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Rusai Paėmė Kelis Miestus
Isz Amerikos Amerikonai Ant Pacifiko Salos

AMERIKONAI 
ISZLEIDŽIA DAUG 

i PINIGU ANT NIEKU

Ant Tabako Iszduoda 
Du Bilijonus Doleriu

Washington, D. C. — Teisy
bes departamente yra skyrius, 
Vadinamas moterių darbuotes 
divizija. Szita divizija suriszta 
yra su kompanija priesz pa 
brangimą gyvenimo.

Divizijos vedeja, Miss Ber
gen, paskelbė jog szalies gy
ventojai per daug pinigu isz- 
leidžia visokiems niekams, tai 
yra, pertekliaus daigtams, be 
kuriu galima butu apsieiti. Ji 
gako, buk imant abelnai, tie 
pertekliaus daigtai kiekvienai 
szeimynai iszeina per metus po 
348 dolerius.

Sulyg Miss Bergen apskaity
mo, Suv. Valstijų gyventojai 
bereikalingiems daigtams per 
metus iszleidžia daugiau kaip 
asztuonis bilijonus doleriu. Isz 
tos sumos vien tik ant visokios 
luszies tabako iszleidžiama 
daugiau kaip tris bilijonus ant 
meto.

Toliaus kiti bilijonai doleriu 
iszleidžiama nereikalingiems 
dalykams kaip automobiliams, 
saldumynams, ant kramtomojo 
gurno, minksztiems gerymams, 
Visokios. ruszies. kvepalams, 
brangiems kailiniams, kvepen- 
tiems muilams, muzikalisz- 
kiems instrumentams ir t.t., 
daigtams be kuriu galima butu 
apsieiti.

■■į

Marinei kareiviai iszlipa ant salos Nanumea, ant Paci
fiko mariu kurie iszkrauna isz laivu traktorius, armotas, 
amunicija ir maista del kareiviu priesz užklupima ant Ja
ponu kurie ten randasi ir mano juos isz ten iszguiti.

Prezidentas Szaukiasi 
In Anglekasius Kad 

Dirbtu

Nutrucino Savo Paczia 
Su Puoduku Kavos

Trūkis Perejo Per Kū
diki Bet Ji Nesužeidė

kare Rusai Plaka Smar-
Visi Nevedusieji Vyrai 

Bus Szaukiami Ant 
Tarnystes

Washington, D. C. — Kon
gresas nutarė buk kariszka ta
ryba turi szaukti visus neve
dusius vyrus ant kariszkos tar
nystes ir bevaikius, pakol pra
dės szaukti vyrus kurie turi 
szeimynas. Kožnas vyras kuris 
pasiliko tėvu priesz 15 d. Rug- 
sejo-Sept. 1942, bus laikomas 
už tęva.

Jugoslavai Suszaude
17 Už Pagialba 
Vokiecziams

kiai V okieczius
Daug Vokiecziu Užmuszta; Vo
kiecziai Szaudo Kareivius; Alli
jentai Nuszove 45 Japoniszkus 
Eroplanus; Susirinkimas A ngle- 

kasiu Washingtone Kaslink 
Straikos

Washington, D. C. — Prezi
dentas paleido atsiszaukima in 

180,000 straikuojaneziu angle- 
kasiu idant susitaikintu ir pra
dėtu dirbti nes jeigu nepaklau
sys jo patarimo tai jis pats pa
ims visa dalyka in savo rankas.

Prezidentas sako kad anglis 
sziadien yra reikalinga del vi
sokiu kariszku iszdirbyscziu ir 
anglekasei taji dalyka turi 
aiszkiai ir protingai suprasti 
kad pavojus sziadien yra dide
lis nes ginklai ir amunicija yra 
labai reikalinga del musu vy
ruku kurie sziadien aukauja 
savo gyvastis del tu j u, kurie 
randasi namie.

Brangios Bulves Prie
žastim Jo Mirties

St. Louis, Minn. — Brangios 
bulves buvo priežastim mirties 
Frano Morgan, ana diena. 
Žmogelis nuėjo in kroma pirk
ti bulvių o kada jam sztornin- 
kas pasakė kaina bulviu, neba- 
gelis taip persigando kad ant 
vietos krito negyvas. Jeigu tu
rite silpna szirdi tai ne eikite 
pirkt bulviu nes ir su jumis pa- 
nasziai gali atsitikti.

Williamsport, Pa. — Žmones 
Stovėdami ant geležkelio sto
ties czionais, nemažai nusiste
bėjo kada paregėjo dvieju me
tu Szimuka Masters sveika ir 
gyva, kada per ji perbėgo grei
tasis trūkis. Mrs. Gena Masters 
važiavo automobilium su savo 
Vaikais, mažiuku Szimuku ir 
12 metu Bernadu. Kada užva
žiavo ant sztangu, ateinantis 
trūkis trenke in automobiliu, 
perversdamas ji su visais. Mo 
tina su vyresniuojuvaiku inkri- 
to in grabe o kūdikis gavosi 
tarp sztangu. Sukliko visi isz 
tojo reginio isz baimes kadalkuParaš isz Toronto, Kanados,

Charleston, W. Va. — Morta 
Blackborn, norėdama padaryti 
gala savo senam vyrui, pati pa
puolė in duobele in kuria norė
jo instumti savo vyra. Morta 
isztekejo praeita meta už Beno 
Morgan, 60 metu amžiaus, tur
tingo ūkininko. Nubodo jai gy
venimas su senu kriukiu nes 
pati turėjo 32 metus o kad bu
vo insimylejus in kita, nutarė 
seniui priskubint mirti. Iszvire 
kavos in kuria inpyle truciznos 
o kada vyras paragavo kava, 
dasiprato kad joje yra ko tokio 
inpilta,. paprasze. pacziules 
idant jam atnesztu vandenio 
isz kuknios. Kada motere nuė
jo atneszti jam stiklą vandens, 
vyras greitai apmainė puodu
kus ir iszgere kava. Kada mo
tere iszgere savo, pajuto jog 
iszgere taji puoduką kuri ji pa
ti buvo užtrucinus. Po deszimts 
minutu Morta gulėjo ant grin
dų be žado negyva. ^Laike tei
smo viskas iszsidavef ir sudžia 
paliuosavo vyra nuo Atsakomy
bes nes isz pradžių 
jis nutrucino savo
Taip tai yra, “kas po kuom 
duobe kasa, pats in ja inpuo- 
la.”

London — Už tai kad neku- 
rie Jugoslavai prigialbinejo 
Vokiecziams ir iszdavinejo ka- 
riszkas slaptybes, 17 likos su- 
szaudyti. Taipgi aresztavota 30 
aficieriu ir 21 civiliszki žmo
nes už ta pati prasižengimą isz 
kuriu 12 likos suszaudyti. Ju
goslavai yra pasikelia priesz 
Vokiecziu bjaurybes todėl ju 
baisei neapkenczia ir žudo kur 
tik juos sutinka.

Amerikoj Surinkta
Žydams $1,153,000

Philadelphia, Pa. — Ant Žy
du susirinkimo Franklin kote
lyje, likos apreikszta buk Ame
rikoj likos paaukauta 1,153,000 
doleriu del suszelpimo Euro- 
piszku Žydu kurie yra perse
kiojami ir badauja neturėdami 
maisto. Žydai prižadėjo sudėti 
tris milijonus ant to paties tik 
slo. Kitos tautos taipgi paau 
kavo tukstanczius del Žydu.

nane kad 
aczia. —

Kava Nebus Iszdalina- 
ma Ant Knygucziu

Surado Subadyta Kuna 
Moteres Kupare

Cambridge, Ohio — In czio- 
nais likos prisiunstas didelis

Allijentai nuszove 45 Japo j 
niszkus eroplanus ant Pacifiko 
mariu ir numėtė 115 tonu dina
mito ant Japoniszkos stoties 
Rabaul. Daug Japonu likos už- 
muszta.

Daugiau kai 30,000 Italiszku 
kareiviu dalyvavo kruvinam 
muszyje su Vokiecziais Itali
joj, Veronos aplinkinėje. Tieji 
Italiszki pulkai susideda isz 
Italiszku ir kitu tautu pulku, 
kurie geidžia iszguiti-Vokie- 
czius isz savo tėvynės.

Allijentai sziadien randasi 
prie Venafro ir Isernos, Itali 
joj, paimdami apie 20 mieste
liu. Allijentai taip bombarda
vo kelis didelius Italiszkus 
miestus isz kuriu iszgujo Vo- 
kieczius ir sunaikino daugeli 
dideliu kariszku fabriku.

Lisbon, Portugalija — Vo- 
kiszkas submarinas paskandi
no Raudono Kryžiaus laiva ku
ris plauke su Kalėdinėms do
vanoms del kareiviu ir 11,000 
maiszu paczto.
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Skerdyne Lietuviu Ir 
Žydu Miliūnuose

pamate kūdiki ant sztangu ir 
praeinanti truki, tikėdami kad 
kūdikis likos sumaltas ant 
gzmotu bet jis iszliko gyvas. 
Motina likos skaudžiai sužeis
ta o vyresnis vaikas mažiau.

’ Milan, Italija — Vokiecziai 
aresztavojo daugeli kunigu ir 
konfiskavo visa bažnytini tur- 
jta,

kurio niekas neatsiėmė per tris 
sanvaites. Ekspreso kompani
ja, norėdama dažinoti kas ran
dasi kupare, atidarė ji ana die
na, rasdami baisei subadyta 
peiliu jaunos moteres kuna. Pa- 
licija jau daejo ant pedsakio 
žudintojaus ir kaip mano tai 
taja bjauria žudinsta turėjo 
papildyt jos vyras, kuris gy- 

i veno su ja nesutikime.

Scranton, Pa. — Maisto ad
ministratorius pranesza buk 
kava nebus paskirstoma ant 
knygucziu nes jos yra užtekti
nai. Nekurie ženkleliai, knygu
tėje nr. 4, kuri buvo iszduota 
del žmonių yra paženklinti del 
kavos bet tosios knygutes buvo 
atspausdintos priesz paliuosa-i , . .

v,™.------ „n,.*™,. ir paliepimu. Vokiecziai taip i

Vokiecziai Suszaude Visus Vyrus Miliūnuose. 
Lietuvoje O Moteres Ir Vaikus Patalpino 

Nelaisviu Abazuose.

vima kavos nuo paskirstymo ir 
nebuvo galima atszaukti kny
gutes isz visu miestu. Kavos 
sziadien yra užtektinai del vi
su.

— Mylėti ne yra gana, rei
kia mokėti mylėti ir reikia mo
kėti pamokytie mylėti.

New York — Lenkiszka tele
grafine agencija aplaike žinia 
buk Vokiecziai baisei ir žve- 
riszkai atkerszino gyventojams 
Miliūnu, paviete Rokiszkio už 

i tai kad nepaklausė Vokiszku 
in 

irszo ant gyventoju kad sude
gino visa miesteli Miliūnu, Pa
viete Rokiszkio, Lietuvoje, su- 
szaudydami visus vyrus ir isz- 
siunte visas moteres su vaikais 
in nelaisviu abazus.

Ne tik Lietuvius žudė bet ir 
Žydus, mieste Lvave, Lenkijoj.

Visa dalis miesto, kur buvo ap- 
sigyvenia Žydai, likos sudegin
ta ir szaude beganezius Žydus 
kaip zuikius o apie 4,000 paėmė 
in abazus kur juos užtroszkino 
ant smert su gazu. Priesz kare 
mieste L va ve radosi apie 35,- 
000 Žydu isz kuriu sziadien ne 
puse nepasiliko.

Lietuvoje kilo didelis pasi- 
prieszinimas prie toki Vokie
cziu pasielgma Lietuvoje nes 
Lietuvei buvo prielankus Vo
kiecziams.

LONDON — Rusai paėmė Geniczeska ir 
Chaplinka ir 150 kitu mažesniu miesteliu isz kur 
iszguita Vokieczius kurie paliko krūvas už- 
musztuju ir sužeistųjų. Prie Nikopolau taipgi 
atsibuvo'kruvini musziai su didėlėms bledems 
del Vokiecziu. Vokiszki kareiviai pradeda ne
klausyti savo aficieriu už ka buna szaudomi bet 
ir kareiviai atsimoka savo aficieriams už panie
kinimus ir brutaliszkuma.

Nuo pradžios kares lyg sziai dienai likos už
muszta arti du milijonai Vokiszku gyventoju 
per bombardavima visokiu miestu o daugiau kai 
szeszi milijonai gyventoju buvo priversti aplei
sti savo gyvenimus ir jeszkoti saugesniu vietų. 
Per taji laika užmuszta 48,282 žmones kurie ne
dalyvavo kareje ne musziuose.

Badai Vokiecziai taip yra neužganadyti 
Hitleriu kad mano jam duoti atstauka ir paszol 
von! Vokiszki aficieriai pradėjo szaudyt savo 
kareivius kurie pradėjo ju neklausyti ant karisz
ku lauku nes kareiviams jau nubodo kare ir ne
turi jokio ūpo kariauti toliaus, Bet ir daugelis 
aficieriu jau likos nuszauti per kareivius už pa
niekinimus ir brutaliszkuma.

000 Vokiszku kareiviu ir ne 
vienas nesugrysz gyvas jeigu 
greitai isz ten neiszsigaus.

Amerikonai vela paskandino 
14 Japoniszku laivu ant Paci-

Rusai gavosi dabar prie Me- 
litopoliaus, apsiaubdami tuks
tanczius Vokiecziu kurie nega
les isz ten isztrukti. Prie Krivoi 
Rog taipgi paimta keli miestai 
isz kuriu Vokiecziai likos isz
guiti. Beveik visoje Krimeojifiko mariu. Amerikonai skan 
Vokiecziai randasi slaistose ir 
vargei isz ten gales iszsigauti. 
Tukstancziai Vokiecziu likos 
užmuszta ir sužeista kurie pa
liko paskui save daug kariszko 
materijolo.

Rusai jau randasi 12 myliu 
prie Perekopo kur ketina atsi
būti kruvinas muszis su Vokie- 
cziais. Pietinėje dalyje Rusijos 
sziadien randasi slaistose 600,-

dina visus Japoniszkus laivus 
ar tai kariszkus ar tavorinius 
kokius tik užtinka ant mariu. 
Kinai supliekė smarkei Japo
nus ant Burmos kelio užmusz- 
dami 1,200 Japonu ir paėmė 
daug maisto ir amunicijos mu- 
sziuose artimoje Chekiango ir 
atmusze svarbu miestą Siao- 
feng.
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Kas Girdėt
nuo j u bet dvi

czvertys daktaru czionais Ame-, Kelione Pas Savo
Mylima

' pierinius pinigus, ant ko atsa- apsisaugoti 
kome:

Į Popierinius pinigus pirmiau- 'rikoj mirszta nuo szirdies ligos, 
šia pradėjo vartoti Iszpanijoj.

-----*----- Buvo tai 1482 mete, tame lai-
• - Valdžia meldžia gyventoju 'ke kada viešpatavimas Mau- 

kad czedintu maista
■ 'kitokius dalykus kurie yra rei

kalingi vediniui kares. Bet vai
* džia yra

duoda valia visame virszinin-1 B
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Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. J
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu .................................... 15c

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 kunua, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c

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

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

No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 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 malkake^czio. 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 paeziaį 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu........... 25c

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

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 

! (su paveikslais) ; Kaiiriecziu Aimana- 
( vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi- 
, kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu

rtai ;
> Preke

rasztininkas, . ponas 
laike save už laimiu-1 
žmogų visam kaime.

Sūdo
Burskis, 
ginusia 
Jo mylima Mare, su kuria jis 

. susipažino vestuvėse, kaime,
to Kūdikiui Galva rasze pas ji idant atvažiuotu 

-------------------------pas ja Susipažint su jos tėvais. Į 
Bcardcno, Ark.-Pavieto Ii-. Va,k.u. nu,.asz0 ilg.a Įaiszka 

gonbirteje randasi po priežiu- ka(J „teinnnezia Nedelia at va
lo daktaiu ii Įialicijos 18 metu k,uos įr afvež jai netikėta daig- 

p.'amžiaus Vera Marcos, kuriipri-
tuibjo pasiduoti nes vieszpa- sip^žino nužudžius savo nau-| Atėjo Nedelia. Burskis greit' 
tystes ižde stokavo pinigu. Ta- gimusi kūdiki, kuriam su apSįredes szventadieninems 
da gubernatorius Don Inigo Pehiu nukirto galvele tuo- drapanoms> linksmas nusidavė 
Lopez de Mondoza sumanė ge- jau‘s P(- užgimimui. Kūdikio !an^ sfa,cijos. Ant galvos cilin- 
ra 'būda. Sztai davė karaliui ro- j Muobi i surasta ant vieno kie- l(]erįs, rankoj uždarytas para
du idant paleistu in begi po-. mo Pas kainu mis. I alicija at-Į solias> 
pierinius pinigus. Isz pradžių'1 a(^Us niotina kūdikio paėmė 
‘buvo tai maži cedelei isz 
storos pO])ieros ant kurios bu
vo paraszyta verte pinigu. Vie
nu laiku atėjo jam antra mislis 
in gaivia. Prisakė jis po di
džiausia bausme idant netiktai 
kariuomene bet ir gyventojai 
Alhamos priiminėtu tais popie- 
reles in vieta aukso ir sidabro.
Taipgi apgarsino jog tieji “ce
delei” bus mainomi vieszpa
tystes ižde ant skairiliancziu pi
nigu. Tada nestokavo pinigu 
ant vedimo karės (\kada kare 
su Maurais pasibaigė, visi kas 
tik turėjo popierinius cedelius, 
iszmaine juos ant aukso.

Tame tai atsitikime o ir ki
tuose atsitikimuose, beda vis
ko iszmokina. Po metui 1482 
pradėjo visoje Iszpanijoj var-

aimli ir Iszpanijoj pradėjo pamaželi ’ . . . . 'nykti. Iszpanai jau buvo dasi-)
guvia in miestą Alhama padėto'-Įg Metu Į^otjna Nukit- 

baisei aipsileidus ir j tpacziam viduryje kalifo kara- 
ir užėmė visas aplinki

nes drutvietes. Mulay Hassan 
suėmė paskutines

viso*kio idant atimti nuo Iszpanu taja, 
; svai'bia vieta ir visa aplinkine. į 
]įjaJ Iszpanai gynėsi kaip levai 

vieszpa-

kams kurie yra apsileidia savo 
užduotyse kaip: Dažinota 'buk 
tukstaneziai svaru
maisto pusta magazinuose ble- 
szinese, kurios yra surud „ 
sumusztos ir nekurtos trūksta 
nuo supuvusio maisto.

pajiegas

szia-INel a ini i n'gi Judi e c z i a i 
dien kenezia baisu bada ir be
veik szimtas tukstaneziu žmo
nių sziadien kenezia dideli ba
da ir szimtai mirszta kas diena 
neturėdami maisto.

Daktaras Jose Llebet, Ar
gentinos ministeris in Ryma, 
apraszineja tenaitini padėjimą 
Vatikane, kur gyvena Popie
žius. Raszo jis, kad Rymas yra 
tikrai apverktinam padėjimo 
bet da turi sziek tiek maisto. 
Popiežius yra geroj sveikatoj 
tik labai susirupines ir laiko 
pamaldas kas diena bet yra lai
komas per Vokieczius kaipo 
nelaisvis o jo palocius yra ap
siaubtas Vo'kiszkais sargais.

Skaitome sziadien daūlg apie 
Krivoi Rog, arba Kreivas Ra
gas, kur eina smarkus musziai 
Rusu su Vokiecziais. Tasai 
miestas turi 70,000 'gyventoju 
ir randasi prie upes Dniepro. 
Randasi jame daug geležies ka
syklų ir daugelis visokiu fabri
ku kurie pristatinėja Rusijai 
beveik visa geleži del kariszku 
tikslu. Todėl Vokiecziai rija 
seile ant jo.

Isz tebyrios 'brangenybes 
žmones iszranda visokius juo
kus ir apsakymus kaip:

Atėjo Povylas pas savo kū
ma vakare kalbėdamas: “Jo
nai, 'baisi sziadien brangenybe 
ant visko, žinai ka, idant sueze- 
dyt szviesa, ar negeriau butu 
kalbėtis patamsia, geriau už
suksiu elektriką. ’ ’

*‘Turi teisdbia kūmai, szia
dien ne tik elektrikas pabran
go 'bet czeverykai, drabužei ir 
kito'ki daigiai. Taip, patamsė
ję galime taipgi kalbėti o ar ne
būtu geriau nusimauti kelnes 
idant jas suezedyt, juk ir taip 
mus niekas nematys.. . ”

Nežine ar Povylas sutiko 
ant nuomones savo kūmo.

Daugelis rugoja ant reda'k- 
toriaus kad visko netalpina in 
laikraszti bet jeigu redaktorius 

■* talpintu visiką ka žino, tai žmo
nes butu aresztavoti, szeimynos 

x persiskirtu, musztynes atsibu- 
-V tu ant kožno kampo, kunigai 

apleistu savo parapijas, advo
katai jeszkotu kito dinsto, tar
naites nebūta ne vienos valan
dos ant tarnystes ir t.t. Redak
torius negali žinoti visko bet 
jo darbas yra tokis kad girdi 
daug tokiu atsitikimu, kad per 

V savo gera iszminti, sanžine, at- O 7 7

...ęarguma ir pasigailejima kitu, 
visko netalpina in laikraszti.

C Bet kiti žmones redaktoriaus 
. nepasigaili nes turėdami ka to

kio po pakausziu, skelbia ko- 
greieziausia kitiems isz ko ky
la visokį nesupratimai.

A

Vienas isz musu skaitytoju 
klausė mus, nuo kada žmones 
■pradėjo pirmiausia vartoti po-

Pribuvo ant stacijos, nusi-
L< pirko 'bilietą ir kada trūkis, 

vežti palicijos stoti. szfUrmu atbėgo, inlipo greit!
gmn- yagOn.a> seci0 szale kokios 

tai moteres su kūdikiu ant ran
ku. Tame laiko inejo in vago
ną taipogi trys vyrai ir pradėjo 
tarp saves szndkucziuoti.

Motore su kūdikiu paklausė 
Burskio: — In kur ponas va
žiuoji ?

— In Kauna, — atsake Bur- 
skis.

— Aha! tai gerai. Asz taipgi 
in ten važiuoju. Pas ka pdnas 

'važiuoji, jeigu valia paklausti?
| — Pas Astrauslka, — atsake

ja in ligo’nbutia, nes buvo peA‘ 
silpna 
Mergina norėjo užslėpti 
ma kūdikio idant levai neda 
žinotu apie josios padėjimą.; 
Suviliotojas merginos da nesu-

Vargas Priežastim 
Žudinstos

Chicago, Ill. —• Mare S.zim 
czak, su pagialba gazo, nužudė 
du vaikus ir pati save. Nelai
minga motore pristūmė prie 
tojo baisaus dafbo — vargas. 
Josios vyras randasi pamisze- 
liu prieglaudoje. Isz pradžių 
vargsze rūpinosi kiek galėda
ma iiszmaityt savo szeimynelia,

. . . . . . •! het kada apsirgo ir iszdave pg-1 „„amn +m-in o-m-natoti popierinius pinigus o tasai 1 lle pneme kadan_,i tunu „eitis
,, , I skutim doleri ir negalėdama T,Qi;llfi;„:Tnne n ninvotnaiurotvs tuoiaus inasklvdo no „ ... . . . ., , ■ pabudinimus... (), mano Dievo.

Mano knygele palikau ant sta
cijos. Ar nebutu ponas tai]) ma
lonus palaikyt kūdiki ant 
trumpo laiko, idant galecziau 
atsineszti savo knygele. Trū
kis da ne greit eis.

Burskis negalėjo atsisakyt 
ir paėmė kūdiki. Motere iszejo 
o jau keliolika miliutu perejo ir 
da ji nesugryžta. Burskis jau 
pasidarė neką ntrus, kundukto- 
rius paszauke “jau laikas” ir

Burskis.
— Ak! kaip tai grąžei susi

deda. Asz važiuoju pas ju kai
mynus. Važiuosim puikiu keliu 
drauge. Esmių tarnaite ir ma-

paprotys tuojaus pasklydo po 
visas Europos vieszpatystes ir 
gavosi in Amerika.

sau

_____ ___ ir negalėdama 
užmokėti raudos ir priek tam 
apsirgo nutarė padaryt sau ir 
vaikams gala. Palicija pa- 
szaukta per kaimynus, rado vi
sus gulinezius negyvus ant 
grindų.

Daugelis vyruku kaso 
galvas ir kalba: Kad gauezia 
mergina, tai aipsipacziuoczia. 
Brolau, merginu ne stokas, yra 
tojo ta voro visur, tiktai pa va
žinėk truputi, paregėsi ir gau
si. Mergina pas tave ne ateis... 
Juk žinote kad atklys prie avi
žų eina o ne avižos prie arklio.

Baltimoreje, Filadelfijoje, 
Brooklyne, Szenadoryje ar Ma- 
hanojuj yra užtektinai visokio 
sztamo merginu. Reikia žinoti & 
kad sziadien merginos bijo už - - 
bile kokio pakuliaus teketi nes1 Puikias namie 
jos sziadien turi supratima ir iszeJ° in haiba. 
žino koki sau iszsirinkti, ne 
tai]) kaip tai 'buvo 50 metu ad- 
gal, katras pasisuko taji ir 'pa
ėmė ir vėliaus vargo ir buvo 
jianiekinta, buvo slūgine del 
burdingieriu, dirbo kaip ark-J 
lys be pasilsio, kad neturėjo 
laiko ne savo vai keliu prigu
li nezia i prižiūrėti ir ant doru 
žmonių iszauginti.

Sziadien merginos gerai už
dirba ir nenori papulti in ne
laisve.

Paeziuokites, o to nesigailė
site ir geresni gyvenimą vesite!

Aplaike Apreiszkima 
Per Sapna Buk Jo 

Pati Mirė

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka

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

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. Z5i

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

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 

itis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu.......... 35c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 

;iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
i 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; Pasisęventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg
szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke ....................... 15c

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

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

No. 120 Dvi istorijos apie 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 žmognus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo Dona 
61 puslapiu .................................... l^c

No. 127 Trys istorijos apie Duk

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

Su

50c 
kri- 
35c
isz 

isz- 
pa- 
35c

44 pus. 15c 
istorijos apie

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

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

No. 129 Keturios
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 
paeziuoms. 76 puslapiu................. 20c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du- 
, kte akmenoriaus; Klara; Nuspręsta

sis; Ar/t keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................15c
No. 151 Penkios istorijos apie Vai

tas Sz’rilpikas; Pas merga; Gražios 
, akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas 

karalium. 61 puslapiu .............. 15c
No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 

mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu...................  15c

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

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka-

Keletą Juoku ir Paveikslo.
............................................ 15«

Adresas:
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City. Penna
Indianapolis, Ind. — Szimas trūkis pradėjo eiti. Burskis ka 

Williamson, dirbantis karisz-
1 kam fabrike,, laike miego isz-
1 girdo baisa savo paezios szau-
1 kenti ji pas save, o kuria buvo

sveika.

tik ne apalpo, isz piktumo no
rėjo keikt. Vyrai pradėjo po- 
vaiei juoktis ir paszauke: “Tai 
mat, ant 'kart pasilikai tėvu!

kada Ha, ha, ha! Vėliname viso ge- 
Nelaūkdamas ro ■ ’ ’ 

ilgai kogreieziausia nuvažiavo 1

cijos. Na ir turi iszlipt. /pas Astrauskus kur pribuvo
Taip ir padare, su kūdikiu motere ir linksmai paėmė ku- 

ant ranku nes niėkas nesirado diki. Mare su motina taipgi ant 
kad butu nuo jo ji paemes. galo apsisipa'kajino ir iii trum-

Kad tas, ka Burskis turėjo 
rankose, nebutu kūdikiu, butu 

iszverte su keliu ir rado paezia nietes jiems in galva, taip su- 
ant lovos, pykino. Norėtu iszsiunst ta mo-

Williamson’as neturėjo vaiku tere po — szimts velniu. Vadi- 
I ir niekas 
priežasties motere mire.

namo ir rados duris užrakytas,

negyva, gul inezia

gu kad reguliarus paskirsty
mas suteikia. Ir nuo dabar jie 
bus dar nuolankesni, 'kadangi 
naujuju 'batu paskirstymo žen
klu turės pakakti ilgesniam 
laikotarpiui, negu kad anks- 
cziau.

Tiktai priesz eidamas in Pa
skirstymo instaiga persitikrink 
kad szeimynoje hera nevartotu 
batu paskirstymo ženkleliu. 
Priesz įpraszant 'papildomu pa
skirstymo ženklu, reikia su
vartoti visus turimus. Kadan
gi visus reguliarius batu pas'k. 
ženklelius galima perduoti ki
tam szeimynos nariui, gyve- 
naneziam tame pat name, pasi
dalinimas szeimynos batu isz- 
tekliu neturėtu būti sunkus, 
ypacz jeigu szeimyna teturi 
viena ar du vaikus.

Tiesa pasakius, jums nėra 
reikalo eiti in Instaiga asme- 
niszlkai. Užtenka paraszyti ir 
papraszyti prisiunsti aplikaci
ja, 'kuri yra trumpa ir lengva 
iszpildyti.

Taip, jeigu jusu szeimynos 
batu ženkleliai yra visi sunau
doti ir kuris szeimynos narys 
turi mažiau negu dvi poras 
vartotinu ar galimu pataisyti 
dabar reikalingu batu — arba 
kitokiu dabar galimu neszioti 
btu, — ir jeigu tas asmuo tu
rėtu vargti lie atskiros batu po
ros — praneszk apie ai Karo 
Kainu ir Pasikirstymo Instai
gai. Jie nevers vaikszczioti ba
siems !
—Office Of War Infor., Wash. D. C.

- Sukliko Mare nesavu bal- po laika po tuom atsitikimu ap- 
kada pamate savo mylimasipaeziavo su Mare. Prižiureji- 

■ mas kūdikio nieko jam neuž- 
kcnkc. In meta po tam garnys 
atnesze jam puiku sūneli. Burs
kis iszmokes kelionėje bovyt 
svetima kūdiki, dabar mokėjo 
ir locna kūdiki bovyt.

Juozuti su netikėtu daigiu ir 
suriko '“likau apgauta” ir puo
lė in motinos glebi. Tame laike 
subėgo daugybe žmonių ir at
bėgo žandaras. Mares motina 
rode su pirsztn ant Burskionežino isz kokios 110 save ipus-galviu, durnium ii 

t.t.
Ant galo kūdikis pradėjo*nesa
vu balsu klykt. Biednam Bors- 
kiui pasirodė dideli laszai pra
kaito ant veido. Vyrai pradėjo 

■ da labiau juoktis.
Borskis mistino ka daryt jei

gu ant stacijos jo lauktu Mare. 
O tai baisus atsilankymas bus. 
Barsi baigės, užmerk e akis, no
rėtu mirt, ant ko vyrai juokėsi. 

! — Kaunas! — paszauke kun- 
butu pasirengus ji visa su vai- <luktorius atidaręs duris vago- 
gyt. Buvo tai josios pirmūti- ,110- B°rskis atsistojo kaip aip- 

' mires. Norėjo kūdiki palikt vy-i 
rams nes jie toliaus važiavo bet | kūdikis, esmių nekaltas. Duo- 
jie jam pasakė: — Ponas pa-!kite man daeit in Žodi, — tame, 
eme kūdiki po savo apieka to- 1‘iike Mare jiravere akis ir tarė u

— Duokite jam iszsiteisinti1 
mate kaip jo mylima h1 ne juoktis isz to visko.

j Burskis visiką papasakojo ir 
kada pabaigė, visi pradėjo 

. Priėjo uredninkas ir 
lieipe Burskiui apsimalszyt ir 

j nusineszti kūdiki pas Astraus
ku kur pribus ant kito vagono 

.toji motere kuri pasivėlino.
j Visi isz .naujo Įpradejo juok
tis. Burskis nusinesze kūdiki

Norėjo Savo Kūdiki
Suvalgyt Isz Meiles

Laurel, Mišs. — Ana diena 
likos aresztavota nigerka Pau
lina Rioley, už bandima 'suval- 
gyt savo kūdiki. Kada ja 
arcsztavojo, motore buvo girta, 

Mete 1942 Amerikoj likos'o palicija pripažino, kad mote-, 
sužeista net 9,300,000 žmones re taip savo kūdiki mylėjo kad ■ 
visokiuose atsitikimuose ii 
prie darbu.

uis kūdikis.
Nelaimingam kūdikiui, netu- 

rineziam tris menesius amžiaus 
a]graužta visas veidelis ir ku-

Kuidikis yra skaudžiai
: delnai yra sužeistas ir randasi ligonbuteje j Jau

Jokūbas Morozas, isz Wis- 
consino, ana diena ant savo 
likęs rado nepaprasta bulve ku
ri yra panaszi in dvi sudėtas nelis, 
rankas. Pirsztai ir 
aiszkus o rankos yra didumo o motina uždaryta kalėjime už 
žmoniszku ranku. Taja nepap
rasta bulve nusiuntė in AVasli- 
ingtona iii tautiszka muzejii.

žmogedysta. Manoma, kad mo
tore ne yra sveiko proto.

ft Ant Filipinų salų yra
Žmones yra tosios nuoino- kalbama 34 visokioms kalboms 

nes kad daktarai apsisaugoja ir dialektais.
nuo visokiu ligų nes geriausia ft Kinijoj svaras ledo kasz- 
apie tai patys supranta kaip, tuoje pusantro cento aukse.

, , . „ 2 • n • iszaukdama: “Tas rakalis uz-bet nieko tas negialbejo. ■ nuisze mano duktere.
— Ne mano tas kūdikis, my

lima motore, — tarė Burskis 
' kuriam pradėjo akyse viskas 
suktis.

— Jis atnesze kūdiki del sa
vo mylimos ant apiekos.

— Bet tas kūdikis ne mano.
Nepabaige jis kalbėt nes žan

daras padėjo ranka ant Burs
kio ir paszauke: “Vardan val
džios, aresztuoju 'poną.

— Bet. del meiles Dievo, —
• stenėjo Bursikis — tai ne mano

Baigi Batus Nudėvėti? 
Praneszk Apie Tai Ra- 
cijonavimo Instaigai

del turi ji su savim paimt.

Mare su motina stovi prie sta-

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio - 15 coliu ploczio, po 1 - 
35c arba 4 už $1.00. Adresas:
SAULE PUBLISHING CO

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Jeigu vaiku batai greieziau 
nusidėvi, nei kad paskirstymo 
(racijonavimo) nauji ženkle
liai insigalioja, nesisielok del 
to bet kreipkis in vietine Karo 
Kainu ir Paskirstymo Instaiga 
ir praneszk apie tai.

Szitoji instaiga sudaryta isz 
žmonių, gyvenaneziu jusu apy
linkėje — kai'kurie ju gali bū
ti jusu artimi kaimynai- Jie 

i taip pat yra motinospr tėvai ir 
|jie žino koki varga jus turite 
del vaiku batu. Fa'ktinai ir jie 
turi tuos paežius vargus ir dėl
to jie su užuojauta isz'klausys 
jusu rupeseziu ir darys viską 
kad jums padėti. (

Jiems leista iszduoti ekstra 
batu paskirstymo ženkleliu, ir 
ne vien tik valkams bet taip 
pat ir pramones darbininkams 
ir kitiems civiliams, kuriems 
tikrai reikia daugiau batu, ne-



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

kuogeriausio priėmimo. Asz{tiko. Gerai ir iszmintingai tavo' jo suvirszum 30 metu, vienok 
’atsakiau: Meilingas teve! motina padare jog mokėjo pa- buvo smagus vyras ir sveikas, 
džiaugiuosiu isz tavo rodos, no- slept taji žiedą; o tau ir garbe Ir netrukus davė žodi vienas j 
recziau dažinot kaip tasai po- priguli jog niekam apie tai ne- antram ir susitarė susivinezia-1 
nas vadinasi? — Senis atsake: kalbėjai. Tas žiedas tinka ant vot.
— Asz tau pasakyt negaliu 
kai]) jis vadinasi tik kai]) eisi, 

>klausk kelio “pas turtinga ge- 
rargeliu,” o kožnas

tau pasakys kelia.
Dabar puolė Morta ponei in 

kojas ir paszauke su aszaroms: 
— Sztai, meilinga ponia, in czia 
atvedė mane rodą tojo gero 
senelio; atleisk man apleistai 

. , . , .sieratai! 'Ne atstumk manesjaunvstos plauke, kada lauke- , ,. . r, . Į nuo saves nes tavo vardas yra
I garsingas toli!

— Kelk, mano kūdiki! — tA-jkur mano jekute? — Pasakė, 
re ponia ir su savo balta sikepe- inan jog džiūsta. O kad nuola- 
tcle nuszluosczius akis sieratos tos prasziau jekutes, atiiesze ja 
spaude ja prie saves. — Bukie man. Nematomai apeziupine- 
malszi! Asz busiu tau tėvu ir 
motina- Busi czia dvare o ti- 
kiuosiu jog užmirszi apie savo 
varga ir nesigailėsi savo kelio
nes kuria turėjai in czia. Tavo 
teisingas iszpažinimas neiszges 
isz mano pomietes. Viską pa
menu ka man kalbėjai. Bet da 
norecziau nuo tavęs, Mortele, 
vieno daigto dažinot: Kur-gi 
motina taji žiedą Emos paslė
pė, jog niekas negalėjo ji rast?

— Mielaszirdinga ponia! — 
tarė Morta, mano nebaszninke 
motinėlė man prisakė, vardan 
Dievo, idant apie taji žiedą nie
kam nekal'becziau tiktai jeigu 
sueicziaui kada Ema; arba pa
kol užaugsiu tai]) kaip Ema. 
Czia mergaite užsimislino, akis 
nuleido ir paliovė kalbėt. Tas 
užsilaikymas merginos užėmė 
Ema ir ji greitai paklausė: — 
Mortele! ar tu da turi taji žie
dą ?

Mergaite palengvele atsake: 
— Meilinga ponia! matau jog 
jau laikas iszejo iki kurio moti
nai prižadėjau užlaikyt tai 
slaptybėje. Dalbai- meilinga po
nia esi mano motina, priek tara 
jau paaugau, tai pripažystu jog 
taji žiedą turiu insiuta savo 
szlebcje, po pažasezia.

Tuojaus Ema liepe paduot 
žirkleles ir žiedą iszarde isz • 
szlebes Mortos. — Palikus raer- pažinojo. Buvo patogi ir pilna 
gina, nusidavė in atskira. paka- 
ju, apžvelgė gerai ir paszauke: 
— Ak, stebuklingas Dieve, už
laikei atminti brangia po mano 
geradejuj! Lai jis silsisi palka- 
juje ant amžių!

Žiede buvo paraszas kuri tik 
per padidinanti stiklą galėjai 
inžiuret o buvo tieji žodžiai:— 
f‘Dovana Ekenbitnerio, su pa
laiminimu ant atminties siera- jaunikaitis, netolimas kaimy-{ 
tai Emai.” Taji žiedą kitados nas pas ponstva su kokiu tai j 
buvo gavus Eina nuo savo glo- veikalu o buvo turtingu nes tu-'

rejo mieste keliolika akmemny-1 
Sugryžo Ema pas mergaite ežiu o ir kelis fabrikus. — Ir 

ir tarė linksmai: — Asz apžiu- kada pamate Morta, užsidegė 
rejau žiedą ir jis man labai pa- didele meile prie jos. Jau ture-

Gyvenimas Vargdienes
:: Ko Ji Per Visokius Kentėjimus Dasilauke :

(Tasa) Į geriau ’kaip savo locnas dukte-įl

' Kada Zarimas baigė tuosius res. Tam smagiam buvime per- 
buvau penkis metus o kurie la- 

vo mažių mergaieziu, jodvi tuo hai greit perbėgo.
žodžius ir pradėjo dairytis sa-

lai’k atsiveda susiemia už ran
kelių Agotėlė ir Magdu'ke. Mė
tėsi su džiaugsmu tėvui ant 
kaklo. Po pasisveikinimui, dy- 
vijosi dukriukes jog tėvas taip 
parsi'baiges o ir senei ji buvo 
mate nes jau puse metu iszejo 
ir negalėjo iszmanyt kodėl tė
vas jokiu lauktuvių neparvežė. 
Ir tuoujaus in tęva kalbėjo: — 
Brangus teveli! kas atsitiko?— 
Kodėl taip nulindęs?

— Mano gulbeles! Dievas da- 
leido ant manės nelaime bet 
vienok ant jus visu laimes. Lai
vas, ant kurio asz buvau laivo- 
rium ir asz ant nedideles ske- 
landros gale jausi su vilnimis ir 
vos nuo smert iszsigelbejau. Da 
ir dabar isz nu varginimo netu
riu sveikatos. Tiek to, Dievas 
duos, busiu sveikas.

Zarimas parode mergaitėms 
mane kurios tuojaus prieja prie 
manes su gailesczia žiurėjo ii 
jis tarė: Szitai mergaitei nese- 
nei Dievas paėmė tėvelius o 
kuri labai juos mylėjo bet Die
vas dabar mane už tęva jai pa
skyrė. Asz dabar apie visas 
tris rupinsiuosiu. Privalote ja 
mylėt kaip tikra sesute ir jo
kios skriaudos nedaryt jai. Jos 
vardas yra Morta ir da karta 
prisakau idant myletumetes 
nes to Dievas 
lauja.

Gera Albina 
labai dorai su
jog netrukus užmirszau apie 
smulkus. Tiktai tas buvo ne
smagu jog ne žodžio ju negalė
jau suprast. Zarimas, kada bū
davo namie, lankei mane mo
kino kaip kas vadinasi nes jis 
gerai Vokigzkai mokėjo.

Zarimas per puse metu už-si 
laike nuo daibo ant laivo o tai 
idant galėtu susidrutint, sėdė
damas namie, per ka galėjau 
daug naudotis iszsimokinime 
Angliszkos kalbos. Kada Zari
mas jautėsi sveiku, nusidavė 
ant laivo. — Kada tik parke
liaudavo isz tolimos keliones, 
tai kožna karta apteikdavo ly
gioms dovanoms. Jo'pati, Al
bina lygiai apžiūrinėjo mus vi
sas tris o da mano prižiūrėdavo

Kada taip linksmai dienos

nuo jus rei'ka-

ir jos dukreles 
manim apsiėjo
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me parkeliaujanczio Zarimo, 
sztai baisus dekretas puolė isz 
dangaus. Albina sunkei apsir
go ant gelton-karszczio; po 
dvieju sanvaieziu dideliu so
puliu, uždare ji akis ant amžių.

Garbingas kūnas mylimiau
sios Albinos 
žemei. Mane suspaudė didelis 
gailestis nes 
mane lauke. Po laidotuvių kū
no paėmė nebasznin!kes sesuo 
mus visas tris pas save su dide
le gailesczia. Bet turėdama 
penketą savo locnu vaiku o 
prie biednystos nes jos vyras 
buvo žuvininku, tai priversta 
buvo man su aszaroms pasakyt į 
idant pasijeszkocziau del saves 
vietos pas turtingesnius. Asz, 
matydama ipati, jog tetule tu
ri teisybe, pabuCziavau, rankas, 
pasibueziavau su mylimom se
sutėm, atsisveikindama jas, 
puoliau ant keliu priesz abro- 
za ir meldžiau Motinos Dievo 
idant man parodytu kelia pas 
mielaszirdingus žmones.

Agotėlė su Magduke ir visi 
vaikai, išleido mane ir kožnas 
davė dovanele ant atminties. 
Mano ryszelis jau beveik buvo 
už sunkus. Tetėnas su teta ap
teikė mane džiovytom žuvimi • 
ir davė kielk galėjo pinigu ant 
kelio ir taip aplaikius palaimi
nimą, leidausi in kelione su asz- 
aromis.

Ir taip nuo to laiko trankau- < 
si po svietą o kad be sveikatos 
geros da nuo to atsitikimo ant 
mariu tai niekas nenori laikyt, 
— tuojaus atstato nuo tarnys
tes. !

Priesz dvi sanvaites savo ke
lionėje, atėjau pas koki tai 
szvaru nameli o kuris stovėjo 
prie kapiniu. Buvau labai su
sirgus ir negalėdama toliaus 
eit, atsiguliau prie tvoros kapi
niu- Kaip ilgai gulėjau tai ne
žinau tiktai pasijutau vidury
je tojo namelio. Kaip tik akis 
pravėriau, paregėjau koki tai 
seni sėdinti ant kėdės szale lo
vos. Kada prakalbėjau: —kur ( 
asz esu? senis storu balsu pra
kalbėjo: — Neturi ko 'baisėtis; 
asz esmių sargu szitu kapiniu. 
Vakar radau tave gulinczia pa
tvoryje pusgyve, innesziau in 
grinezele ir užsiėmiau gaivini
mu.

Czia vėla ,pa pasako jau sene
liui mano praeiti, kuris klausy
damas taip susijudino jog net 
apsiverkė. Pasakė man jog jis 
yra labai biednu žmogum ir, 
negali man niekame pagelbėt. 
Kalbėjo toliaus jog asz esmių 
prie darbo per silpna, ir reika-' 
lauju dideles priežiūros idant 
atsigriebt. Už dvvlikos myliu I 
nuo czia gyvena turtingas po-' 
nas isz Anglijos kuris ten turi 
daugybe dvaru o ir czionais 
Amerikoj visokiu fabriku. Jis, 
su savo paezia, yra labai miela-1 
szirdingi ant pavargėliai r abu
du turi jausies szirdis ant-sie- 
ratu. Visi ji vadina pavargėliu 
tėvu. — Asz manau kad tu (pas 
juos nusiduotum tai datirtum

likos atiduotas

prijaucziau 'kas

tai Emai.

'bėjo dienoje savo varduvių.

Žinoma, ne už savo pinigus, 
Tiktai kdkio sporto praszo, 

Yra ir kelios merginos, 
Bet niekam netikusios, 

Gal ir karta apsivyniotu,
Jeigu tik vyreli gražu gautu. 

Vai mergeles, kvailiukes, 
Jus kvailius avinukes, 

Sarmata darote del Lietuviu.

Tikriauses Kabalas

mano pirszto. Asz tau už ji dve-'
jopai atlyginsiu- I

Bet da ka asz noriu paklaust J pažint. O, kaip džiaugėsi Mor- 
pasakyk man, Mortele, kaip tai ta isz to, tai ežia negalima ap- 
buvo jog tas žiedas ne dingo,. raszyt. Tekis atsitikimas retai 
kaip nuo tavęs nuvilko szlapes {kada ant svieto atsitaiko. Kada 
drapanas ? ; užsakymai iszejo, likos ipalai-

— Kada ašz atsikvotejau bu-'min;as stonas moterystes per 
dama po apgloba ponios kapi-, ;KU11^»a Honoiiusza. Ema su sa- 
tonienes, tai tuojaus atsiminiau: v 0 v-v 1 u 8'ausei apdovanojo jau

navedžius-
Vernerei ilga laika gyvenoj 

ta pamuszta ir tuojaus klausiau *J1*e knios, datii darni didžiau-

apie užsiūta žiedeli jekutes pa
žastėje, kuri buvo storai su va-

jau ir užcziuopiau žiedą o kada 
jb 
įr 
in

jekute suplyszo, insiuvau 
niekam nematant, in szlebe 
taip vis paeiliui dariau net 
szita szlebe.

—■ Dabar jau visiems mano 
norams užgana padarei, mano 
Mortele, — atsake saldžiai 
Ema. — Labai džiaugi uosiu isz 
tos tavo pasakos. — Tavo tieji 
kartus atsitikimai jaunose die
nose, pereme mano szirdi! Da 
esi tik kūdikiu o jau datyrei 
daug visokiu nelaimiu.

Mergaite vela puolė in .ko
jas ponei ir jas aszaromis vil
gė. — Ema liepe tarnui nuves
ti mergina in paikaju, duoti ko 
tik reikia o ir szvaru apredala 
nes Ema da nesidavė save pa-’ 
žint.

Ketvirta diena dadave mer
ginai daraktorka del mokinimo 
kas priguli prie mokslo o ir del 
iszmokimo visokiu darbu. Mor-1 
ta, turėdama gera galva, taip 
ėmėsi prie darbo jog in puse 
metu isz Mortelės buvo kas ki
tas. Netoli gyvenantis nuo dva
ro kunigas pamokino reikalin
gu prisakymu in iszpažinti ir j 
Morta priėmė pirmu kartu Szv. 
Komunija.

Morta taip iszsilavino in 
trumpa laika jog niekas nebū
tu pažines, kas ja priesz metus

visokiu žinių o ir gera szirdi 
turėjo- Ema labai džiaugėsi isz 
savo augytines nes visame sa
vo ponei tiko. Per szeszis metus 
Morta datyrinejo svetingumo 
nuo ponstvos o ir teviszkos ap
globęs. Už tai ir ponstva nega
lėjo būti 'be jaustos už tai. — Ir

i

sumanė apmislyt apie jos ateiti.
Netrukus atkeliavo puikus

Veikimai Beisbolininku

M

Ant kaireses matome Joe Gordon ir Spud Chandler, isz 
Yankee beisbolinio kliubo, po laimėjimui loszimo Yankee 
Stadium, viens kitam linkėdami pasekmes tolimesniuose 
loszimuose. •

Kada ant sugertuviu žiedus 
sumainė, darėsi Ema Mortai

siu maloniu nuo jos ir jos vyro. 
Patys pripažino savo klaidas 
ir jau visame taikosi su valia 
Vieszpaties Dievo, kuris pui
kius žemina ir paleistuvius 
rustai malszina o nužemintus 
ir malszius pakelia ir laimina.

Szitoji žinia apie Ema Ame
rikoj netrukus pasklydo po Vo
kietija ir da sziadien padavi
mas isz lupu žmonių neiszgeso 
apie Ema.

* * *
Vardas vyro Emos ir vyro 

Mortos czion ne yra paduota o 
tai del to jog da ju einiai yra

• gyvi. — Tiktai tiek pasakyta 
jog gyveno New Yorko valsti
joj. (Galas

BALTRUVIENE

Grandrapidze tris merginas 
užtikau, 

Apie jas dažinojau,
Kad niekam netikusios, 

Nuo visu attikusios.
Daug apie jas nepaduosiu, 

Kas svarbesnio padainuosiu, 
Yra tai tris merginos, 

Labai szirdeles mandros, 
Ant Lietuviszku szokiu ne 

eina, 
Tiktai pas Anglikus nulenda.

Taigi, szokti nemoka, 
Kaip szarkos ant tvoros,, taip 

jos szoka, 
Žinoma be sporteliu ne

apsieina, 
Tankei pas Anglikus nulenda.
Kada pinigu karta neturėjo, | 

Merginos nuėjo o sportelei už j 
duriu stovėjo.

* * *
Vai ta Katre, Eile ir Urszule, 

Lankosi in naktine biznis 
szkule,

Ant dvyliktos adynos 
sugryžta,

Kas kartas to neužmirszta. 
Szenadorio vyrams pipiru 

duoda,
Kur pamato ant ju užpuola, 

Iszplusta, visokiais iszvadina, 
Badai ir in plaukus insikabina.

O gal ir gerai daro, 
Kad nuo saves varo, 

Ba tankiausia toki vaikinai, 
Pasielgia kaip piemenei.

* * *
Kaip tik Skrantono vyrai in 

miestą iszeina, 
Tuojaus bobeles in kuopa 

sueina,
Po kvoteriuka sumeta tuojaus, 

Ir bėga parneszti gargales.

* * #

Vienoje vietoje gana juoku 
'buvo, 

Kaip bobeles ir mergicos ant 
laidotuvių pribuvo, 

Mat nieko nežinojo, 
O kada iszsižiojo,

1 Pradėjo apie deszras kalbėti, 
Ir visokius juokus daryti, 
Merginos pagiedojo grąžei, 

O viskas da butu gerai, 
Bet kada vaikinai po tam 

iszejo, 
Ir namo eiti turėjo, 

Merginos juos neleido, 
Kerszino ir visaip koliojo. 
Kada vienas vaikinas atsi

klaupė poteriaut, 
Viena naszle bandė ji parmesi, 

Pribėgus kaip stūmė, 
Vos grabo nesuikule, 

Toki szposhi ne ant szermenu, 
Tik tinkami del kiaulių.

UŽSIENIU KARO
PASZIALPA

Washington, D. C. — Skait- 
lyne iszleistos Amerikos Rau
donojo Kryžiaus parodo, kad 
nuo Rugs., 1 d. 1939 m., iki Bir
želio 30 d., 1943m., užsienio ka
ro paszalpa pasiekė $73,942,- 
424.52. Isz tos sumos, $34,317,- 
145.46 buvo Raud. Kryž. iszlai- 
donis padengti ir $39,625,279 
yra Valdžios pinigai. Reik
menys buvo iszdalinti per Rau
donąjį Kryžių . Kinija, Indija, 
Vidurytai, Sziauros Afrika ir 
beveik kiekviena Europos spa
lis gauna pagialba; tarp ju 
Belgija, Suomija, Francuzija, 
Didž. Britanija, Grekija, Ru
sija, Iszpanija, Norvegija, Ho- 
landija, Icelandija, Šveicarija 
ir Jugoslavija. Karo pradžioje 
daugelis reikmenų buvo iszda- 
linta per Raudonojo Kryžiaus 
skyrius Lietuvoje ir kitose P,a- 
balt.es Valstijose, Rumunijoj, 
Vengrijjo ir kitose vietose pa
graibai Lenku kareiviams ir ci
viliams kurie pasislėpė nuo ka-

Da ilgiausia 
drabužiams, 

Medicinos

Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldinėji- 
inas to kabalo yra labai lengvai 
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 moterų.

or visos trys 
KNYGUTES 
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Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

PRISIUSKITE 
TIKTAI 50č O ATLAIKYSI
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 Žemi a, 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 Saulo, 
Menesi, Žvaigždes Lr 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.

ro tose iszalyse. 
buvo is’zleisztia 
apie $20,000,000. 
ir sanitares reikalams, antri
isz eiles, $13,500,000 vertes.

Maistas užima treczia vieta 
$8,000,000 vertes. Patalynes 

' apie $3,750,000, ambulansai ir 
j kitos vežimo priemones apie 
' $600,000 vertes. Pinigines pa- 
szalpos per Raudonąjį Kryžių 
invalidoms szalims sieke $2,- 
143,000. Daugumas sziu reik
menų buvo iszsiusta laivuose 
perimti Raud. Kryžiaus. Pir
mas buvo perimtas Birželio 

, nien., 1940 metais ir iszplauke 
su reikmenimis $1,000,000 ver
tes in neokupuota Francija. 
Daugelis sziu laivu plauke su 
pagialba .nukentėjusioms nuo 
karo.

• Dar prie to, civiliams paszal
pa yra duodama per Raud.

I Kryžių Filipinosie, Kanalo Zo-
• noj, Puerto Ricoj, Kuboj ir 
Kurasaos szalyje. Raudonojo 
Kryžiaus iszlaidos toms sza
lims siekia $750,000; prie to, 
Valdžia nupirko reikmenų už 
$323,000. iszdalinta per Raud. 
Kryžių. —Amer. Red Cross,

Washington, D. C.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

i 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 Su v. 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.

balt.es
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Žinios Vietines jevaj Japoniszki Nelaisvei iBucziavo Savo Paežiu-

buvo

apleis
Petny-

les, broli Juozą ir seseri < 
Kristapavicziene, abudu gyve
nanti Duryea. Velionis buvo 
skaitytojas “Saules” ilgus me
tus, sekretorium S.L.R.K. vie
tines kuopos nr. 70 Velionis bu-į tukstanezei Japoniszku nelais
vo ramaus budo žmogus ir guo- viu, kurie randasi czionaiti- 
dotas nuo visu kurie ji pažino- niam abaze, susitarė nedirbti 
jo. Lai silsisi pakajuje.

Sustraikavo
Tule Lake, Calif. Du

le 250 Kartu Ant
Dienos

ir straikuoti. Jeigu nedirbs tai 
neaplaikys valgyt. Tame aba-

Minersville, Pa. Jonas Ali- ze randasi apie 15,000 Japo- 
szauckas, 24 metu amžiaus, ku-j niszku nelaisviu. Daugelis isz 

j tu j u, kurie yra gimia Ameri
koj, nedalyvavo tame straike 
ir pasielginejo malszei.* Karei
viai sergsti straikierius.

— Lapkritis - November.
— Užduszines. Atsimyki- 

me už savo mylimus mirusius 
lies ir mes eisime paskui juos.

—■ Ketverge pripuola Szv. 
Karoliaus Borromiejaus.

—■ Ona Rasevicziene, • isz 
Mahanojaus, kuri buvo atlan
kius savo seseri Katre Dere- 
szinskiene . Filadelfijoj
viena isz ipenkiu ypatų, apim
tos per anglini gaza, Filadelfi
joj ir nuvežta ten in ligonbute 
ant gydymo.

—' Visi vyrukai kurie perė
jo 'pasekmingai kariszka egza
miną Allentown, Pa., Spalio 
(Oct.) 22-tra diena, 
miestą ant tarnystes,
ežioje Lapkriczio (Nov.) 12-ta 
diena. Antras paszau'kimas vy
ruku prie tarnystes bus Lap
kriczio 22-tra diena. Ta diena 
80 vyruku apleis miestą in 
Allentown, Pa.

—• Ana diena lankėsi mies
te iponas Motiejus Pupnikas, 
isz New Filadelfijos ir prie tos 
progos atsifanke in redakcija 
“Saules,” nes ponas Pupnikas 
yra musu senas skaitytojas ir 
kitados gyveno Mahanojuje. 
Acziu už atsilarikyma.

—' Per tris dienas iszdali- 
inimo maisto kiiygucziu nr. 4, 
musu mieste iszduota 10,727 
knygutes, kurios buvo iszduo- 
tos pu'blikinese mo'kyklose pra
eita saiTvaite.

—' Vietines kuopos S.L.A., 
Kard Parte, kuri atsibuvo Ne
dėlios vakara po-bažnytineje 
svetainėje, buvo didžiai pasek
minga ant kurios dalyvavo 
daugelis žmonių isz visos apie
linkes.

— Utarninke politikiszki 
rinkimai kandidatu ant viso
kiu urėdu. Rinkite žmones ku
rie yra Lietuviams prielankus.

— Praeita Petnyczia, apie 
4:15 po piet, sukrito negyvas 
nuo szirdies ligos gerai žino
mas aptiėkorius ir daktaras 
Geobge Litsch, kurio lavonas 
likos surastas aptiekoje po nr. 
14 E. Centre uly. Litsch buvo 
nevedes.

— Dvi Ameri'koniszkos 
szventes pripuola szi menesi, 
Lapkriczio-Nov. Pirmutine yra 
Armistice Diena, 11-ta d., kada 
tai Vokiecziai pasirasze ant su- 
taikos, Pirmutinėje Svietineje 
Karėje. Diena 25-ta pripuola 
Padėkavones (Thanksgiving) 
Diena, kada tai pirmutinei Pi
ligrimai pribuvo isz Anglijos 
in Amerika, Ikaipo pirmutinei 
balti žmones, ant apsigyvenimo 
naujam sviete. Neturėdami 
maisto szaude laukinius pauk- 
szczius ir torkes ir apsisaugo
jo nuo hado. Ir sziadien tasai L .
paprotys užsiliko.

korius ant kariszko laivo, likos 
užmusztas laike muszio ant 
mariu, kaip apie tai Kariszkas 
Departamentas pranesze jo mo
tinai p. Katarinai Aliszauckie- 
nei. Jonas likos palaidotas ant 
mariu. Priesz jo instojima in 
laivyną, Jonas buvo kuko- 
riurn Palmer lietelyje Chicago, 
Illinois. Jis buvo keliuose ma
riniuose musziuose. Paliko mo
tina, 'kelis brolius ir seseres.

Mergina Pasmaugė Sa
vo Kūdiki Ir Inmete 

Ji In Upia

Coaldale, Pa. — Jonas Žukas 
ir jo pati, padavė aplikacija in 
Pottsvilles suda ant permaini- 
mo savo pravardes kaipo Lu- 
zas. Sudas apsvartines juju 
meldimą Sausio (Jan.) 3-czia 
diena 1944 mete.

New Britain, Conn. — Czio- 
nais Lietuviu Parapijos bažny- 
czioje buvo atlaikytos iszkiL 
mingos Miszios Marijonai ir 
Kazimierui Kazlauskams, ju 
Auksiniu Vedybų Jubiliejaus 
proga. Miszias laike* Gerb. 
klebonas Kun. Pankus, o pa
mokslą pasakė Gerb. Kun. 
Vaszkas. J ūbi lie jautus ir j u 
szeimyna per 'bažnyczia paly
dėjo klebonas Pankus. Po Mi- 
sziu buvo surengti pietus, kur 
dalyvavo tik szeimyna ir larti- 
miausieji gimines. Vėliau visi 
buvo pakviesti in Kazlausku 
namus. Ten atvyko daug gi
miniu ir draugu, kurie inteike 
Jubilijantams dovanu, geliu ir 
linkėjimu.

Žinutes

Rochester, N. Y. — Nicolas 
Servetti, kuris nesenei sugryžo 
isz Anglijos ant vakacijos po 
iszbuvimui ten beveik du me
tus kariszkoje tarnystoje ir bu
vo kelis kartus sužeistas mu- 
sziuose, likos uuždarytas paik 
szu name ant praszymo savo 
paezios. Moterei nubodo vyras 
kuris savo pacziule kasdien bu
cziavo nemažiau kaip po 250 
kartu ant dienos. O gal vyras, 
Anglijoj būdamas, priprato bu- 
cziuoti patoges Anglikiutes ir 
pribuvęs namo negalėjo atpras
ti nuo to paproezio.

Yonkers, N. Y. — Ana diena 
likos iszgautas isz upes czio- 
nais, negyvas kūdikis ant ku
rio kaklo radosi szniuras, kas' 
davė palicijai suprasti kad kū
dikis likos pirma užsmaugtas 
po tam inmestas in upe. Palici- 
ja pradėjo sznipineti ir daeįo 
ant pedsakio buk mergina, Ona 
Brokovskiute, yra motina kū
dikio ir už žudinsta likos ar- /
esztavota. Mergina prisipažino 
kad kūdiki nužudė idant nebū
tu jis jai sunkenybe ateityje 
bet apie kanezias užgrabinio 
gyvenimo mergina nepamislino 
ir apie tai kas ja po mireziai 
laukia.

Washington, D. C. — Susi
rinkimas anglekasiu atsibuvo; 
czionais kaslink straikos ir kad: 
sutaikint straikierius kad eitu' 
in darbus ir negaiszintu bran
gaus laiko.

Beaverdale, Pa. — Du lekio- 
tojai likos užmuszti per susi- 
daužyma eroplano kuriame jie 
leke o vienas iszliko gyvas.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!
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Tėvas Supliekė Savo 
65 Metine Dukrele
Milwaukee, Wis. — Ana die-j 

na atėjo in suda motere apie 40 
metu amžiaus, melsdama sūdo 
idant uždraustu jos diedukui 
plakti jos motina. Kada sudžia 
jos užklausė kiek metu turi jos 
motina, toji atsake kad suvir-' 
szum 65 mtu o jos diedukas tu
ri 101 metu amžiaus ir yra da 
gana drūtas.

Visi gyvena krūvoje o diedu
kas laikosi labai paredko o kas 
pasiprieszina, taji pasiguldė 

I ant keliu nubausdamas gerai, 
kaip tai darydavo isz jaunu 
dienu.

Sudžia paliepė moterei eiti 
namo, prižadėdamas pasimaty
ti su tuom nepaprastu dieduku 
ir palieps jam idant paliautu 
bausti taip sena dukrele.

Vokiecziai bėgdami isz ne
kuriu Italiszku miestu, užmu- 
szinejo moteres ir vaikus o jau
nas merginas subjaurino ir su
degindavo jas namuose. Senos 
moteres buvo nuplaktos ant 
smert. Buvo tai tikra pekla 
kada Vokiecziai apleidinejo 
taisės apielinkes.

Kate Užtroszkino Kūdi
ki Cziulbdama Kvapa

SS
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Abrozas Užmiisze
Motere

Lietuviai Isz Schuylkill Pavieto,
Balsuokite Už

Alvin E. Maurer ir Philip Ehrig
Ant County Commissioners

Praszo Jusu Balso Ir Paramos. Acziu!!!

£

— Jeigu nori būtie palai- gauk su kvailesniais už save, gesnis tai iszsikalbek nesveiku- 
kytas už iszmintinga, tai drau- jeigu tave užkalbins iszmintin. mu ir pabegk nuo jo.
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WOMEN WORE THE HELMETS

St. Clair, Pa.— Metinis Ban- 
kietas Szv. Kazimiero Lietu
viu parapijos atsibus Nedėlios 
vakara, Lapkriczio (Nov.) 7-ta 
"diena, parapijos svetainėje, pa
rapijos naudai. Gerbiamas 
klebonas kunigas P. P. Lauma- 
kis ir komitetas užpraszo visus 
vietinius ir isz apylinkes Lie
tuvius dalyvauti tame meti
niam pasil iiiksm inimė. 

_____________  « \ ____________ ------
į Old Forge, Pa. f Antanas 

’^Žukauskas, gerai žinomas gy
ventojas, mirė 19 d. Oktoiberio, 
palikes dideliam nuliudime sa
vo paezia Natalija, suims Albi- 

■ na, Baltimoreje ir Leonarda 
kuris randasi kariszkoje tar
nystoje, Alaskoje: dvi anūke-

New York — Kada Mrs. Kat
re Carson klūpojo priesz abro 
za su ražanezium rankoje ir 
meldėsi, likos užmuszta per 
puolanti abroza. Abrozas nu
truko nuo virvutes, kuris ra
dosi sunkiuosc/»remuose, pulda
mas moterei tiesiog ant galvos. 
Sūnūs rado motina suklupusia 
negyva, su perskeltu pakau- 
sziu.

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Phildelphia, Pa. —■ Namine 
kate yra kaltinama už mirti 
dvieju menesiu kūdikio Motie-, 
j ūko Gomul. Kada motina nu
ėjo pažiūrėti ar kūdikis miega 
vygeje, pa'temino kaip kate 
iszszoko isz vyges. Motina 
paėmus kūdiki ant ranku, per
sitikrino kad kūdikis yra ne
gyvas. Manoma, kad kate už
gulė ant kūdikio krutinės ir 
cziulpe kvapa mažiuielio kaip 
kartais atsitinka.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

L. TRASKAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABORIUS

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

MOTERES NESZIOJO 
KASZKIETUS (KELMUS) 

15 METU ADGAL

Žinoma, kad tieji kaszkietai 
tada buvo padirbti isz gelum
bes o ne isz plieno, mados tada 
buvo kitokios, tada atsirado 
lupoms kvarba ir ziperei. Tuo 
laiku Janet Gaynor buvo kara
liene krutamu j u paveikslu o 
Helena Wills buvo karaliene 
teniso loszimo.

nepateminote nes nuolatos in- 
sitaisinejote naujausius iszra- 
dimus kad jusu gyvenimas bu
tu lengvesnis ir turėtumėt dau
giau elektriko ir daugiau sma
gumo. Bet dabar yra faktu kad 
sziadien paprasta Ameriko- 
niszka szeimyna aplaiko be
veik du kart tiek elektriko už 
savo pinigus ne kai aplaikyda- 
vo penkiolika metu adgal.

aplaikote gera patarnavima ir 
tai pigei.

Klausykite per reidio ap
skelbimo ‘ ‘ Rapartas musu 
Sklypo” (Report to the Na
tion), kuris paduoda veliauses 
ir geriauses žinias kas dedasi 
pasaulyje, programas visos sa
vaites, kožna Utarninke 9:30 
vai. vakare, ant Columbia sto
ties.

In 15 metu svietas daug per
simainė. Negali visko atsimyti. 

, Bet sztai gal apie szita nežino
jote kas atsitiko. Per tuos pen
kiolika metu elektriko kaina 
vis puolė žemyn. O gal apie tai

Per j u gera pasidarbavima

Jus patys prie to prisidėjote 
per naudoj ima daugiau elek
triko per ka jis atpigo.

Vyrai ir moteres, kurios szia
dien dirba prie tos elektriko 
kompanijos yra iszlavintos sa
vo darbe ir daug prie to prisi
dėjo.

Ne deginkite be reikalo elek
triką vien tik todėl kad jis ne 
yra paskirstomas per valdžia.

XOUR ELECTRIC SERVANT
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