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Kijevas Paimtas Per
Isz Amerikos
TAI TAU GILIUKIS

! ŪKININKOV*

6 Vaikai In 3 Valandas

Clover Hill, Mass. — Ūki
ninkas James Conners vaiksz- 
tinejo nekantrei po stuba nes 
žinojo kad neužilgio atlankys 
garnys jo paczia. Bet nebagas 
nesitikėjo kad tasai garnys ap
dovanos ji gausei. Už valandos 
laiko jo pacziule apdovanojo ji 
trynukėms. Ūkininkas vis ne
rimavo. In valanda laiko po 
tam dažinojo kad jo duktė kuri 
atėjo atlankyt motina, pagim-| 
de dvynukus. Vela valanda lai
ko praslinko ir dagirdo nuo 
daktaro, buk jo antra duktė, 
kuri atėjo atlankyt serganczia 
motina ir seserį, apsirgo po ta 
paczia pastogia susilaukdama 
dukreles.

Taigi, in tris valandas ūki
ninkas susilaukė trynukus ir 
tris anūkėlės.

J

15 Metu Vaikas Už-
, smaugė Savo Bobute

Philadelphia, Pa. — Leonar
das Marcus, 15 metu vaikas, 
prisipažino buk tai jis pasmau
gė savo bobute, Mrs. Jennie 
Flicker, 75 metu, kada toji už
tiko ji vagiant pinigus isz stal- 
cziuko. Vaikas, pasmaugęs bo
bute, pasiėmė 65 dolerius ir su 
savo draugu Melvinu Rudins - 
kiu iszvažiavo in Nebraska at
lankyti savo gimines.

Q Kiek Esi Kaltas 
Valdžiai?

' Washington, D. C. — Kožnas 
gyventojas Amerikos sziadien 
yra kaltas valdžiai 1,203 dole
rius nes tai jo dalis skolos ko 
kia sziadien valdžia turi ant 
rankos. Sziadien valdžia turi 
daugiau kai 100 bilijonu dole
riu skolos.

Pasikorė Kad Jam Ne- 
pavelino Eiti Ant 

Paveikslu
Baltimore, Md. — Trylikos 

metu amžiaus Jokubukas Wal
ters atėmė sau gyvasti isz 
priežasties kad motina nepave- 
lino jam eiti ant judomu pa
veikslu su kitais vaikais. Vai
ką surado jo kambarėlyje ka
banti ant dirželio. Tėvai labai 
susirūpino tuom atsitikimu 
nes vaikas buvo geras ir pa
klusnus visame ir nedavinėjo 
jokiu ergeliu del savo gimdyto
ju.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Naszle Paslėpė Pecziu- 
je $1,800: Visi Sudege

Columbus, Ohio — Visas 
turtas, kuri Rože Drogeckiene 
surinko ir suezedino su savo 
vyru, per daugeli metu, dingo 
su durnais, kada ji užkure pe- 
cziu, kuriame buvo paslėpta 1,- 
800 doleriu.

Motere yra naszle ir dirba 
sunkei ant užlaikymo savo 
szeimyneles. Ana diena užkure 
ji pecziu (hyteri) kuriame ra-
dosi jos visas turtas. Po keliu 
valandų laiko atsiminė kad pe- 
cziuje paslėpė pinigus o kada’ 
atidarė dureles pecziaus, rado, Bet Vela Ja Pasiskolino

Pardavė Savo Paczia

jame tik kruvute pelenu. Tarp 
sudegusiu* pinigu radosi taipgi 
kares bonas ant 150 doleriu.

*

Szuo Nukando Vaikui 
Liežuvi

Jersey City, N. J. — Motie
jukas Kuszar, keturiu metu 
vaikiukas, siausdamas su savo 
mylimu szuniuku, iszkiszinejo 
liežuvi ir ji arzino. Szuo, iner- 
zintas kyszancziu liežuviu, szo- 
ko ir nukando jam galuka lie
žuvio. Tėvas szuniuka nuszove 
nors tame nebuvo visai kaltas 
nes mane kad tai buvo del jo 
szmotelis mėsos.

Paliko Pacziulei $20 Ir 
Liepe Jai Pasikart

Philadelphia, Pa. — Stanis
lovas Ulaszko instojo in ka
riuomene palikdamas savo mo- 
terei dvideszimts doleriu o ka
da su ja atsisveikinę j o, pasakė: 
“da ir to tau už daug ant nusi
pirkimo virvutes su kuria gali 
pasikart.”

Nuo kokio tai laiko toji po
rele gyveno su savim dideliam 
nesutikime, tankei bardavosi 
ir sziomis dienomis aplaike 
persiskyrimą. Porele neturėjo 
vaiku.

Naujas Budas Atėmi
mo Sau Gyvasties
Houston, Tex. — Danielius 

Wessner ana diena papilde 
savžudinsta bet tokiu nepap 
rastu budu apie koki netaikiai 
buna girdėt.

Apsvarstęs gerai kad pasi 
korimas, pasiskandinimas, pa- 
sipjovimas arba nusiszovimas 
yra paprasti budai nusižudymo 
ir jau gana persiseneja, nutarė 
iszrasti nauja būda sau atimti' 
gyvasti. Mislino ir mislino, na 
ir iszmislino nauja būda, — 
prisipylė pilna burna parako 
ir ji uždege. Iszradimas pasiro
dė neblogiauses nes galva tojo 
kvailio likos sudraskyta kaip 
bomba o szmotelius galvos su
rado net už keliu szimtu mas
tu nuo stuobrio.

Sumusze Paczia Kad Ji 
Pralenkė Ji Kazyremis

Brooklyn, N. Y. — Pranas 
Kuczinski neturėjo giliuko lo- 
szime kazyremis su savo pa
cziule, kuri nuo jo iszloszdavo 
visados ir taji vakara iszlosze 
50 centu. Franas už tai pasiu- 
tiszkai užpyko kad neturėjo 
giliuko ir už tai skaudžiai su
plakė savo prisiegele, per ka 
motere apskundė Frana užves- 
dama skunda ant persiskyrimo.

Neyburg, W. Va. — Bernardu 
Stephens, kuris buvo pirkęs už 
szimta doleriu paczia Williamo 
Gorman, paskolino ja vela ant 
keliu dienu del jos vyro. Mat, I 
Bernardas norėjo parduoti sa 
vo narna o pati turėjo pasira- 
szyti ant popieru be ko narna 
negalėjo parduoti todėl papra- 
sze Williamo idant jam pasko
lintu paczia ant trumpo laiko, 
ant ko tasai sutiko. — Gyvulei, 
ne žmones.

Atgavo Kalba Nupuo
lęs Nuo Trepu

Binghampton, N. Y. —Neku- 
rie žmones, puldami nuo trepu 
tankei nusilaužia sau sprandus 
nuo ko mirszta, bet prieszingai 
atsitiko su Miss Cora Burke, 
kuriai tasai atsitikimas iszejo 
ant gero. Cora sirgo per ketu
ris menesius ant influenzos ir 
nuo to pasiliko nebyle. Kada 
puolė nuo trepu, staigai sukli
ko: “Dievuliau, susižeidžiau!” 
ir nuo tada pradėjo kalbėti. 
Daktarai tvirtina buk mergi
na adgavo kalba nuo persigan 
dimo.

Negalėjo Gyvent Su
Tokiu Susnudeliu

Nogales, Ariz. — Mrs. Edna 
Sherman padavė praszyma in 
suda ant persiskyrimo nuo sa
vo vyro isz sekanezios priežas
ties. Motere prisiege buk jos 
vyras, eidavo gult 7 valanda 
vakare ir neturėdavo ji su 
kuom pasikalbėt ant ukes nes 
vyras tuoj aus užmigdavo ir 
garsei kriokdavo, per ka turė
jo paneszti didele sarmata nuo 
visu žmonių. Isz ryto taipgi tu
rėdavo nemažai ergelio, bu
dindama ji prie darbo ir tankei 
pasivėlindavo. Sudžia vienok 
nedave persiskyrimo ir paliepė 
vyrui taip ilgai nemiegoti ka 
jis ir prižadėjo iszpildyt.

Los Angeles, Cal. — Girrines 
ugnys sunaikino apie 200 na
mu. Ugnys dega ant 160 my
liu aplinkinėje. Bledes isznesz 
ant milijono doleriu.

Sostapyle
MILŽINISZKOS VO-

KISZKOS BLEDES

Ant Kares Lauko
London — Nuo 5 Liepos Vo- 

kiecziai panesze Rusijoj sekan- 
czes bledes: Nuszauta 9,900 
eroplanu; sudraskyta 15,400 
tanku; neteko 13,000 ginklu; 
troku 13,000 ir maszininiu ka
rabinu 50,000. Rusai adgavo 
270 myliu kariszko lauko, atė
mė 32,000 miestu ir kaimeliu ir 
paliuosavo milijonus Rusiszku 
žmonių isz Vokiszku ranku.

Ant Afrikoniszko kariszko 
lauko Vokiecziai neteko 40,000 
kareiviu kurie likos užmuszti; 
90,000 sužeista ir 468,055 paim
ta in nelaisve.

Ant Mediteraniszko karisz
ko lauko likos užmuszta 5,539 
Amerikonai; 17,621 sužeista ir 
7,966 dingo, gal randasi Vo- 
kiecziu nelaisvėje.

Baisus Pasielgimai Vo- 
kiecziu Rusijoj Už Ka

Tures Ateityje 
Atsilygint

London — Angliszkas ko
respondentas laikraszczio, Ro
bertas Musei, sugryžes isz Ru
sijos, apraszineja apie baiseny
bes kokias papilde ten Vokie
cziai. Sztai ka jis ten mate ir 
girdėjo:

Mate jis kaip Vokiecziai isz- 
tepe vaiku burnas ‘su trucizna. 
6,700 senu moterių ir-vaiku li
kos užtroszkintos su gazu 
Krasnodare, szimtai tukstan- 
cziu žmonių mirė isz bado 
Krasnodare ir Kharkove, szim
tai žmonių sudraskyti per di
namitą kuri inmete Vokiecziai 
in urvą in kuria žmones buvo 
pasislepia. Malayagate vaikai 
buvo invaryti in grabes ir už
kasti gyvi. Stalingrade 1,500 
žmonių likos surasti supjaus
tyti baisei, negyvi. Rziszove ne 
vienas gyventojas neiszsisau- 
gojo su savo gyvasezia. Don- 
base tukstaneziai žmonių likos 
inmesti in kasyklas kur tieji 
nelaimingi žuvo nuo bado arba 
užsimusze. Szimtai vaiku viso
kio amžiaus radosi glėbyje mi
rusiu motinu kurios buvo nužu
dytos per Vokieczius.

Tosios žudinstos Vokiecziu 
nebus jiems dovanotos kaipo 
ir sudeginimas kaimu, aszaros 
nelaimingu žmonių, žudinstos 
ir praliejimas nekalto kraujo 
ateityje kada pasibaigs kare.— 
Vokiecziai turės už tai užmo
kėti sūriai.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

nos. Daug Vokie- 
cziu Užmuszta

Vokiecziai Bėga In Lenkija;
Vokiecziai Neteko Jau 4 Mili
jonu Kareiviu; Anglekasiai

Sugryžo Prie Darbo
Amerikonai ir Anglikai ana 

diena vela užklupo ant Vokie
tijos numesdami 4,000 tonu 
bombų in laika 18 valandų ant 
miestu Wilhelmshaven ir Due- 
sseldorfo, sunaikindami dau
geli fabriku ir namu. Didelis 
skaitlis žmonių taipgi užmusz
ta. Antras užklupimas in tris 
dienas buvo kada Allijentai su 
1,000 eroplanu užklupo ant Vo
kietijos sunaikindami geležin
kelius Gelsenkichen ir Muens- 
teri kur kilo dideles ugnys po 
miestus ir buvo matyt už keliu
myliu. 38 Vokiszki eroplanai fures pasidllOti prie galo SZIO menesio.
likos nuszauti. -----------------

Pagal žines isz Szveicarijos Lenksi, matydami kad Vokiecziai prisiar-
tai sziadien 8,000,000 žmonių 
randasi be namu Vokietijoj. 
152,000 žmonių likos užmuszta 
Hamburge per bombas, 42,000 
Kissele, 3,000 pasiliko be pa
stogių per bombardavimus Du- 
esseldorfe.

Vokiecziai bombardavo ne
kurtuos Angliszkus miestus pa
darydami daug bledes ir už- 
musze daug žmonių kaipo daug 
namu ir fabriku sunaikįnta. 
Anglikai -taipgi nusiuntė savo 
eroplanus in Vokietija ir Fran
ci j a atsimokėti už padaryta 
skriauda, bombarduodami di
džiausia eroplanu dirbtuve 
Durren.

Ant Pacifiko mariu generolo 
MacArthuro pulkai ir laivai 
paskandino keturis Japonisz- 
kus laivus artimoje Bougain
villes, keli szimtai Japonu žuvo 
su laivais.

Japonai Nukirto Galvas 
28 Australiecziams
Port Elizabeth, Afrika — Ke

leiviai, pribunanti isz Indi-Ki- 
nu, apsakinėja buk 28 Austrą- 
liecziai, kurie radosi nelaisvėje 
pas Japonus, likos nukirsdyti. 
Buvo tai dalis isz 965 nelaisviu. 
Kiti nelaisvei turi dirbti sun
kei ir melsti duonos nuo žmo
nių kad užlaikyti savo gyvasti 
nes Japonai jiems beveik vi
sai neduoda jokio maisto. Tuju 
nelaisviu padėjimas yra ap
verktinas ir baisus.

Senoviszka sostapyle, Ukrajinos miestas 
Kijevas, ant galo gavosi in rankas Rusu ir dabar
Vokiecziai bėga in szali Lenkijos apsaugoti savo 
kaili nuo visiszko isznaikinimo Szioje kareje 
Vokiecziai jau neteko daugiau kai keturiu mili
jonu kareiviu užmusztuju, sužeistųjų ir paimtu 
in nelaisve. Per netekimą Kijevo Vokiecziai da
bar yra ant kranto pražūties ir jau artinasi jiems 
galas. Nekurie žinunai tvirtina buk Vokiecziai

jos rubežiaus isz kur Vokiecziai likos iszvyti su 
didėlėms bledems.

tina prie ju, suardė geležkeli prie Celestynovo, 
iszrisdami ekspresini truki isz begiu, užmuszda- 
mi daug Vokiszku kareiviu. Prie Tlusz Lenkai 
sunaikino tavorini truki su daugeliu ginklu ir 
maistu. Vokiecziai Latvijoj paliepė visiems gy
ventojams apleisti miestus Zilupe, Dagleblata 
prie Latvijos rubežiaus.

In laika keturiu menesiu musziu Rusijoj li
kos užmuszta 900,000 Vokiecziu ir paimta in 
nelaisve 98,000. Rusai paėmė ana diena Aleshki 
ir Dimeri prie Dniepro upes ir daug visokiu gin
klu. Taipgi paėmė Priorka, prie Ukrajinos sos- 
tapyles ir 30 kitu mažesniu miesteliu prie Latvi-

Pittston, Pa. — Trys szeimy- 
nos neteko pastogių ir publiki- 
ne mokykla beveik sugriauta 
per nusisedima žemes in kasyk
las Nedelioj po piet, apie 3:30 
vai. Bledes padaryta ant tuks- 
taneziu doleriu.

Nellis, W. Va. — Baisi eks
plozija anglių kasykloje nr. 3 
užmusze deszimts anglekasiu 
ir du mirtinai sužeidė, kurie 
gal neiszliks.

Weston, Mass. — Instrumen
tai Weston Kolegijoj pranesze lus kurie atsisakė dirbti bet 
buk smarkus drebėjimas žemes gal ir tieji sugrysz prie darbo 
davėsi jaust kaip rodos Japo už keliu dienu.

nijoj. Manoma kad tasai drebė
jimas turėjo padaryti daug 
bledes.

New Orleans, La. — Baisi 
vėtra atlankė tris valstijas, 
Mississippi, Louisiana ir Tek- 
sus, užmuszdama daug žmonių 
ir padare daug bledes. Daug 
žmonių likos sužeista.

Pittsburgh, Pa. — Beveik 
visi 530,000 anglekasei sugryžo 
prie darbo iszskiriant 5 loka-
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Kas Girdėt
bjauru prasižengimu ir už tai 
kožnas laikrasztinis vagis turi 
būti sunkei nubaustas. O da 
didesne bausme jeigu kas drys- 
ta isz svetimu Itaksu ant pacz- 
to iszimti.

Svetiniu laikraszcziu ne vog- 
kite, geriau butu idant sau už- 
siraszvtumet.

beg'o. namo. Paskui toji mote
rie ėmėsi už savo bolsze vilko,

— Kur tu gavai ta žiedą?
Kardelis labai persigando ir degt j u 

kuris norėjo padaryt su savo ‘nežinojo ka atsakyt. I
motere kaiip Rusiszki bolszevi- 
kai, kuriam visus tuzus, czir-

muszt visus razbaininkus ir už- 
u namus. Prisakvmas

I
 '-'<5 d «■

karalaites tuojaus buvo iszpil-
Tada karalius vela tare in ji: dytas.
— Mano jaunikaiti nebi jok,!

vus, pikius ii bolszevizma at- tau nieko blogo nesisto r, u.v pa-į £ude ir sudegino ju namus, ta
da sėdo ji in karieta ir nuva
žiavo pas kunigąikszti. Kada

mirė nuo žaiduliu.

Senoviszkose karese ant kož
no penkių užmusztn kareiviu 
pripuolė deszimts kurie mirė 
nuo sužeidimu. Naminėje karė
je Amerikoj buvo užmuszta 
69,000 o 57,000 mirė nuo žai 
duliu. Japonu—Rusu kareje li
kos užmuszta 4.9,000 Japonu o 
12,900
Ska.it lis parodo kad sziadien 
apglolba ant sužeistųjų karei
viu yra geresne ne kaip kita-' 
dos buvo, todėl ir mirtis su
žeistųjų ženklyvai susimažino. 
Szioje kareje tik penki karei
viai mirszta nuo sužeidimu ant 
kožno szimto sužeistųjų.

Tasai žmogus yra niekiauses 
ir ant viso pikto linkės, kuris 
isz savo tikėjimo ir dvasisziku- 
ju szandija. Lai netiki visuo
mene tokiems! Jeigu toki nie
kina Dieva ir tikyba tai yra 
pavojingi visuomenei. Kaipgi 
gali tolkis žmogus būti geru sa
vo artimui jeigu jis neturi Die
vo szirdyje. Jeigu ne yra geras 
Dievui tai galite būti tvirti kad 
tolkis ir jus apgaudinės ant 
kožno žingsnio.

Mažam miestelyje Benson, 
Mass., kada kunigas suvinczia- 
vojo jauna porele, vyras tuo
jaus atsisukęs in savo nauja 
pacziule davė jai smarku ypa 
per veidą kalbėdamas:

“Taip visada apturėsi jeigu 
manės neklausysi ir užpykin
si.”

Tuojaus po tam ja pabuczia- 
vo ir kalba:

“O szitaip visados turėsi 
jeigu gera busi ir mane mylė
si.”

Lietuvei turėtu priesz szliu- 
ba intaisyti gera rimbą, kuri 
turėtu kuknioje pakabinta ir 
tankei in savo pacziule sakyti:

“Jeigu nebusi gera ir prie 
kitu glamonesiesi, tai su szi- 
tuom rimbu kiek tau tilps tiek 
gausi.”

Ras Lietuvius ir kitus atei
vius, kurie jungiasi in luomą 
moterystes, yra paprotys kelti 
branges ir triukszmingas svod- 
bas po tarn ima 
prie szeimyniszko 

‘daigius ant iszmokesties. 
kis pasielgimas yra labai blo
gas. Szliubas nebus svarbesnis 
jeigu iszkelia triukszmingas 
vestuves negu szliubas tdkiai 
ir be jokiu linksmybių atliktas. 
Tos linksmos, triuikszmingos 
vestuves nėra naudingos ir ke
liamos tik pas neiszmintingus 
ir tamsuolius. Szliubas privalo 
būti atliktas su rimtumu ir 
svarbumu kaipo vienas isz 
svarbiausiu aktu žmogaus gy
venime. Kibk tai vyru prasi- 
gaiszina, praleidžia savo sun
kei uždirbta Ikapitaleli ant to
kiu vestuvių, galima sakyti 
ant tusztdbiu o isz kuriu hutu 
galėja pradėti gyvenimą neuž- 
sidedant ant savo sprando sun
kenybe, kuria kartais labai il
gai reikia nesziot — skolas!

Tokios vestuves nepadarys 
gyvenimą laimingu bet prie- 
szingai, padarys nelaimingu 
taji, kuris neturėdamas pini
go, to viso-geriausio prietelio, 
ypatingai czionais Amerikoje, 
praleidžia ji ant vestuvių, ant 
tusztybiu, be ko galima ir pri
valo kožnas iszmintingas žmo
gus apsieiti. Kožnas žmogus 
privalo ir tai atsimint kad po

spaude ant jo terlos, kad reikė
jo ji nugabenti in ligonbute ant 
pasilsio. — Tasai dabar ilgai 
pastenes ir bolszevizmo ant vi
sados iszsižades.

Nežiurekime ant žmogaus 
drabužiu tik žiūrėkime ant jo 

reikalingus! apszviestumo. Tik iszm intis 
gyvenimo^žmogų dabina ir ji nuo viso 

To- pikto gina.

ISZTIKIMA :: ::
:: :: KARALAITE

Eleonora Slattery, isz Mem
phis, Tenn., užvede skunda 
ant persiskyrimo nuo savo vy
ro. Nieko tame stebėtino nesi
randa nes apie persiskyrimus 
galima skaityti laikraszcziuose 
kasdien bet akyva yra priežas
tis tosios moterėles ant atsisky
rimo nuo savo vyro. Motere 
tvirtina buk jos vyras yra ne
paprastas bucziuotojas nes bu- 
cziuodavo ja prie mažiausios 
progos o ir jos drauges bu- 
eziuodavo kurios pas ja atsi
lankydavo. Isz pradžių motere 
nieko sau isz to nedare bet ka
da vyras ja vos neužkankino 
buezkiais, nutarė nuo jo atsi
kratyt. Akyva, ka sūdąs ant 
to pasakys? O gal kvailiukei 
neduos persiskyrimo.

Pa., likosi 
kokis tai

Laikraszcziuose tankei skai
tome apie skundus už vogimą 
laikraszcziu. Sztai ana diena 
mieste Allentown, 
rustai nubaustas
Gene McPharson, kuris pavogė 
kaimyno laikraszti nuo duriu. 
Nors laikrasztis kasztavo tik 
tris centus, sudžia nubaudė va
gi ant užmokėjimo 25 doleriu, 
davadžiodamas savo nuspren
dimą tuom kad laikrasztis taip 
yra žmogui reikalingas kaip 
kasdienine duona.

Tai matote kad vogimas sve
timu laikraszcziu (o Lietuvei 
yra labai prie to papratę) yra

tarinio komentatoriaus Hanson 
W. Baldwin, rodo, kad mes in- Į 
žengiame in kita periodine i 
naikinimo juroje karo faze, ko ‘ 
pasėkoje laivu nuostoliai laiki
nai gali pakilti, bet, tuibut, ne- 
bepasieke tu, auksztu n uosto- i 
liu, kuriuos turėjome per bio- I 
giausiu’s karo menesius.

Naciai arba Vokiecžiai isz 
naujo apginklavo savo povan
deninius laivus, ne tiktai su 
lengvais automatiniais priesz-1 
lėktuviniais pabūklais, bet, gal 
but, ir sunkesniais denio pa
būklais. Su geresniais ‘radar’ 
intaisymais jie dabar gali daug 
lengviau surasti konvojus. Ir 
jie dabar vartoja magnetinius 
detonatorius, kurie iszprogdi- 
na torpeda tuomet, kada ji pra
eina po atrba. arti taikomo lai
vo, net ir tuomet jei ji nepatai
ko in pati laiva. Prie tu page
rinimu, Vokiecžiai papildo sa
vo taktikos tikslą in “vilku 
buriąs”. Tokie būriai susida
rydavo isz 6 arba 7 povandeni
niu laivu. Jie nuolat didėjo 
iki dabar pasiekė 10, 20 ar net 
30 povandeniniu laivu baryje., 
Del geresniu rysziu, matomai, 
yra pagerejes ir tu buriu vado
vavimas bei kontrole. Povan
deniniu laivu grupes dabar yra 
tvarkomos (panasziai kaip ir 
p a v i r s z i a us 1 a i vynas.

Szitu faktu akyvaizdoje Por
tugalu patenkinimas musu 
praszymo leisti naudotis Azorų 
salomis yra ypatingai sveiki
nantis. Szis mažas salynas, du 
treczdaliai kelyje tarp musu 
rytu pakraszcziu uostu ir Gib
raltaro, duoda mums baze isz 
kurios sąjungininku juros ir 
oro patruliai gali veikti priesz 
povandeninius laivus palei 
centrini laivu kelia per Atlan
ta.

Mes pakirtome iki tam tikro 
laipsnio povandeniniu laivu 
pavoju, kuomet mes iszvystė
me pagelbinius lektuvneszius, 
kurie galėjo iszleisti orlaivius 
konvojų apgynimui. Kartu su 
žemes bazių orlaiviais, sie- 
kiancziais toli in jura isz abie
ju Atlanto pusiu, szitokia lėk- 
tuvnesziu danga puikiai vyk
dė savo užduoti iki paslkuti- 
niuju keliu savaicziu, kada na
ciu povandeniniai laivai su
gryžo pilnoje jėgoje ir inrode, 
kad su pagerintais pabūkiais 
ir taktika jie galėjo pridaryti 
daug nuostoliu musu laivinin
kystei.

■Senoji juru galybe — Portu
galija — davė sąjungininku 
juru jėgom nepamainoma gink
le sunkioje kovoje priesz aszi. 
Ir lyg patvirtinimui szios nau
jos sąjungos ir daviniui dau
giau vilcziu galutinam laimė
jimui, praėjusia savaite prezi
dentas Rooseveltas pranesze 
apie Amerikiecziu povandeni
nio Ikaro pasisekimus Pacifike. 
Prezidentas pranesze kad vidu- 
tiniszkai apie 130,000 tonu Ja
ponu laivu buvo nuskandinta 
kas menesi per paskutinius sze- 
szis menesius, daugumoje 
Amerikos povandeniniu laivu. 
Ponas Rooseveltas toliau pa
žymėjo, kad Japonu laivu 
skandinimas kyla ir sieks apie 
1,400,000 tonu in metus. Jis pa
stebėjo kad Japonu laivu pa- 
siuncziamu in vandenyno dug
ną tonažas yra didesnis negu 
naujai statomųjų. Ar, kaip vie
nas juru kadetas radijo pro
gramoje “‘We, the People” 
iszsireiszke, Pacifike yra daug 

prekiniai laivai buvo tame ir tuszczios vandenyno vietos, 
kitame konvojuje tuo metu nu- izur ailks!cziau Japonu laivai 
skandinti. Szitie nuskandini- ’ birdavo!
mai, aino't “N. Y. Times” mili- Office of War Inf., Washington, D.C.

Kada visus razbaininkus isz-
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sakyk.
Tada, karalaite tarė:
—- Mieliauses teveli, asz jam' jau 'buvo netoli palociaus, pa

daviau ta žiedą kaipo ženklą 
meiles.

Karalius tare in Kardeli:
— Ar teisybe?

— Taip, — atsiliepe Kardelis. i]<ur neeit pakol ji sugrysz ir 
Tada karalius iszejo in kita nuvažiavo in palociu pas kuni-

pa'kaju o karalaite, likus su ga;ikszti.
Kardeliu, meilei kalbėjo apie, [<a(Įa pribuvo in palociu tai 
viską. Neilgai trukus 'Karalius kunigaiksztis priėmė ja su di- 

Įdele paroda ir tuojaus liepe 
iszgatavot puikius pietus.

Kada sėdo visi prie stalo, 
pradėjo visokes sznektas szne- 
ket, taip-gi ir karalaite tare in 
ikunigaikszti:

— Ar jus neturite vaiku?' 
Kunigaiksztis atsake:
— Neturim.
Tada karalaite vela tare in 

ji: — Ar ne jusu sunūs 
ten gano kiaules ?

— Juk neturėjom ne 
sunaus.

Kada pavalgė pietus,

mate ji savo mylima gananti 
kiaules, tada ji pasisveikino 
meilei su savo myliniu o pali
kus viena tania, liepe jam nie-

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

vela sugryžo ir tarė iii ji:
— Iszkokios gimines paeini?
Jis atsake:
— Esmių sūnum kunigaiksz-

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
iralite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

ežio — ir apsakė apie 
raraliui.

Tada karalaite tarė:
— Mieliauses teveli, ; 

kiau jog jis paeina isz augsz- 
tos gimines.

Karalius tarė:
— Mano brangus vaikucziai! 

veliju judviem ženytis.
Neilgai trukus atsibuvo ves

tuves o Kardelis labai grąžei 
gyveno su savo mylima pacziu
le. Ir taip pagyvenęs koki lai
ka, užsimanė važiuot pas savo 
tėvus, tada prasze savo uosz- 
vio ir mylimos pacziules idant 
jam pavėlintu atlankyt tėvus. 
Tada karalius davė jam tarnus 
ir iszleido ji in kelione bet lie- 
ipe jam ilgai nebūt. Tada Kar
delis meilei atsisveikinęs su sa
vo mylima pacziule ir uoszviu, 
iszkeliavo.

Ir taip keliavo per 'kėlės die
nas ir privažiavo labai didele 
girria. Tada pavažiavęs taja 
girria gera gala, privažiavo 
razbaininku namus o ežia pra
dėjo temt. Tada jis, nieko neži
nodamas jog tai ten razbainin- 
kai gyvena, ten apsinakvojo.

Razbaininkai ji su dideliu 
džiaugsmu priėmė. Kada pa
valgė vakariene, Kardelis sėdo 
su ražbaininlkais kazyruot isz 
pinigu o jo tarnam uždavė tru- 
ciznos in vieta arielkos, 'kurie 
tuojaus numirė. O isz jo isz- 
grajine 
arklius 
laukan.

Tada 
ko, ėjo 
va. Kada pribuvo pas tęva, ta
sai labai persigando nes sūnūs 

1 buvo labai apdriskęs. Tada pa
ėmė revolveri ir norėjo ji per- 
szaut bet kada jo pati pamate 

Karalaite labai nusiminė ir! jog jis nori perszaut savo locna 
nieko neatsake, tiktai pripylei 
in stiklus vyno ir prasze visu
idant iszgertu o kada jau visi j daryk jam smerties, veluk te- 
iszgere, tada karalaite tare in gul jis gano kiaules, tada klini
ka raliu:

— Mano brangus teveli! Ar^ii’ pristatė ji prie kiaulių. Ir 
jus galite man ta geryma su- taip Kardelis ganė ilga laika 
grąžint? — taip ir asz negaliu kiaules pas savo tęva.
be jo gyvent, kuri asz labai pa
mylėjau.

Tada vienas isz senatu tarė: jeszkot. Ji taipo-gi, kada ke'lia- 
— iSzviesiauses karaliau! Apie vo per ta girria, apsinakvojo 
szita dalyka mes ne vienas ne- pas tuos razbaininkus, kur jos 
galim pertart.

— Ka jus sakote?

Senovės laikuose gyveno vie
nas turtingas kunigaiksztis su 
savo mylima pacziule labai lai
mingai. Isz jaunu dienu juodu 
neturėjo ne vieno vaikelio bet 
kada jau biski paseno, apteikė 
juos Dievas patogiu šuneliu, 
kuriam davė varda Kardelis. 
Sūnūs augo labai patogiai bet 
kada iszaugo, labai pasileido ir 
pradėjo girtuokliaut. Kun- 
gaiksztis mato jog jo sūnūs la
bai pasileido ir jau isz jo geras 
žmogus negali būti, tada atida
vė ji in kita karalyste in ka
riuomene.

Bet Kardelis, nors ir kariuo
menėje tarnavo kitoj karalys
tėje, bet nqpaliove jis paleistu- 
vaut tik da labiau pasileido. 
Viena karta prisakė vienas isz 
senatu kad iszstatytu visa ka
riuomene ant pleciaus nes ka
ralius nori peržiūrėt kariuome
ne. Kada jau kariuomene buvo 
iszstatyta ant pleciaus, tada

tuszcziu linksmybių seka liud- karalius su savo duktere ir visu 
ant ko visados dvaru ėjo per kariuomene ir 

būti apsiginklavusiam žiurėjo. O kada karaliaus duk- 
. pinigu, idant atsispirti: te pamate Kardeli, labai ji pa- 

• - ■ • ■ • ■ 'mylėjo ir davė ji jam savo žie-

nastis ir vargai 
reikia 
su...
ir neiszleisti ju ant nieku.

Todėl pamerkime taji kvaila’da. Kada jau po apžiūrėjimui 
papratima idant jis mus neže-j kariuomenes, karalius su savo 
mintu. Nes kad jis mus žemi-,dulktere ir visu dvaru sugryžo 
na, tai to niekas neužgins bet Į m paloviu. Tada karalaite he
ar kitos tautos elgiasi per ves
tuves taip kaip Lietuvei? Pas 
mus vestuves negali atsibūti 
be gerymo ir musztyniu! Ak, 
kada mes iszmoksime, kada su
prasime, kas yra geru o kas 
blogu, kuris mums daug ken
kia.

Priežodis mus mokino: buk 
kožna pradžia yra sunki. O bet 
skudurninko ir Lietuviszko 
ubago yra lengviauses nes pra
deda su tuszcziu krepsziu.

Viename Lietuviszkam mies
telyje, Ohajuje, sėdo prie stalo 
keli einikinei. Vienas isz ju 
pralosze visa savo alga, o netu
rėdamas isz ko daugiau loszti, 
užstate. . . savo paczia, na ir 
ja pralosze!

Tasai, kuris iszgrajino mo
tere, tuojaus nubėgo pasiimti 
savo laime. Kada i nėjo in stu- 
ba ir pasakė kad ji “priguli 
prie jo”, motere szo'ko ant jo ir 
taip nemielaszirdingai aptaise 
kad tasai iszsižadejas savo 
“laimes” ir skrybėlės, smuko 
perdoris ir sziiiokszdamas par-
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pe paszaukt Kardeli o kada jis 
pribuvo in paloviu, karalaite 
tuojaus perstatė ji karaliui ir 
tarė prie viso dvaro akiu:

— Mylimas teveli! pavėlink 
man su juom ženytis nes asz 
dabar be jo negalėsiu gyvent, 
taip ji myliu.

— Mano mieliausia duktė! 
Negalimas daigtas idant mano 
duktė butu iszleista už prasto 
kareivio.

visus pinigus, rukus 
ir karieta, iszvare ji

Kardelis, netekes nie- 
peksczias pas savo te-

sunu, tare in ji:
— Mano mielas paeziuti, ne-

gaiksztis paklausė savo paczios

Karalaite, nesulaukdama sa
vo mylimo vyro, iszkeliavo jo

vyras nakvojo ir nieko neteko.
Bet ji prisakė savo tarnams

Ant to klausymo visi atsake idant nieko neimtu nuo ju ne 
vienu balsu:

— Valia szviesiausio
liaus ir karalaites.

Karalius tarė:
— Mano mieliausia

atiduodu tau ant valios.

į gert ne valgyt o ji sėdo su raz- 
kara-1 baininkais grajyt isz pinigu ir 

pradėjo jai nesisdkt. Dirstelėjo 
: ji augsztyn ir pamate virsz jos 

duktė,'galvos veidrodi ir per tai jai
j nesiseke. Tada atsisėdo in kita

— Karalaite labai nusidžiau- vieta ir pradėjo geriau sektis
ge ir padekavojo savo tėvui.

Tada karalius prisiartino
grajyt.

Kada ji pagrajino gera va- 
prie Kardelio ir pamate savo landa atsigrajino savo viską, 
dukters žiedą, kuri jis turėjo ka tik jis buvo pragrajines ir 
užsimovęs ant pirszto, tare in da kita tiek pinigu iszgrajino. 
ji: Tada ji liepe savo tarnams isz-

kara
laite nuvažiavo pas savo myli
ma, aprėdė ji in karaliszlkus 
rukus ir vela sugryžo in palo
viu. Kada stojo priesz kuni
gai kszti abudu, karalaite tarė 
in ji:

— Szitas mano brangus vy
ras, be kurio asz nerimavau, 
kada jis iszkeliavo pas savo tę
va. Kunigaiksztis, matydamas 
savo sunu karaliszkuose rū
buose, puolė ant keliu priesz 
juos ir prasze dovanojimo jog 
užsigynė savo sunaus.

O karalaite tarė:
— Ne jusu sūnūs jis, o jus 

jam ne tėvas, — sėdo in karieta 
ir iszkeliavo in savo karalyste.

Kada parkeliavo namon, gy
veno labai laimingai o po uosz- 
vio smereziai užsėdo ant sosto 
ir ilgai gyveno su savo mylima 
pacziule.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Povandeninis Karas

Washington, D. C.— Du pra 
ėjusios sanvaites 
sanjungininku 
Azorų Salų I

i n vykiai — 
insigyjimas 

bazių ir Tirpitz’o 
sužalojimas mažaisiais Britu 
povandeniniais laivais—krei
pia dėmėsi in kita pasaulinio 
karo kovos faze — povandenini 
kara.

Toji kova toli gražu nėra lai
mėta ir Laivyno Sekretorius 
Frank Knox iszreiszke nuomo
ne, kad “povandeniniu laivu 
kova bos rimta iki karo galo.” 
Tik ka grižes isz 25,000 myliu 
keliones po Europos ^musziu 
laukus, jis perspėjo, kad po
vandeniniu laivu pavojus, 
’’yra labai rimtas,” dėlto ne
reikia klysti.
Mes visi prisimename, kad Mi
nistras Pirmininkas Churchill- 
is savo Rugsėjo menesio kalbo
je Parlamentui kalbėjo apie 
ataka (arba užpuolimą) 
tuomet vykdoma Vokiecziu po
vandeniniu laivu ant konvo
jaus arba palydejima laivu 
sziauriniame Atlantiko vande
nyne ir pareiszke, kad “nauja 
banda” povandeniniu laivu 
iszsiruosze in jura (mares), ap
siginklavusi naujausiais ir vė
liausios technikos ginklais. Da
bar yra žinoma, kad trys lydin
ti laivai ir mažiausia szeszi
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(Tasa)

III.
ko jeszikojo... Pagaliau rados, 
pagriebė Jaunute in savo na-

In rusi, in maža kambarėli, 
kur vyriauses kunigas—ikryvis 
gy veno, ikryvaicziai atnesze su
žeistąjį Len'ka-vada. Vyriau
ses 'kunigas ipaliepes visiems 
iszeiti ir pasiliko su juo tik 
vienas. Nuemes nuo jo sunkius 
szarvus ir ginklus kuo aty- 
džiausiai apžiurėjo žaizdas. Su
žeistas buvo sunkiai. Žaizdas 
apdėjo gydančiomis žolelėmis 
ir paguldė ji savo lovoje. Pats- 
gi, sėdėdamas szalimais, 'budė
jo ir slauge ligoni.

Treczia diena sužeistasis at
vėrė akis ir paprasze 'gerti. At
sigėrės apsižvalgė ir, pamatęs 
rimtumo ir kilnumo pilna ikry- 
vi—kunigą, paklausė:

— Ar neesu jau danguje“? Ro
dosi buvau užmusztas?...

— Ne užmusztas, tik sužeis
tas, — atsake 'kryvis.

— Kur ta mergina, kuria, ro
dosi, musziau? — įklausė su
žeistasis.

— Kokia mergina“?
— Toji, kuria, liepiau pakar

ti... ji ragane!...

gus... Pagriebęs ja atsitolino in 
miszku giluma...

Tuo akimiiksniu lyg perkū
nai sudundėjo... Gyvi susimai- 
sze su žuvusiais, žmones su 
arkliais... visi iszle'ke in virszu 
—pade'besen... Szventyklos ir 
piliakalnio vietoje pasiliko 
griuvėsiai ir slėnys — lygu
ma...

Gyvi liko tik nedėkingasis 
vadovas, du isz būrio jo paly
dovu ir apalpusi Jaunute.

Nebuvo kas daryt: paėmė 
nedėkingasis vadas apalpusia, 
be žado, Jaunute... Ir visi ke
turi pasinėrė osziancziu misz
ku gilumoj....

VI.
Urve, jauno Lenku magnato, 

Viktoro Kozolupskio (Kozo- 
lups'kis tai-tas vadas, kuri Jau
nutes tėvas — kryvis iszgyde) 
senos pilies, ant szlapiu sziau- 
du saujos gulėjo jaunoji mer
gaite. Prieszais ja stovėjo in
das vandens ir sausos duonos 
plutele...

— Kodėl dievai mane aplei-

pirmiau mirsiu bet savo dievu' 
neiszsižadesiu. Pasakyk savo- 
valdovui, kad mane gražintu, 
in Lietuva, tegul žino, kad asz 
be tėvynės negaliu gyventi,' 
vis vien asz žusiu... Į

— Ne žūsi, panele! Mes tave,1 
prižiūrėsime. Privalai tapti 
žmona szviesaus pono Kozolup-' 
skio... Jis tave insimylejo! Su
pranti? — su apmaudu paaisz- 
kino kunigas.

— Nebusiu jo žmona! Nebu
siu, sakau tau, Lenke, kunige!

— Pamatysime!...
Ir kunigas iszejo isz kaleji-

BALTRUVIENE

mo, užkenkdamas sunkiai ap-, -pvį mofere]es Jonkose sėdėjo, 
kaustytas duris. j Viena kitai in ausi szna'bždejo:

VII. “Giedokim: Pulkim ant Keliu,

Kry vis nutilo nes suprato jo 
kalba. Suprato kokiame pavo
juje buvo atsidūrusi Jaunute, 
vienturte jo dukrele. Suprato, 
jog tas, kuriam dabar jis su
teikė pagelba, butu ja nužudęs. 
Kryvis nieko jam neatsake ir 
szis greit vela užmigo.

do? Už ka mane atskyrė nuo 
seno tevo-kryvio, nuo motinos 
Lietuvos numylėtos tėvynės, 
nuo draugiu vaidelycziu?...

Veikia jaunoji 'belaisve szal- 
tame urve uždaryta. Už ka? Už 
ta, kad nenori būti pono Kozo
lupskio žmona. Kas diena lan-

Ilgai, ilgai sėdėjo Jaunute 
dregname pono Kozolupskio 
pilies urve, bet niekas jos va
lios negalėjo in veikt i. Iszdžiu- 
vo, nuo bado, kaip rudens la
pas bet savo dievams pasiliko 
isztikimybeje. Viena diena 
magnato pilyje pakilo ypatin
gas triukszmas, szauksmai ir 
ūžesys, ko iki tolei nebuvo pa
sitaikė.

Ta diena magnata aplanke 
karalius Jogaila ir Jadvyga. 
Kadangi Kozolupskis gyveno 
beveik prie Lietuviu rubežiaus 
szale kelio in Lenkija, kuriuo 
dažnai važiuodavo karalius su 
karaliene. Jaunasis magnatas 
užsiprasze juos pas save.

Laike puotos Kozolupskis 
pasiskundė karalienei, (kad 'be
laisve Lietuvaite nenori Krik- 
szto priimti ir jo žmona pasi-
likti.

Karalius paliepė ja paszaūk
ti pas save, pasipiktinęs, kad

Už savaites po szitu nuotikiu 
Mesz'kucziuose visi ramiai at
likinėjo savo pareigas. Jaunu
tei reikėjo iszvalyti ir sutvar
kyti tėvo—kryvio kambarėlis. 
Sužeistasis jau beveik pasvei
ko. Žaizdos, sumaniai gydo
mos, visai užgijo. Pastebėjas 
Jaunute kambaryj betriusian- 
ezia, in ja prabilo:

— Atleisk, mergele, kad tuo 
met nuskriaudžiau tave!...

— Tegul dievai jums, pone, 
atleidžia! — kukliai atsake 
Jaunute.

— Pirma karta savo gyveni
me matau tokia grožybe, kuria 
tu esi, mergele!... Žinai ka?

ko ja Lenkas, Krikszczioniu 
kunigas, aiszlkindamas tikėji
mą in Krikszczioniu Dieva...

— Kodėl velnio iszsižadeti 
nenori? — klausia kunigas.

— Jokiu velniu iiepripažins- 
tu. Nesuprantu apie ka kalbi, 
— atsake Jaunute.

— Pažink Vienatini Dievą, 
o busi laisva, — mokino kuni
gas.

— Ju'k-gi, sakiau, kad esu 
pasiaukavusi savo dievams 
amžinai tarnauti! — tvirtai at
kirto Jaunute.

— Jokiu dievu pasauly nėra 
kaip tik vienas Dievas!

— Kam mane varginate savo 
dievais ? Griežtai pasakiau kad

laisvu Lietuviu duktė marina
ma Lenku kalėjime.

Užkalusia Jaunute tiesiog isz

Tai bus laibai dailu.
Juk kunigas liepe visiems 

giedoti,
Tai reikia 'kunigo klausyti,” 
“Ka. tu ežia, kurna, giedosi, 

Tik žmones juokinsi.
Juk Amerikoj tai negražu, 

Lietuviszikai giedoti su szil- 
kiniu drabužiu, 

Matai Lietuvoje kas kito, ten 
visi žmones prasti, 

Tai ir Lietuviszikai paprasti.
Asz visu giesmių alasa žinau, 

Ba kelis metus Lietuvoje 
kantarkavau,

tapeziau jo žmona. — Ramiai 
atsake Jaunute.

— Nuo szio laiko esi mano 
globoje. — Tvirtai pasakė Vy
tautas.

Jaunute puolė jam in kojas...
— Tu vienas, kunigaikszti,

pasilikai isztikimas musu pa- 
proeziams. Matosi, kad neesi, 
kaip kiti, iszgama.

Po to susijaudinimo, visi nu
rimo ir pradėjo apie kitus da
lykus kalbėtis. Prasidėjo puo-

urvos pastate priesz karalių, ta.
Szale karaliaus buvo ir kara- Vytautas Jaunute atidavė

Mesk tuos urvus, mesk tuos 
stabus, užmirsžk, jog 'buvai 
ragane ir eik už manes. Busi 
laiminga, esu turtingas žmo
gus!...

— Nekalbėk, tamsta, nesą
monių. Asz mekeno nebusiu: 
asz esu tik dievams pasiauka
vusi. Tik mirtis tegali paliuo- 
suoti mane isz vaidelytes apža
du, — ta pasakiusi, iszejo pro 
duris.

— Busi, ragane, mano! — su
murmėjo po nosia ligonis.

Viena tamsia nalkti ligonis 
netikėtai pradingo, net nepa- 
dekojas kilniems savo gerada
riams. Mažai kas del jo nusimi
nė, nes žinojo, kad už suteiktas 
geradarybes ne’bus jiems kenk
smingas... Greitai apie ji užsi- 
mirszta...

Bet apsigavo...
;w;v V.

Italas Skalbia Savo 
Drapanas

Sztai vienas isz Italiszku ne-
Neprasliriko ne menesis kaip 

netikėtai užpuolė naujas būrys 
ginkluotu Lenku su tuo paežiu 
vadu, kuri kryvis iszgyde. 
Lenkai žverisžkais balsais su
riko :

— Muszt stabmeldžius! — Ir 
mėtėsi su kardais ant nekaltu 
žmonių:

Vadas, skerdynes metu, kaž

laisvių kur czion Amerikoj. 
Tieji nelaisvei aplaiko drapa
nas, gera maista ir užmokesti 
už j u darba. Af icier ei aplai
ko užmokesti pagal j u czina 
o prasti kareiviai aplaiko po 
tris dolerius ant menesio ar 
jie dirba ar ne. Szitas nelais- 
vis skalbia ir džiovina savo 
drapanas.

lien e.
— Jaunoji vaidelyte, delko 

nenori paklausyt to pono ir 
pasilikti jo žmona?

— Gerai žinai, kunigaikszti, 
kad pasiaukavau dievams tar
nauti! — drąsiai atkirto mer
gaite.

— Nėra daugiaus jokiu die
vu, kaip vienas Krikszczioniu 
Dievas! — sziurkszcziai pra
bilo karalius.

— Kitu nepripažystu, isz 
skyrus musu — Lietuviu die
vus... — tyliai atkirto vaidely
te, nuleisdama akis.

Tame akimiiksnyj karaliene 
atsiliepe:

— Kodėl neduodate tai Lie
tuvaitei ealtos jupeles, kaip vi
suomet prie Krikszto daroma? 
Gal greieziau į nuorėtu musu 
Dieva pažinti.

— Iszgama .as, kuris del o
baltos Lenki :os sermėgos 
iszsižada savo tėvu paproeziu 
ir tikėjimo! — drąsiai atkirto 
Jaunute.

Karalius ir karaliene nutilo. 
Karalius nuleido galva.

Nutilo visi... Lietuviai ir Len
kai su nuostaba žiurėjo in silp
na ikunu, bet galinga dvasioje 
vaidelyte, kuri be baimes sto
vėjo priesz savo kunigaiksz- 
ežius kaipo simbolis nuskriaus
tosios, per Jogaila, Lietuvos, 
kuris del skaiseziu Lenkes— 
Jadvygos akiu parsidavė Len
kams. Suprato tai Lietuviai isz 
karaliaus veido iszraiszkos, ir 
taip pat nuleido galvas.

— Leisk man, kunigaikszti, 
gryžti in Lietuva! Del ik o ežia 
mane jie laiko urve?...

Iszgirdo ta nusiminęs del to 
Vytautas ir akimirksnyj prie 
jos priszoko:

— Kas tave laiko urve“?
— Gi tas, kuris nori, kad asz

Bet dabar negiedoezia, 
I Ne lupu savo nepražioezia.” 
'Tai matote kokios musu moto

rėliu nuomones, 
Kokios dideles “žiupones,” 
Lietuviszkai šarmatinasi 

giedoti, 
Kad Dievui garbe atiduoti. 
Kad kelis stiklelius gaižutes 

iszgertu,
Tai žiotys prasivertu, 

Ant kriksztynu kad ir isz 
kaktos rūksta, 

Tai rėkia, vos žiotys netrūksta.
Tada, sarmatos neturi, 

Norints sustoja Anglikai žiuri, 
Klauso ausis pastate,

Mislina'kad ežia eina apie ju 
sveikata.

Taip, szirdeles, bažnyczioje tai 
sarmata giedoti,

Bet karezemoje ir ant krikszty
nu tai gali staugti.

* * *
Teisybe, vyrai pinigą už

dirbi ne ja, 
O moterėles ant puikiu drošiu 

iszdavineja, 
Skribliu brangu užsideda, 

Ir mislina kad taip bus visada. 
Vai, dirstelekite in didesnius 

miestus,
New Yorka, Filadelfija ir 

kitus, 
Tonais proto daugiau turi, 

Ant brangiu paredu nežiūri. 
Priesz ka czion po paibeliu, 

dabintis,
Ir priesz ka pustytis? 

Skarmalu brangiu ant saves 
nekabykit,

Geriau savo protą lavykit.
Žiotis druezei suvaldykite, 

Kinai melstis iii bažnyczia?
Ne. Einate tiktai tyczia, 

Kad savo nauja drese parodyt, 
Ir kitas pamatyt, 

Akis in szalis metinejate, 
Ir sztofa kitos dreses cziu- 

pinejate,
Ar plonas, 
Ar storas, 
Ar vilnonis, 

Ar marszkonis.
Galvos su sikribliais ap

dangstytos,
O smegenys su akseliu su- 

maiszytos, 
() kaip jau iszsižioja,

Apsaugok mielas Pone.

isz Philadelipliia, Pa., — Asz 
esmių skaitytojam “Saules” 
nuo kada pribuvau in Amerika 
34 metus adgal. Taipgi apie 
keturi metai Anglijoj ir Szkot- 
landijoj skaieziau jusu malonu 
laikraszti, ir szmugleruota isz 
Vokietijos in Lietuva, kur tu
rėjome skaityt ja paslaptai ant 
lauku ir slaptosia vietosią. 
Linkime jums kuonuogeriau- 
sios pasekmes ir gerus velini- 
mus. Prisiuncziu užmokesti 
ant kito meto.

BALSAI
MUSU SKAITYTOJU

Ponia Valerija Junas, isz 
Scranton, Pa., raszo:—Prisiun- 
cziu moni orderi ant 4 doleriu 
už laikraszti “Saule.” Asz 
taip ilgai imu “Saule” kad 
tikrai negaliu atsiminti nuo 
kada, bet žinau tikrai, kad dau
giau kai]) 37 metus. Mes “Sau
le” labai mylime skaityti, nes 
asz galiu sau pasiskaityti viso
kiu žiuiuf apie kare ir kitus pa
saulinius dalykus savo Lietu- 
viszkoje kalboje. Mano nuo
mone yra skaityti kol galėsiu 
matyt ir skaityt “Saule.” 
Linkiu jums viso labo.

Laiszkas nuo p. Ad. Oželio,

Poni Ona Patsky, isz Bridge
port, Conn., raszo: — Rasza.il 
kelis žodelius in jusu miela re
dakcija, taipgi prisiuncziu už
mokesti u'ž laikraszti “Saule,” 
kuria myliu labai skaityti, lin
kiu jums geros sveikatos ir lai
mes, kad Dievas duotu sulaukt 
szventu Kalėdų ir Nauju Metu 
ir kad “Saule” iszleidinetu- 
me't da ilgus metus.

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

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

Bondus ir Markes.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

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

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

savo palydovu globai.
Bo kiek laiko Jaunute gryžo 

in Meszkuczius.
Žinyczios ju nerado. Rado 

tik kaulus su žeme sumaiszy- 
t us. Szen bei ten mėtėsi sudau
žytu dievu gabalai ir aukuro 
liekanos. Karcziai verke Jau
nute neradusi savųjų ir mylimo 
tevo-kryvio. Kur jie pradingo ? 
Niekas pasakyti negalėjo. Tik 
Žmones pasakojo, kad po tai 
nelaimingai katastrofai niekas 
ežia, gyvos esybes nematęs.

Jaunute, apžiūrėjusi szven
tyklos griuvėsius, karta su- 
szauke apielinkes gyventojus 
ir, su gailesio ir aszaru pilno
mis akimis, tai]) in juos pra
bilo:

— Musu kunigaiksztis Jo
gaila, del skaiseziuju Lenku 
karalaites akucziu iszsižadejo 
savo praboeziu tikybos, papro
eziu ir paniekino senus musu 
dievus... Ilgai, ilgai dabar bu- O 7 O
sime Lenku vergais... Kolei 
Lietuviai nesusipras esą Lie
tuviais... Ateis valanda ir vela 
iszsivaduosime isz Lenku už
krautojo jungo...

Tai pasakiusi pradingo skur
džiame giriu oszime... Dau
ginus jos niekas nemate. Tiktai 
seneliai pasakoja kad ji girio
se pasislėpusi iki sziu laiku 
szventaja ugni saugoja, lauk
dama valandos kada Lenku už
krauto jungo paskutines žymes 
pranyks. Tik tada Jaunute 
staiga pasensianti ir užmig
sianti amžinuoju miegu o jos 
iszsaugotoji szventa ugnis isz 
mažos kibirkszties suliepsno
sianti visur tautinio susiprati
mo skraiste...

Tuomet Lietuva nuszvis sa
vo sunu ir dulkteru dorybėmis 
ir bus amžinai laisva...

(GALAS.)

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszka apraszymas, 202 pus. 3oc

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
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 sek'anti skaitymai: Ila 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; 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 poną 
61 puslapiu ................................. 15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk

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

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu...........15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz Va]enczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
pacziuoias. 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 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga, puo
dą; Dainele. 47 puslapiu...........15c

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

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

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

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

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Sz’nlpikas; 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

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 kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apię 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.................... 25o

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

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. 25o

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 ..........................................25o

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 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 .................................... ...15q

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele; 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu> 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke ......................  ..15e

Adresas: 
Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.
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7ininc Viatinac Pakart Rakali Už Prijautimas Motinos Į 
ullllud f Icullvū Toki Darba Per Sapna Iszsipilde Priežiūra Sieratuku Kuriu Tėvai Likos Užmuszti Musu Skaitytojams!

Wassau, Wis. — Nikolas 
Masdai, Lenkiszkas ūkininkas,

Springfield, Ill. — Mrs. Elz-į 
bieta Waverley ana diena pa-j 

gyvenantis netoli ezionais, yra!budo įsz mieg0 su graudingu- 
žmogus be szirdies ir žveriszko kliksmu. Apsakė ji savo vyrui 
budo žmogus, kokiu mažai ran- buk ju sunus Edvardas aplaike I 
dasi ant svieto. Turėjo jis arkli szuvi in galva nu0 Vokieczio! 
kuris isz priežasties nedažiure
jimo ir prigulinezia paszaro,į tuojaus mirė .Tas atsitiko apie 

rėš, nes pagal ju nuomones tai nebagas baisei iszdžiuvo kad | devinta valanda isz ryto Okto- 
gal Volkiecziai 'bus priversti ne^ szonkaulius galima buvo 
szauktis taikos nuo Allijentu suskaityt isz tolo.
nes jau stovi ant paskutiniu Ana diena tasai iszgama už
moju.

—• Ketverge pripuola Szv. 
Martino, vysk.

— Rinkimas senu popieru ] 
atsibus szia Subata, Lapkr.— ■ 
Nov. 8-tos lyg 14-tos, kurias • 
rinks paskirti trekai. Isz prie
žasties dideles stokos popieros 
valdžia meldžia visu gyvento
ju kad czedintu popiera ir laik- 
raszczius, surisztu in pundus ir 
padėtu prie namu, kuriuos tre
kai surinks.

t Staigai mirė szirdies li
ga sena gyventoja Rože Dap
kuviene, New Bostone, kur per
gyveno apie 32 metus. Jos vy- 
Įras mirė apie 23 metus adgal. 
[Velione paliko sunus Joną, 
[Vinca, Juozą, Antana., Danie
lių, Liudvika ir dukteres Ma
re, Suzana ir daugeli anulku. 
[Prigulėjo prie Szv. Juozapo 
parapijos. Laidotuves atsibus 
[Utarninke, 9ta diena, su apei
gomis Szv. Juozapo bažnyčio
je, 9-ta valanda, po direkcija 
graboriaus Traskauslko.

— Anglekasei sugryžo prie 
darbu Panedelio ryta. Daugelis 
užkalbinimu ant anglių prisi
rinko ne tik isz miesto bet ir 
kitur. Trokmanai rugoja kad 
brekerei neduoda užtektinai 
anglių del vietiniu gyventoju.

— Edwardas Lapinskas, isz 
Paterson, N. J., ir pana Helena 
I. Brazdžiuniute, isz Maywood, 
N. J., ana diena lankėsi pas po
nia Konstancija Lapinskiene, 
534 W. Spruce uly. Taipgi atsi
lankė ir pas savo broli ir bro
liene Albina Lapinską ant 402 
[W. Pine ulyczios. Edvardas 
taipgi turi kita broli Juozą, ku
ris yra vedes su Ona Rutkaus- 
kiute isz Paterson, N. J., ku
riuos atlankė garnys, palikda
mas jiems patogia ir sveika 
dukrele. Juozas yra broliu ser
žanto Kazimiero kuris randasi 
Patersone. Edvardas yra popu- 
lariszku žmogum tarp Lietuviu 
Patersone. Jo brolis Albinas su 
paeziule taipgi susilaukė duk
reles kėlės sanvaites adgal.o

— Szi Ketverga 
pripuola “Armis
tice Diena” arba 

atmintis užbaigimo praeitos
kvietines Kares, 25 metus ad- 
gal. Nekurie žiaunai yra tosios 
nuomones kad szimet gal susi
lauksime užbaigimo ir szios ka-

laike baisaus muszio Italijoj ir

kinkė arkli in vežimą prikrau
ta lyg virszaus. Sunkenybe bu
vo uždidele del nebago, kuri 
negalėjo patraukti isz vietos. 
Masdai, manydamas kad ark
lys užsispyrė ir tyczia nenori 
traukt, atėjo jam szetoniszka 
mislis in galva: uždege ugni po 
arkliui bet ir tada arklys nesi
judino isz vietos nes neturėjo 
pajiegu. Nebagas pradėjo rai
vytis in visas puses ir baisei 
žvengt bet sunkaus vežimo ne 
nepajudino isz vietos per ka 
baisei apdege.

Paszauktas arkliu daktaras 
ant gydymo, negalėjo arkliui 
palengvint sopulius ir nebagas 
pastipo nuo baisiu apdegini- 
mu. Kaimynai užvede skunda 
priesz toki pasielgimą Nikolo 
ir jis likos aresztavotas ir už
darytas kalėjime.

bėrio 10 d. Motina užsirasze 
diena ir valanda tojo sapno. 
Buvo ji taip persiemus tuom 
sapnu buk jog sūnūs yra negy
vas, kad pradėjo neszioti žela- 
ba.

In kėlės sanvaites po tam 
sapnui, aplaike žinia isz ka- 
riszko departamnto Washing
tone, buk jos sūnūs žuvo ant 
kares lauko 10 d. Oktoberio. 
Bet in kėlės dienas vėliaus, ap 
laike kita žinia nuo kapitono 
pulko, kuriame jos sūnūs tar
navo, praneszant jiems buk j u 
sūnūs žuvo 3 diena Oktoberio o 
ne 10 diena.

Szirdis motinos prijautė ne
laime sunaus savo. O gal sūnūs, 
mirdamas, toje valandoje gilei 
atsiduso ir atsiminė apie savo 
motinėlė ir su taja mislia mirė.

Patėvis Nužudė Kūdiki 
Ir Užkasė Ji Skiepe
Lansing, Mich. — Palicija 

aresztavojo 19 metu Angela 
Venatulla už apsivedima antru 
kartu su kitu vyru, kada jos 
pirmutinis da yra gyvas. Ant
ras vyras, dažinojas buk jo 
pati turi kita vyra, ir-gi nenori 
su ja gyventi nes sake kad ji 
prigavo, sakydama jam priesz 
szliuba buk yra sierata ir netu
ri jokiu giminiu. Motere, nore 
dama jam už tai atkerszyt, pri
pažino buk jis nužudė jos kūdi
ki kuri nevos susilaukė priesz 
szliuba ir taji užkasė skiepe po 
namu.

Narsi Motere

Ar Daug Randasi Ant 
Svieto Szitokiu 

Kankytiniu?

Frackville, Pa. f Vincas Bo- 
rovskis, 58 metu, mirė namie 
praeita Petnyczia. Velionis gi
mė Lietuvoje, pribūdamas in 
Amerika jaunu vyruku, pir
miausia pribuvo in Gilbertona. 
Prigulėjo prie vietines Lietu
viu parapijos. Paliko paezia 
Agota, penkes dukteres ir du 

'"sunus.

St. Clair, Pa. — Metinis ban- 
‘ kietas laikytas Szv. Kazimiero 
parapijos svetainėje buvo pa
sekmingas. Ne tik parapijonai 
buvo atsilankė bet ir daug sve- 
timtaueziu ir isz apielinkes 
žmonių jame dalyvavo. Bankie- 
tas buvo laikomas ant naudos 
parapijos. Klebonas Kun. Lau- /■ .ck-’Hlakis yra visiems dėkingas 
kurie atsilankė ir prigialbejo 
kad bankietas butu pasekmin
gas. Svetelei buvo užganadinti 
isz taip puikaus vakarėlio.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Waupassan, Wis. — In 
sersztori Antano Poklep insi 
gavo keli pleszikai su revolve
riais rankose ir pareikalavo 
nuo locnininko sztoro pinigu. 
Paregėjus tai jo motere, tuo- 
jaus nubėgo už baro, atsidarė 
stalcziu isz kurio pagriebė re
volveri, nepaisindama ant to, 
kad jai vienas isz plesziku ker- 
szino nuszovimu, pradėjo szau- 
dyt taip drasesi kad po penkių 
szuviu persigando pleszikai ir 
iszbego laukan. Vienas isz j u 
net metes revolveri nubėgo 
paskui kitus. Pleszikai taipgi 
paleido kelis szuvius sužeisda- 
mi motere in ranka bet nepavo
jingai.

gro-

Negalėjo Pasiekt

Tūlas vyras mylintis savo 
motere, melde daktaro, idant 
jis iszgydytu jo paczios akis.

Daktaras jam atsako: Tegul 
ji tiktai mazgoję jas kas dien 
syki su degtine o bus sveikos.

Po keliu sanvaieziu, tas pats 
daktaras sutikės vyra, užklau
sė ar pagialbejo nors kiek mi
nėtas vaistas.

Vyras atsake su nuliudimu: 
Stengėsi kiek galėjo, bet nieka
dos su stikleliu nedasieke taip 
augsztai, kaip akys nes visa
dos [prie lupu tik sustojo.

Szimtai Angliszku vaiku, kurie pasiliko sieratukais po užmuszimui j u tėvu, laike 
musziu, yra dabar prižiuromi per labdaringas drauguves Hanover, Londone. Szita prie
glauda kitados buvo locnastis turtingos Amerikoniszkos merginos kuri paaukavo ta j a 
vieta del szitu sieratuku.

Du Nauji Amerikoniszki Submarinai Du Žymus Atstovai 
Rusijoj

Siuncziant pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima cze'kiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszlkite 
ateityje, kada sinusite czėkius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu sinusite money orderius 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

:: Naujos ::
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes :: 
—o-

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

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

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

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Detroit, Mich. — Kokis tai 
silpno budo sutvėrimas, vardu 
Augustas Knerr, innesze pra- 
szyma in suda kad ji paliuo- 
suotu nuo kaneziu savo paeziu- 
les nes jokiu budu negali su ja 
gyventi sutikime. Augustas 
yra vedes du metus bet ka jis 
per tuos metus nukente nuo sa
vo moteres, tai gal jokis kitas 
vyras isz milijono tiek nenu- 
kentejo. Tuoj aus in antra die
na po szliubui aplaike smarkia 
žandine nuo savo saldžios mo
terėles ant atminties kad ji yra 
bosu.

Kuo ilgiau gyveno tuo ar- 
sziau pasielginejo su taja “dul
kia” nes spardydavo jam in 
veidą, apdraskė jam veidą 
kaip padukus kate, kirsdavo 
jam per veidą su tuo ka turė
davo rankoje, karta spyrė jam 
taip smarkei in koja kad nega
lėjo vaikszcziot per kėlės san
vaites, perpjovė jam ranka su 
mėsiniu peiliu, musze su poke
riu, sudraskė su nagais ausis, 
perkirto galva su puodu ir 
daug kitokiu kaukiu uždavinė
jo tam vargszui, nors pasielg
davo su ja pridereneziai ir ma
loniai ir niekados neuždedavo 
ant jos ranka. Sudas perskyrė 
ji nuo tos szeton-bobes in puse 
valandos.

Paczios Sapnas 
Iszsipilde

Brookville, N. J. — Pati An
driaus Buckart visokeis budais 
mėgino taja diena sulaikyt sa
vo vyra kad jis taja diena ne 
eitu in darba nes motere sap
navo kad ji patiko fabrike ne
laime kada jis nuėjo in darba. 
Bet Andrius tik nusijuokė isz 
jos prasergejimu, iszejo in dar
ba ir už trijų valandų likos par
vežtas namo isz fabriko kur ant 
jo nupuolė didelis szmotas ge
ležies sutrindamas jam galva. 
Sapnas moteres iszsipilde ir jos 
prijautimas grasinanezios ne 
laimes. Buckart paliko nuliūdi
me paezia ir szeszis mažus vai
kus.

Ana diena likos pakriksztyti du nauji Amerikoniszki 
submarinai kurie likos padirbti Electric Boat Co. dirbtuvė
je, Groton, Conn. Yra tai pirma karta kad du submarinai bu
tu pakriksztinti tuom paežiu kartu.

Szimtai Indiecz iu Mirszta Badu

Indiecziu szeimyna mirszta ant ulyczios, isz bado, Kal
kutoje, Indijoj, kur vieszpatavo didelis badas ir tukstan- 
cziai auku mirė. Svietas, dagirdes apie taji bada, nusiuntė 
keliolika laivu su maistu del tuju nelaimingu žmonių. Ba
dai in keturis menesius paežiam tik mieste Bombay mire 
25,000 žmonių nuo bado.

Kaip Amerikonai Gaunasi Per Upes

Amerikoniszki kareiviai Australijoj kartais turi nemažai 
bėdos persigauti per upes ir turi naudoti in vairius budus. 

Sztai 1, ant troptu; 2, su virvėms; 3, vandeniniais automobi
liais ir kitokiais budais, bet pasiekia savo tikslą.

Virszuje matome Amerikos 
sekretorių Cordell Hull ka 
da pribuvo in Rusija ant ka- 
riszko posėdžio su Rusiszku 
kamisorium, Molotovu, o že
miau Angliszkas ministeris, 
Antanas Eden, kuris pribu
vo in Rusija tuo paežiu tiks
lu.

Supliekė 50 Japoniszku 
Eroplanu

Laike bombardavimo Hong
kong, Kinijoj, szitie trys 
Amerikoniszki vyrukai už
klupo ant 50 Japonu eropla- 
nu kuriuos suszaude. Isz kai- 
reses yra: seržantas Rober
tas Kirk, seržantas Arturas 
Benko, kuris suszaude net 
keturis Japonu eroplanus ir 
seržantas William Novak ku
ris nuszove asztuonis,

PUIKI ISTORIJA ,

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI,... 50c .

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa.

ISTORIJEapie Ila i3Z 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagy vent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
mainą oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Be
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at- 
ba kaip ir visos Bobos. 15£. 
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

Adresus Gyvenimo ,
Tieji kurie persikrausto iu 

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!

Saule Publishing Co.,

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunua numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiams 
reikalams. Telefono Numeras 78. 
S20 W. Centre St., Mahanoy City


