menesei adgal ir nuo to 
laiko kelis kartus pasirodė 
žmoniems.

Pirmiause taji stebuklą ma
te mergaite Reiną Robario, ku
ri radosi savo darželyje, kada 
pamate Motina Dievo prie aly
vos medžio, rodos kabanti ore 
tarp žiedu. Mergaite puolė 
ant keliu ir pradėjo melstis, at
sigavus nuėjo prie medžio o 
regėjimas da vis buvo maty
tas. Motina Dievo parode su 
pirsztu in žeme prie medžio, 
rodos duodama suprast, kad 
tai yra stebuklinga vieta. Nu
bėgus in kaimeli, apsakė žmo
niems ka mate, ir nepraėjus ke
lioms dienomis, daug žmonių li
kos išgydytais nuo visokiu 
ligų. r

Daktaras Regio Guines pats 
l kalba apie stebėtinus iszgydy- 
I mus kaip tai: jauna motere 'bu- 
! vo mirsztanti ant menengytes, 
kuria atsisakė gydyt nes ne- 
buvo jai jokios vilties gyveni
mo. Kas tokis atnesze sauja že
mes isz tosios vietos ir padėjo 
jai ant krutinės ir in kėlės va
landas mergina pasveiko. Ke
lios saiįvaites adgal kita mote
re buvo mirsztanti ant uždegi
mo plaucziu, ji taipgi likos 
iszgydinta per pagialba ste
buklingos Motinos Dievo ir že
mes isz tosios vietos.

Nuo tada žmonys sukrovė 
daug au'ku ir votyvu ant mažo 
altorėlio padaryto tuom laik 
prie alyvos medžio, kaipo pa- 
dekavones del Motinos Dievo 
už pagialba ir iszgydima. Di
deles skyles randasi prie me
džio, isz kuriu žmonys pasiima 
stebuklingos žemes. Kardino
las tosios diecezijos nusiuntė

Kareiviai Prižiūri Vaikus

Kareivis Bill Ruben, prigulintis prie Kanados Kareiviu 
korpuso, ima pamokinimą kaip prižiūrėti apleistus vaikus 
ant kares lauku kurie likos apleisti per motinas arba jos li
kos užmusztos. Tasai mokslas atsibuna 77-tam skyriuj New 
Yorko Club House.

in fenais savo kamisije iszty- 
rineti teisingumą tojo stebuk
lo.

Istorija apie Amžina Žydą, 
lo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. 20 Centai.

Saule, Mahanoy City, Pa.

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

Moraiiszka 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 npfp 
KNYGUTES 
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Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

SAULE” YRA
GERIAUSIA
DOVANA!

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.


