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Isz Amerikos
— »

PACZIUOKITES 
JAUNI

Sako 105 Metu Senuke
Atlantic City, N. J. — “Pa- 

cziuokites jauni, jeigu norite 
būti laimingais.” Tokia rodą j 
davė Henrietta Turs, 105 metu, 
kada radosi ant svodbos savo 
anūkes Caplets su advokatu 
Levy, isz New York. ‘‘Mano ro
dą yra, idant poros iszteketUj 
isz jaunu dienu, idant vyras ir 
pati galėtu drauge eiti pasek
mingai per szi gyvenimą ir kad 
galėtu iszaugyt savo vaikus, 
prigialbedami viens kitam vi
same o tada ant jaunos senat
vės galėtu pasilsėt.” — Teisy
be, misis Turs, pritariam tau.

Apmainė Kūdiki Ant
Arklio Ir Vežimo

Shreveport, La. — Motere 
Arthuro Mauzey pranesze pa- 
licijai idant jai prigialbetu su
rasti jos keturiolikos menesiu 
kūdiki kuri jos vyras permaine 
ant arklio ir vežimo, nepažins- 
tamam žmogui, po tam viską 
pardavė už dvideszimts dole
riu, kuriuos pragėrė.

Palicija tęva aresztavojo ir 
dabar jeszko nepažinstamojo 
žmogaus kuris pasiėmęs kūdi
ki dingo nežine kur.

Neprisotintas Žmogus

Boise, Idaho — Randasi vi
sokiu žmonių kurie geidžia in 
gyti garbes, tai per mokslo, vi
sokiu iszradimu ir kitokiu bu- 
du, bet Oliveris E. Allison gei
de kitokio budo garbes.

Per Velykas tasai žmogus 
ant kart suvalgė dvideszimts 
asztuonis kiauszinius, asztuo- 
nis szmotelius smožytu laszi- 
niu, szeszis szmotelius duonos 
ir iszgere pusantros kvortos 
kavos. Bet per Kalėdas jis su
valgė 42 virytus kiauszinius, 
du szmotelius duonos ir kvorta 
kavos.

Priesz ji, neprisotyta pilvą 
turėjo kokis tai Warren Nagle 
isz Idaho universiteto, kuris 
ant kart suvalgė trisdeszimts 
kiausziniu.

Orinis Milžinas Atlėkė In Washingtons

Szitas transportinis eroplanas ana diena atlėkė in Wash- 
ingtona ant kariszkos tarnystos isz Los Angeles, in 6 valan
das ir 58 minutas. Turi jis keturis moterius, sparnai jo yra 
123 pėdu ploczio, jis yra 95 pėdu ilgio ir gali paneszti 10 to
nu sunkenybes ir lekia 300 myliu greitumo per valanda.

NEDORI VAIKAI

Septyni Vaikai Neno
rėjo Maitint Tėvus
Camden, N. J. — Tėvai nors 

ir turėtu dvideszimts vaiku tar 
visus iszmaitintu kad ir reikė
tų patiems bada kensti ir ati
duoti paskutini kąsneli duonos 
bet sztai septyni vaikai An
driaus ir Mortos Manz, nenorė
jo duoti seniems tėvams po do
leri ant sanvaites del j u pragy
venimo, sakydami kad tai yra 
per didele sunkenybe jiems. 
Sudžia privertė vaikus ant su- 
szelpimo senu tėvu, prideda
mas visiems gera pamokslą sa
kydamas: “ Da savo gyvenime 
nemaeziau idant septyni vai
kai. kurie gerai uždirba, turė
dami savo szeimynas, taip ne
dorai pasielgtu su savo tėvu ir 
motina. Jeigu neiszpildysite 
mano paliepimo tai visus pa 
szauksiu in suda ir liepsiu už
daryti kalėjime.”

Rado $400 30 Metu 
Adgal Kuriuos Sugra

žino Su Procentu
New York — Kokis tai Hel- 

maris Heldberg atėjo in palici- 
jos b j ura ir padėjo priesz vir- 
szininka 1026 dolerius, melsda
mas idant tuosius pinigus pa
dėtu in iždą del senu palicijan 
tu.

Heldbergas iszaiszkino buk 
Central Parke rado 400 dole
riu, 30 metu adgal ir nesisten- 
ge atrasti locnininko tuju pini
gu nes nuo tojo laiko neturėjo 
ramybes ir kovojo kas diena su 
savo sanžine. Ant galo nutarė 
atiduoti pinigus in palicijos 
rankas su procentu — viso 1,- 
026 dolerius.

§ Ant suteszkinimo kaulu 
reikia 21,337 svaru sunkumo, 
ant geležies reikia 103,806 o 
ant akmens reikia 8,523 svaru

Teviszka Meile Garnio

Harrisburg, Pa. — Praneszi- 
mas in Pennsylvanijos angle- 
kasius nuo valstijos skyriaus 
virszininko R. K. Franklin, sa
ko jog — per reikalavima daug 
anglies in kariszkus fabrikus, 
visi operatoriai kasyklų yra 
raginami praneszti angleka- 
siams idant dirbtu per Memo
rial Day (Papuoszimo Kapu 
Diena), Utarninke, Gegužio— 
May 30-ta diena, 
ateinancziam teismui.

Noncapatok, Ariz. — Mažam 
kaimelyje, ketures mylės nuo 
czionais, užsidegė kelios ūki
ninku grinezios. Apie pagialba 
nebuvo ka ne mislyt nes ugna- 
gesiu artimoje nebuvo. Ūkinin
kai pasiemia reikalingiausius 
daigtus ir vaikus, iszbeginejo 
in laukus.

Vienas isz kluonu likos taip
gi apimtas liepsna ant kurio 
radosi du maži garniukai. Var
gingas garnys stengėsi gialbet 
vaikus. Griebe in snapa tai vie
na tai kita bet garniukai buvo 
per sunkus -idant juos galėtu 
perneszti in saugesnia vieta.

Tuo kart liepsna apsiaubė 
lizdą. Ka daro garnys? Mėtėsi 
ant lizdo ir uždengė ji sparnais
ir žuvo drauge su vaikais lieps
noje. — Taip tai paukszcziai 
myli savo vaikus. O ka tėvai 
panasziam atsitikime darytu?

[Latvija Bombar
Maži Sklypai Praserge- 

ti Kad Atsikratytu
Vokietijos

Washington, D) C. — Ame
rika, Anglija ir įdusija praser- 
gejo Vengrus, Rumunija, Bul
garija ir Finlandi j a kad ap
leistu savo draugus, kurie yra 
prieszai Alijentu o po pasibai
gimui kares aplaikys lengves
nes sutarties iszlygas bet prie- 
szingai, bus prispausti lygiai 
su Vokietija kada darys taikos 
iszlygas po karei.

30,000 Žmonių Už
muszta Bukarešte

duota P er Rususr

Alijentai Paėmė 7 Italiszkus 
Kaimus Ir Apie 2,000 Vokie
cziu Pasidavė Amerikonams; 

j Vokietijos Miestai Bombarduo
ti Per 1,750 Eroplanus; 30,000 
Žmonių Užmuszti Bukarešte

Bern, Szveicarija — Kelei 
viai, pribunanti isz Bukarešto, 
apsakinėja apie baisu padėji
mą tame mieste kur randasi 
daugiau kai 40.000 negyvu 
žmonių o vidurmiestis sugriau
tas ir sudegintas. Tukstancziai 
vežimu guli sulužia pakelyje, 
kurie važiavo in miestą bet jo 
nepasieke.

750 Milijonu Cigaretu 
Musu Kareiviams

Washington, D. C. — Karisz- 
kas Departamentas ana diena 
apreiszke per laikraszczius buk 
padare sutarti su cigaretu 
dirbtuvėms kad pristatys mu
su kareiviams 750 milijonu ci- 

■ garėtu lyg pabaigos szio meto.

Vokiecziai Neteko
111,000 Kareiviu

Seserys Aresztavotos 
Už Sznipinejima

Philadelphia, Pa. — Mare 
Delinikaitis, 30 metu ir jos se
suo Helena Braun, 24 metu, ku- 
ros yra gimia Pennsylvanijoj,

London — Nuo laiko Stalin- ir nesenei sugryžo adgal in 
grado užklupimo, Vokiecziai 
neteko užmusztu ir paimtu in 
nelaisve 111,000 kareiviu, tai 
yra, in 35 dienas muszio likos 
užmuszta ir paimta in nelaisve 
daugiau kai 44 tukstancziai 
Vokiecziu ir Rusu.

Nuo pradžios kares Alijentai 
nuszove 26,000 Vokiszku ir 
Italiszku eroplanu.

Amerika isz Lenkijos, Kovo 
menesyje, ant laivo Gripsholm. 
likos aresztavotos per Suv. 
Valstijų valdžios slapta palici
ja už szmuglerysta ir sznipine- 
jima. Turėjo jos slaptus rasz- 
tus nuo Vokiecziu, paslėptus 
czeverykuose, zerkoleliuose ir 

. kitose slaptose vietose. Abi li- 
I kos uždarytos kalėjime lyg

LONDON — Ali jentai perlauže Italiszka 
linija Gustav, paimdami septynis svarbius mies
telius: St. Angelo, Castelforte, Ventosa, Cerco- 
bi, Sebastian, Domiano ir Ansonia taipgi ir ki
tas svarbias vietas. Smarkus ir kruvini musziai 
tęsęsi prie Kalno Albanetto. Apie 2,000 Vokie
cziu pasidarė Amerikonams. Nedelioj da szeszi 
miestai gavosi in rankas Alijentu Cassino aps
krityje kur likos užmuszta daug Italu ir Vokie
cziu. Amerikonai paėmė Ninturno ir daug ma
žesniu kaimeliu. Taipgi bombardavo Aviaso ge- 
ležkelio stotis sunaikindami daug svarbiu gele
žinkeliu, lokomotivu ir vagonu.

Alijentai užklupo ant Vokietios ir Tutow, 
padarydami daug bledes ir suardė svarbius ge- 
ležkelius. Taipgi užlėkė virsz Lolitzo, Italijoje, 
kur suardė 14 svarbiu geležkeliu stoeziu. Fran- 
cija taipgi vela likos bombarduota.

Hitlerio Kariszkas Diržas Bet Ar Sulaikys Alijentus?

Žemlapis parodo Hitlerio juosta, su kuria apsijuosę, bet ar atlaikys smarku suver
žima savo nevidonu Rusu ir Alijentu, tai nežine. O ka ežia kalbėt apie užklupima ant Vo
kiecziu oru, už kokios sanvaites laiko.

MOSKVA — Raudonųjų eroplanai smar
kiai bombardavo žymia vieta Daugavpies, Lat
vijoj ir Tart, Estonijoj. Abudu miestai dega isz 
visu szaliu. Vokiecziai badai muszasi smarkiai 
Moldavijoj, Rumunijoj. Geležkelio stotys Brest 
-Litovsk, Narvoje ir Platske likos sunaikintos 
per Rusiszkus eroplanus.

Pearl Harbor — Alijentai užklupo ant Ka
rolini! Salyno uždegdami sala Truk. Taipgi trys 
artimos salos likos uždegtos. Amerikonai su sa
vo naujoms rakietinems armotelems paskandi
no 40 Japoniszku luotu prikrautais kareiviais, 
isz kuriu dvideszimts laiveliu iszleke padangėn.

M
Apie 20,000 Japonu likos už

muszta in paskutinius tris me
nesius Burmoje, Indijoje, per 
Kinus ir Alijentus. Prie tuju 
nepriskaitoma 5,000 kitu kurie

likos užmuszti per generolo 
Stilwell pulkus Burmoje.

Pirkite Apgynimo Czedimmo
Bondus ir Markes. ... , j
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Kas Girdėt
ŽYDAS KAIPO 

KAREIVIS
Per Frank Gervasi

ma:s? Gal tie visi prisidėjo J 
prie Žydu Laro pastangos! sy- • 
kiu sn baisia neapykanta 
priesz Vckieczius persekioto- 1 
jus ir — viltis pabėgti.

Pagal vėliausia surasza tai

kos ir seperatizmo agitacija.

I lengvai dagyvent lyg 70 metu 
o jeigu dagyvens lyg 40 metiJ 
ir yra sveiku, tai neprivalo b i-j 
joti idant nedagyventu ir szim- 

Ito metu nes lengvai gali dagv-, 
Badai Vėkiecziai suszaude venti.

asztuonesdeszimts tukstaneziu, ------- -------- -
žmonių nuo pradžios kares ūži
visokius politikisžkus prasi-' Amerikoniszlki Indi jonai gyve- 
ženlgimus ir tautiszka pasiprie-jna geriau ne Ikaiip ju balti bro- 
szinima priesz valdžia už tai--liai. Paprastai turtas ant kožno 

Indijono pripuola po $4,000 o 
ant balto gy ventojo po $3,000.

Tyrinėjimai parodo kad Suv. Verte turto Sziaurines Ameri-, 
Valstijų mokyklose yrra 30,000,- kos Indijono isznesza ant ibili- 
000 vaiku 'žemiau penkiolikos, jono doleriu. Tasai ju turtas 
metu amžiaus; isz to skaieziaus susideda isz diilbanczios žemes, 
vos mažas nuoszimtis tetinka, minerolu, aliejaus, lauku, gy- 
mokslui; 10,000,000 tu vaiku vuliu, gy veniniu ir kitu locnas- 
turi paigedusius dantis; 5,000,-j ežiu. Amerikos kasoje randasi 
000 kenezia nuo padidintu lie- 25 milijonai doleriu kurie pri- 
žuveliu (tonsils); 5,000,000 ne- guli prie visokiu sztamu Indi- 
gauna tinkamo maisto; 4,000,- 
000 turi silpnas akis ir 1,000,- 
000 maždaug nedagirdi.

Tankiausiai tėvai nesirūpina 
vaiku dantų gerumu. Sulyg ap- 
s'kaitliavimu pasirodo kad apie 
60 nuosz. tu vaiku turi, jeigu 
nedaugiau tai nors po viena 
danti 'kuris reikalauja dentisto 
aprūpinimo, — turi 'būti užtai
sytas.

jonu, isz kuriu yra mokama pa
skirta suma ant ju užlaikymo.

Per radio i -z Cairo.— Vokie- 
cziu lėktuvas teko nuszautas ir 
krito in vandeni netoli Folksto- 
ne, Anglijoj. Jaunas Britu ar
ba Anglijos karininkas kara
liaus inžinierių divizijos stovė
damas prie kranto, mate kaip 
lėktuvas puolė ir girdėjo baisa 
szaulkiant “help” (gialbėkit). 
Jaunasis ’karininkas bego in 
pagelba Vokieczio. Vėliau kada 
Leit. M. E. Jacobs užklausta 

, kodėl jis: rizikavo savo gyvastį 
iėzgelbeti Veldėti, jis atsake 
“Kaip asz galėjau leisti žmo
gui prigerti?” Leit. Jacobs 
yra Žydas.

Sztai ka Y.M.C.A. (Jaunuo
menes Krikszczionisz'ka Drau
gavę), nusiuntė in užmari pra
eita sanvaite del musu karei
viu.

200,000 lapeliu popieros del 
raszymo laisziku, 100,000 ko- 
pertu 10,000 svaru cukraus, 5 
tonus czekulados, 7,000 pakeliu 
krekersu, 20 baczku miltu, 20,- 
000 pakeliu kramtomojo gurno, 
500 sulankstomu krėslu, 10 su- 
lan'kiStomu vargonėlių, 100 ma- 
szinu del rodymo judomuju pa
veikslu, 100 fonografu, 5,000 
fonografiniu rekordu, 4,000 
kvortų atramento, 504,000 
plunksnų, 100,800 alaveliu 5,- 
300 boliu, 7,000 czekeriu del zo- 
bovos, 20,000 naujo testamento 
knygeliu, 10,000 giesmių kny
geliu, 2,000 kaldru, 5,000 love
liu, 100 raszomuju maszineliu.

Tas viskas nuėjo del musu 
“bojsu.” In dvi dienas po isz- 
siuntimui tojo tavoro, iszsiun- 
te vela tiek ir siuns kožiia san
vaite. Tai-gi ant tokio tai tikslo 
renka pinigus po visa Amerika 
idant kariaujantiems už mus 
czionais, intikti ir palengvinti 
ju gyvenimą kuodaugiausia.

Ant spiritualistiszko posė
džio kuris nesenei atsibuvo pas 
kokia tai Madame Chenoweth, 
Pottsdame, Vokietijoj, 'kuria
me dalyvavo daugelis ženklyvu 
ypatų, spiritualiste Cheno
weth’iene iszszauke dvasia mi
rusio profesoriaus Hugo Mu- 
ensterbergo kurio užklausta 
daug akyvu daigtu kaipo ir 
apie tėbyria kare. Dvasia pro
fesoriaus 'badai atsake buk Vo
kietija puls ir tai neužilgio. Su- 
sirinkia Vokiecziai tuomi labai 
nusiminė ir dabar pradėjo la
bai nerimauti.

Majoras Walter Leslie Fors
ter irgi Žydas. Lapkriczio me
nesi 1942 mete jis gavo medali 
“už narsumu, gabumu ir isz- 
tveiTniilgumu.” Acziu jo pa- 
stangoms Japonai negalėjo pa
imti paslėpto aliejaus Burmoj.

Brigadiei as Generolas H. F. 
Kiėch, Asztuntosios Armijos 
vyriausias inžinierius praeita
me kare du kart ordinuofas ir 
viena syki sziame. Jis žuvo 
kada jis paszalino paskutinius 
minas kada Generolas Montgo
mery slulauže Marshal Romelio 
Mareth Linija.

David Lazarus, 17 metu am
žiaus buvo jauniausias narys 
Ang'liku Namines Sargybos. 
Viena kliena eidamas in dauba 
jis mate kaip bomba krito ant 
lusznu. Jis iszgelbejo keturis 
aėmenis. Jam begelbstarit 
penkta žmogų sienos ji užgriu
vo. Mirtinai sužeistas, tik gy
veno gauti George’s medali. 
Sziame kare yra tiek daug Žy
du didvyriu kiek buvo praeita
me ir kiek buvo visose karėse. 
Žydu Komandas dingo Flan
ders kada jis slenge Sulaikyti 
Voikieicziiuis nuo nuikirtimo 
Angliku pirmojo 'korpuso.

Žydu Darbo Baitalijonas vy
ko in Francija ginkluoti tiktai 
su matikais Ir sziupelems, bet 
tie kurie gryžo Anglijon isz 
Dunkirko, buvo geriausiai ap
siginklavę. Jie nuo Vokie- 
cziu atėmė ginklus, ranku ko
vose. Karo pradžioje buvo ma- 
nema, kad Žydai tinkami tik
tai darbo Batalijonams-pionie- 
riai. Atsiminkite savo Meyer 
Levin ir boksininką Barney 
Ross ir ka jie nuveikė Pacifike. 
Radioman David Goodman ga
vo viena isz jo dvieju “oak 
leaf clusters” jo sidabriniai 
žvaigždei, kada jis padėjo Ge
nerolui MacArthur apleisti 
Corrėgidor. Goodman dabar 

j paskelbtas tarpe dingusiu,
ma pavadinti KrikszczioniszkuĮ Yra auksztas nuoszimtis Žydu

Svietas mainosi visame, isz- 
sipilde senu žmonių pasakos 
jog mot eres neszios vyriszkoms 
kelnėms. Musu jaunos (o ir 
daugelis nejaunu) merginos, 
vietoje andaroko, neszioja kel
nėms kaip vyrai. Bet dabar to
sios merginos rūpinasi kaip ga
lima nuimti geltonus pletmus 
nuo pirsztu kuriuos aplaike ru- 
kydamos paperosus. Taip svie
tas mainosi o su juom ir žmo
nes.

Da turime 'keliolika skaity
toju kurie užmirszo ar negalėjo 
prisiunsti užvilkytos prenume
ratos. Geisdami juos turėti sa
vo puikioje szeimynoje skaity
toju, iszsiunteme paraginimus 
ir tikimės jog atsilygins greitu 
laiku. Po praėjimui kiek laiko 
busime priversti sulaikyt lai'k- 
r as z t i n e u ž s i m olk e j u s i u.

Tasai, kuris turi mažai proto 
savo puodynėje, paprastai turi 
gera liežuvi kuris be paliovos 
mala ir mala.

Mongolijoj tyrinėtojai seno- 
viszku užlieku atkasė sualkme- 
nijusi pa'kauszi asztuoniu ir 
puses coliu ilgio, kuris prigu
lėjo prie žvėries kuris gyveno 
apie penkis milijonus metu ad- 
gal.

Amerika Volkiszkus nelais- 
viuis prižiūri Krikszczionisz- 
kai, duoda jiems viso'kes viga- 
das ir daug liuosybes nelaisvė
je o Vokiecziai kitaip pasielgia 
su Amerikonais kada juos su
ima. Sztai, kada praeita san- 
vaite Vokiecziai užklupo ant 
Italiszku apkasu, rado ten ke
lis Amerikonus. Viena isz ju 
pagriebė ir keli Vokiecziai lai
ke ji už ranku o kitas pagriebęs 
peili nudure ji. Ar-gi tai gali-

pasielgimu? Jeigu Vokiecziai 
pasielgia su musisz'kiais taip 
bjauriai tai kodėl Amerika taip 
mielaszirdingai pasielgia su 
savo nevidonais — geriau butu 
—“kaip tu man, taip asz tau!”

Amerikonisz’koje kariuome
nėje randasi suvirszum 18,000 
tukstaneziu Kataliku, pagal 
surasza parūpinta per Baltimo- 
res moterų draugyste “Kaipe- 
lionu Paszelpine Draugove,” 
kuri susitvėrė ant praszymo 
kardinolo. Tosios draugoves 
tikslu yra rinkti pinigus kož- 
noje parapijoje ir szelpti Kata- 
likiszkus kareivius visame.

ISTORIJE apie Gregorius 
-----------------Isz Numirusiu

Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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Ariglišzlki daktarai duoda ro
dąs žmoniems kaip jie gali da- 
gyventi Matuzeliniu metu. Dr. 
Ilarron yra tosios nuomones 
įog Žmoguj Erivąį°

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
Pūdymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Taip, Žydai, kovoja irgi. Jie j 
kovoja Suv. Tauku armijose. 
Jie kovoja “guerilla” pulkuo
se otk u pilotes e ir užkariautose ( 
szalysie. Jie kovoja po vėliava i 
ju pasisavintu szaliu ir be vė
liavos.

Kartais girdime Alijanltu ka- j 
rėivius, ne kurie karininkai 
au'ksztos rangos, k a 1 b a n t 
szmeižtaneziai apie Žydus ka
reivius. Ne fronte bc'i. bazese 
toli nuo kovu. Kovos inspiruo
ja 'brolyste, draugiėzkuma, to
leravimą, fizine ir dvasine vie
nybe, kuri sujungia ir sunaiki
na puikybe, neapykanta, meile, 
ambicijas ir s'aumylybe. Ko
voje, nepaisant kraujo ir mir
ties, žmogaus geriausi jausmai 
pasilieka. Tai mano patyri
mas daug armijos kapelionu su 
kureis asz'kalbėjau. Netikintie
ji tapsta Dievo-baiminlgi vyrai, 
pagyrūnai nužeminti, ir kurie 
nekenezia Žydu gryžta pasikei
tė, gal todėl, kad vyrai arba, to
dėl kad mirties akyvaizdoje 
vyrai supranta rėikszme žo
džiu “lygiai sutverti.”

Pasaulyje buvo 15,500,000 
Žydu kada Hitleris pogramus 
pradėjo. Tas reiszkia kovu jė
ga isz 1,550,000. 8,000,000 Žy
du buvo Lenkijoj, Rumianijoj, 
Czek esi o va k i j o j, Aust r i j o j,
Belgijoj, Vengrijoj, Vokietijoj, 
Francijoj, Holandijoj, Danijoj, 
ir okupuotoj Rusijoj kada Vo
kiecziai dominavo Europa. Hit
leris galėjo sukelti nėt 800,000 
vyru del jo Reichswehr isz Žy
du ir gal daugiau, tas skaiezius 
butu padejes Vokiecziams lai
mėti kara 1942 mete vasaroj ir 
pavasari kada viskas jiems se
kėsi.

V okiecziu anlti-semiti zimas, 
baisui iinsistaityma4 sustiprinti 
vidujini tautiszkuma, ir iiives- 
ti politines ir ekonomines už
duotis tose demokratinėse sza- 
lyse, in kurias pabėgėliai vyko, 
tapo “boomerang. ” Militari- 
niu atžvilgiu Vokiecziams ne
teko geras skaiezius kovotoju. 
Ir Žydai isztikimai reme demo
kratija ir stiprus pasi’pricszini- 
mas pasirodė okupuotose sza- 
iyse.

Kada Vokiecziai užpuolė Ju
goslavija, 68,000 Žydu turėjo 
nutarti ar užsiregistruoti kaipo 
Žydai ir būti sulaikyti koncen
tracijos stovyklose arba vykti 
in kalnus kovoti kaipo “gueril- 
lai.” Žydai nutarė nepasiduo
ti ir net 6,000 kovoja, su Tilto 
pulkais priesz Vokieczius daug 
isz ju yra moterys. Keli parti
zanu vyriausi karininkai yra 
Žydai.

Panasziai inyko Graikijoj. 
Czia Vokiecziai dėjo stilpriau- 
siias 'pastanga^ po Lenkija, su
naikinti Žydus.

Geriausia organizuotas po
žeminis ir pasiprieszinimo ju
dėjimas būna Lenkijoj, 
cziau 
ten.
“Per 
jums 
vęnima ir 
metais mes 
niszka būda lavinti musu jau-

Ir

-$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. 1

No. 101 Kapitonas Velnias, 
kus aprasžymas, didele knyga 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka

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

No. 104 Trys istorijos, apie 
valioje pas Maurus, Vieszkeliu Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. z5<

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti 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. 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 zerkoias; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sena
is; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu...................... 15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ie 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 .............. .. ................-'

No. 127 Trvs istorijos anie Duk
tė pustyniu: Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 2U2 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtineczio.

Su

SKAITYKIT 
’ “ŠAUT ‘ 
PLATINKIT!

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Czekoslovaku armijoj ir Czeku 
“guerilla” grupėse. Kada lais
vi Francuzai pradėjo rekruta- 
vima Vidur-ryltuose auksz- 
cziatusias nuoszimkiis atsii liepu
siu buvo Franeuzu Žydai. 
Aukszta proporcija Lenku ar
mijos karininku yra Žydai. Jos 
komamdierius Generolas Andes 
sako, kad yra daugiau negu 
slzimlas. Premier Smuts gyre 
d ide! e proporcija prisi ras-zusiu 
Žydu Afrikoj. Winston Churc
hill apie British Empire of 
Britons Žydu tikybos narius 
p’areiszke ‘jie puikiai tarnavo.’

Beveik milijonas Žydu tar
nauja Suv. Valstijų ir Sirv. 
Tautu armijose. Kodėl dide- 
liaisl skaieziais jie mėtojo in ar
mija priesz Perlu Uosto invy- 
ki? Patriotizmas? Rasinis j dz 40,000 atskirti ir dabar ba-' piliecziu. 
iszdzįdumas? Teisingumo jaus-, du ir džiova mirszta. Gražiau- ^se.

Ma- 
vadu 
suko:

laiszku nuo Žydu
Vienas laiszkas 
du metu mes svajojome 
prauesizti apie musu gy- 

kovas. Praeitais 
pastatėme milži-

nirna (guerilla kovoms), 
jaunimais stipresnis negu 
prastais laikais,

“Su ins'teigimu “ghettos” 
žudymas Žydu prasidėjo. Apie 
80,000 is'znaikinti dujoms.

Pui- 
404 
50 
kri- 
3oc

ISz 
isz-

i pa- 
35e

No. 160 Keturiolika istorijų apieNo. 128 Dvi istorijos apie Valdi-
44 pus. 15c Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 

istorijos apie rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Kėliau-i 
tojei in Szventa žeme; Beda; Tamsu-1 
nūs prigauna. 58 puslapiu............L5c |

No. 132 Trys istorijos apie Anglo-' 
rius isz valenczijos; Kožnas daigtas į 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras' 
paeziuoms. 76 puslapiu...............20c i

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, j 
43 puslapiu........................................ 15c '

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

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

No. 141 Eleturios 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 naktį. 
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; Arzt keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu ....................................15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szrilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu . ................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. 15R Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė: Kas-gi isztyre; Prigautas var’a 
60 puslapiu ...................................

nieras ir apie Bedali.
No. 129 Keturios

šia dalis mus u kovos priesz Vo- 
kiėcziu biaurybe yra Varszava. 
Tena is mes suisi’tvereme apsau
gos judėjimą “ghetto” ir da
lyvavome keliose kovose. Mu
su nelaimėj, tiktai maža dalele 
prieszo žuvo Pasekmes supran
tama, buvo sunaikinimas visu 
Žydu gyventoju ton. “Ghetto” 
sudegintas.. Tankai ir ginkluo
ti karai užpuolė vietas ir gy
ventojai suszaudyti. Vadai 
Kaplan, Perlstein, Innovitz ir 
Broda taitpe mirusiu.

Beveik visi laisizkai kuriuos 
maeziau pranesza kaip Žydai 
paisekmiinigai paskatino Zionis- 
tu judėjimą užimtose vieto
se ir taip atlikdami dviguba 
tikslą, pastiprinimą kovos 
priesz Vdkięczius ir prisiruo- 
szima vyru, moterų ir vaiku 
del žadėto gyveninio kooipera- 
tyvese ukyse in “Promised 
Land.”

Zionizmas yra svarbiausias 
tikslas, kuris laiko Žydus ka
rėje. Net ir tie kuriems nepa
tinka Zionizmo stiprus tautisz- 
k urnas pripažysta gale. Kada 
tieji Žydiszki kandidatai del 
tej, ranku darbuose ir Žydu 
kalba, Ipožemiu jie iszgaben'ti 
in Palestina kur toliau lavina
mi ir laukia pas'kyrima žemes 
kur galės apsigyventi. Jiems 
tenka pergyveni i visokiu sun
kenybių. Kada pirmutinis atei
vis pasiekia savo namus jis

Lo- pilnai iszlavintas tapti naudin-
Gaf jis dirbo ofi- 

Dabar jis ūkininkas, pie-

nis: Viesznats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25e

No: 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 poslapiu...................... 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 levu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Dūkta malkakerezio. 121 
puslapiu ..............................................25c

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

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
' Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 

puslapiu ...................................... ..15c
No. 173 Tris istorijos, apie Talmu

do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz- 
davineti pinigus. 45 puslapiu 15o

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; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke ..........    ,...15«

uitis, žemes chemikais, visztu 
augintojas. Taikos laiku apie 
20,000 Žydu, daugumas isz ku
riu niekad nedirbo sunkaus 
darbo, buvo lavinami mokyklo
se Anglijoj, Amerikoj ir Euro
poj , prisiiru oszdami a.pgy« c n t i 
Palestina.

Czia Žydai davė ginklu ku
riuos taikodariai gali vartoti 
atstatyme Europos, duodant 
jos žmonėmis nauja tikslą gy
venime. Žydai Palestinoj de
monstravo arba apvaiksztinejo 
kad (tau'tiszkumo jėgos gali bū
ti naudingos tautoms ir ne ka
rams. Žydai kovoja irgi. Kas 
daugiau, jie mausto.

Siuncziant pinigus per bftu 
kini czeki arba ekspresini ma 
ney orderi in iszdavysta “Sau 
les,” pridėkite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima cze'kiu L 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirš zikit? 
ateityje, kada siunsite czekiu? 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Be" 
jeigu siunsite money orderiui 
per paczta, tada pacztas neims 
ekstra už iszmokejima mono* 
orderio. Acziu visiems.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
(aikraszęzio. PASKUBINKITE ! ! !

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Adresas: ’ri

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

B3F “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese,

Tikriauses Kabalas
Arba atiaengiroas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas 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, Ra
biną Sulva. Del vyru ir moterų.

or VISOS TRYS 
KNYGUTES 

•’SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.



X SIGUTE I
ka maeziusi. Raganai dingt in' 
galva: kad Sigute ir gyvuliai 
užtaria ar užvaduoja, tai bro
liui parjojus ji viską gali iszpa- 
sakoti ir man bus bėdos. Todėl 
ji užsigeidė Sigutės kaip nors 
nusikratyt. Įsigalvojo ja sude
ginti.

Tuojau ragana ir jos duktė 
pradėjo kasti pirkezioje duobe 
po slenkscziu ir 'kasė per diena 
ir per naktį.

Kita diena, Sigutei genant, 
ragana jau nebeateme marsz- 
kiniu bet, prieszingai, dar pa
glamonėjo ja.

Kada Sigute galėjo jau būti 
nusivariusi gyvulius in miszka, 
ragana prikūreno krosui ir, 
susemusi žarijas, supylė jas in 
ta duobe, kur ‘buvo iszkasta po 
slenkscziu. Paskui duobe dai
liai užgrindo žagarais, žagarus 
apskleidė sziaudais ir ant tu 
sziaudu užpylė žemiu; paskui 
viską sulygino ir duobes Ikaip 
nei nebūta.

Kada Sigute pargyne, raga
na pirma karta po brolio iszjo- 
jimo pradėjo vadinti ja in pir
kia:

Eik, Sigute, eik dukrele!
Szilta duona, sziadien kepta, 
Rulgszti gira, vakar raugta:

Pasivalgai — atsigeri.
Sigute jau buvo beeinanti, 

bet ežia jai pasipainiojo kalai
te, kuri viską buvo maeziusi ir 
inspejo ja:

Neik, Sigute, neik sesele!
Po slenkscziu žarijų duobe: 
Kaip tik eisi — ir inpulsi.

Ragana suriko kalaitei: “Ko 
tu czionai po priemene visztas 
baidai?” Tuojau sugavo ja ir 
uždare iii kamara. Bet Sigute 
ne ėjo ir iszliko gyva. Kita die
na vela ta pati. Kada Sigute 
pargyne, ragana vela vadina 
ja in pirkia:

Eik, Sigute, eik dukrele!
Szilta duona, sziadien kepta, 
Rugszti gira, vakar raugta:

Pasivalgai — atsigeri.
Bet kalaite, kuri buvo 'ka

maroje, iszlgirdo raganos žo
džius, ir sako:

Neik, Sigute, neik sesele!
Po slenkscziu žarijų duobe: 
Kaip tik eisi — ir inpulsi.

Sigute nepalklause ir ne ėjo o 
ragana perpykus inbego in ka
mara ir iszsuko kalaitei pirmu
tine kojele. Ryto meta, Sigutei 
pargynus ragana vela szaukia: 
“Eik, Sigute, eik, dukrele” ir 
1.1. Kalaite vela inspejo: “Neik 
Sigute, neik, sesele,” ir 1.1. Ra
gana perpykus nubėgo ir isz
suko antra pryszakine koja ka
laitei. Taip buvo treczia ir ket
virta diena: ragana iszlauže 
kalaitei abi užpakalines kojas. 
Penkta diena, Sigutei pargy-

i Karta gyveno įbrolis. Jis tu
rėjo seseri Sigute, labai gera ir 
gražia mergaite. Gyveno jiedu 
prie pamotes žiežulos bet neži
nojo ja esant ragana. Pamote 
turėjo ir savo tikra dukterį, 
kuri buvo negera; ta kroszejo 
kerszioje, lyg viesznia, pasi- 
puoszusi, iszsipuscziusi ir nie
ko neveike.

Kolei įbrolis buvo namie, Si
gutės gyvenimas nebuvo per 
surikus, nors pamote jos neken
tė. Bet viena karta prireikė 
broliui iszjoti in kara, in toli
mas szalis ir jo sesuo liko vie
na prie pamotes. Ir pradėjo 
pamote visaip Sigute varginti: 
ji sunkiausius darbus turėdavo 
atlikti, triustis aplink namus o 
vasara gyvulius ganyti.

Pamote ne in rikis nesileido 
Sigutės: szi apsidirbus, apsi- 
triusus valgė ir miegojo tvar
tuose, drauge su gyvuliais. Tai
gi Sigute tolydžio vaikszcziojo 
visa suskretusi, murzina.

Tuose namuose 'buvo juoda 
kalaite ir juoda karvute. Todvi 
mokėjo kalbėtis: senovėje, sa
ko, ir gyvuliai kalbėjo. Sigute 
per dienu dienas vadžiojosi su 
kalaite arba nuėjusi melžti kal
bėjosi su karvute. Insiszneke- 
jusi su katra, dažnai pamirsz- 
davo ir namu darbus arba mel
žimą ir už tai gaudavo nuo pa
motes rėkti. Pamotei vis rodėsi 
kad jai Sigute permažai nudir
ba, kad perdaug ji dar dykinė
ja.

Viena diena, Sigutei genant 
gyvulėlius, ragana liepe nusi
vilkti marszkinius ir duodama 
kuodeli pakula taip tarė, asz- 
triu balsu:

Susivenpkie verpimeli,
Iszsiauslkie audimėli: 
Pasisiusi — bevilkesi.

Sigute, ka darys, iszsivilko 
ir, paėmusi pakalu kuodeli, 
verkdama iszgvne in miszka.O v

Nusivariusi banda, apsikabino 
juodosios karvutes kakla ir 
taip rauda, taip aimanuoja, 
kad, rodos, szirdis plyszta, — 
mat, kada ji susiverpsianti sau 
marszkinelius! Pagailo karvu
tei Sigutės ir ji sako, laibu bal
su:

Ai, Sigute, piemenele, 
Nei tu verkie, nei raudokie: 

Asz suverpsiu marszkinelius. 
Suglemže snukiu ‘karvute pa

kulų kuodeli, suede ir po valan
dos atrijo gražius drobes 
marszkinelius. Sigute gražiai 
dėkojo karvutei ir pabueziavo 
jai snukuti.

Kada vakare Sigute parginė 
ir ragana pamate ja gražiais 
drobes marszkiniais, tai nutarė 
isztirti, kaip ji taip greit galėjo 
susiverpti sau marszkinius.

Ryto meta, Sigutei genant, 
ragana vela liepe nusivilkti 
marszkinius ir duodama paka
lu kuodeli taip tarė asztriu ‘bal
su:

Susiverpkie verpimeli, 
Iszsiauskie audimėli: 
Pasisiusi — bevilkesi.

Kada Sigute iszgyne, ragana 
iszsiunte savo dukterį pažiūrė
ti kaip toji verps marszkine
lius. Raganos ditkte pasislėpus 
už medžiu mate visiką: kaip Si
gute apsikabinusi juodosios 
karves kakla verke, kaip kar
ve suede pakulas ir kaip paskui 
atrijo marszkinius ir parėjusi 
namo iszpasakojo savo motinai

’‘SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

Majoras Richardas Bong, žymus lekiotojas ant Pacifi- 
ko vandenyno, turi nusipiesz^s ant savo eroplano paveiks
lą savo mylimos, Marges Vattendahl ir 25 Japoniszkas vė
liavas kas ženklina jog jis pats vienas jau nuszove tiek Ja- 
poniszku eroplanu.

nūs, ragana vela szaukia: “Eik 
Sigute, eik dukrele” ir 1.1. Ka
laite dar karta sudraudė Sigu
te: ragana perpykus nubėgo ir 
isztrauke jai liežuvi. Szeszta 
diena, Sigutei pargynus, raga
na vėla szaukia: “Eik, Sigute, 
eik, dukrele 
buvo kam

” ir 1.1. Jau nebe-imas 
sudrausti: Sigute taip

ėjo, inpuole in duobe ir — su- 
doge. Ragana po tam susemusi 
jos pelenu, nunesze ir supylė 
juos po vartais.

Kita 'diena banda gynė jau 
raganos duktė. Juodoji karve, 
priėjusi prie vartų, ant kvapo 
pažino Sigutės pelenus, liežu-Į 
viu lyžtelėjo, žalia seile dryk-j 
telejo ir isz pelenu iszleke an-j 
tis.

Sigutės brolis, pasibaigus 
karui, gryžo namo. Jam teko 
joti per miszka. Bejodamas 
iszlgirdo savo sesers baisa. Su
stojas klauso bet jam nematyt{ 
isz kur dainuoja:

Ai, broleli, raiteleli!
Ramo tele raganėle
Kase duobe po slenksteliu, 
Pyle pilna žarijėlių...
Ai, broleli, raiteleli!
Pamotele raganėlė
Pyle duobe žarijėlių,
Szauke mane naszlaitele:

Eik, Sigute, eik, dukrele!
Szilta duona sziadien kepta,
Rugszti gira vakar raugta: j tai tau, raganėlė, degint mano
Pasivalgai — atsigeri. gražuolėm!” Atsisukęs in ark-

Ai, broleli, raiteleli! Ii, sziaippasakė: “Begk, žirge-
Asz paklausiau pamoteles, ii, kur kojos nesza, kur akys
Asz paklausiau raganėlės: 
Kaip tik ėjau ir inpuoliau. 
Ai, broleli, raiteleli!
Pamotele raganėlė

MOTINOS AKYS
Motinos akys, kaip saule szviesiausia, 
Viską j'amato ir viską supranta.
Jom suli'. ysnojus tu liūdnas neklausi,
Kaip bei šeiti in szvintanti krauta...
Motinos veidas, kaip krisztolo burtai, 
Džiaugsmo spalva mums pasauli nudažo...
Keneziancziai szirdžiai — jis dieviszki turtai...
Jam atvaizduoti spalvų dar per maža...
Motinos rankos — tai tukstaneziai ranku, 
Mokancziu skaidrint, kaip Dievas isz sosto, 
Žemes gyvenimą, kartais taip tvanku...
Motinos rankos kanezias mums užglosto...
Motinos balsas — tai arfa prabilus, 
Gaudžiahti meile balsu milijonais...
Amžiais ji virpa kaip atdusiai gilus...
Amžiais jis grumias su gundaneziais monais...
Motinos meile, kaip dangiszkos ugnys, 
Skaidriai liepsnodama godu pasauli...
Motinos meile — tai juros bedugnes...
Jai suliepsnojus mums užteka saule...

Ponia Marcele Belskiene, isz 
Wapping, Conn., raszo- Ra- 
szau sziuos žodelius padekavo- 
dama už laikraszti “Saule’ 'ku
ri asz jau skaitau daugiau kaip 
15 metu ir mano vyras skaitė 
kada buvo gyvais. Myliu labai 
skaityti “Saule” ir kaip ja su
laukiu, itai per visa taja diena 
susiraminu. Linkiu jums sz'iir- 
dingai geros sveikatos ir ilgus 
metus gyvenimo ir leiskite 
“Saulute” da ilgus metus, ku
ri visus suramina visokioms 
žiniomis ir naudingais straips
niais.

Ponia Jeva Urboniene, isz 
Irons, Mieli., raszo: — Prisiun- 1; 
ežiu tamistomis užmokesti už 
laikraszti “Saule” ant viso 
meto nes maniau jau neskaityc 
laikraszti isz priežasties dide
lio nuliudimo, nes mano sūnūs

yra lekioto jum kur ten Vokie
tijoj ir nieko apie ji negirdėjau 
nuo Sausio 11 dienos, gal jau li
kos paimtas in nelaisvia per 
Vokieczus, o gal vėliaus raszys 
ir duramins nuli'uiduisia mano 
szirdi.

Seme mano pelenelius, 
Pyle po paežiais varteliais. 
Ai, broleli, raiteleli!
Juoda karve lyžtelėjo, 
Žalia seile dryktelejo: 
Ir pavirtau asz antele.

Pagalios brolis, besidairyda- 
pamate ir antaite, kuri 
jam dainavo. Pradėjo ja 

klausinėti ir toji jam viską isz
pasakojo. Jis labai perpyko ir 
ryžosi atkerszyti raganai.

Jis storai isztepe savo žirgą 
sakais ir joja namo. Ragana, 
iszgirdusi posūni parjojant, 
aukso tauro ir vynu neszina, 
iszejo isz svirno ji pasitikti; 
Tas, pamatęs ragana, drykt nu- 
szoko nuo aiklio in kita puse. 
Pamote sako: “Sūneli, patrauk 
žirgą nuo tako, asz jo bijau.”

“Geras žirgelis, nesipirs; pa
stūmėk, moeziute, ranka ir pa
sitrauks.” Toji teksztelejo ir 
ranka prilipo. “Muszk kita, at- 
szoks.” Musze kita ir kita pri
lipo. “Spirk koja, abi at- 
szoks,” ii- koja prilipo. “Spirk 
kita,” — ir ta prilipo. Ragana, 
baimes pagauta, pradėjo pra- 
szyti. Musžk kakta — visa at- 
szolksi.” Ragana musze kakta 
ir kakta prilipo.

Tada Sigutės brolis sako: 
“Tai tau, tai tau, pamotele, 

'skausti mano seserele; tai tau,

mato, barstvk, drabstyk raga- 
uos smegenelius po visa pasau
li.”

Ir žirgas iszdrumbejo.

BALTRUVIENE

Jau gana,
Su taja Kivana, 

Ten yra mergų geru, 
Nes ir daug netikusiu, 
Per naktis valkiojasi, 

Visokiu kvarabu jeszlkosi. 
Mergeles, jeigu ir toliaus taip 

darysite, 
Tai ant svieto gero neturėsite, 

O kada vela pribusiu, 
Tai visu vardus apgarsysiu.

* * *
Karczemose geriauses užsi

ėmimas, 
Yra labai linksmas gyvenimas, 
Del merginu didelis unaras, 

Ba tai karezemoje tarnavimas, 
Nuo karezemines mergos, 
Saugokitės kaip vainos.

* * *
Vandergrifto bobeles susi

vaidykite, 
Grinczes savo apvalykite, 

Ba kaip asz in ten atsisuksiu, 
Tai kaip su koezelu apsisuksiu, 

Net brizlgesite, 
Ir stenėsite!
* * *

Isz Pittslburgo gavau ganda, 
Jog ten netikia merginos 

atsiranda, 
Saiko, jog labai puszinasi, 

Ir isz vaikinu szaiposi. 
Mergeles, metelei bėga, 

Kaip pasensite, bus jums geda, 
O to jus labai bijote,

Ne mislyti apie tai nenorite. 
Kaip da dabar isz turgaus 

iszejote,
Tai mandraujate, 

Bet jeigu protingos butumete, 
Tai senatvės nebijotumėte. 
Jau tieji laikai nugarmėjo, 
Kada merginos vyruotis 

norėjo, 
Sziadien ir merginos gali 

mandrauti, 
Ir taip pat uždarbiauti.

Be to, da sugryžtu, 
Mat greitai užmirsztu, 

Apie ka kalbėjau, 
Na ir atsiminiau: 

Isz vyru nesijuokite, 
Ba mergeles matote, 
Vyras už mergina, 

Už nieką neženklina, 
Bet sutikimas vyro ir 

merginos, 
Pasiliks ant visados.

* * *
Turlkiruno moterėles nemetyki- 

te in pecziu raperiu, 
Ir nepleszkite marszkiniu, 

Ba diedas gali supykti, 
Ir kaili jums iszlupti.

Tik tiek dabar duodu jums 
suprasti,

Idant tokius darbelius paliauti.
* * *

Ten kur netoli Nestariu,
Yra bobelku gana storu,

Kaip tik vyrai in darba 
iszeina,

Tuojaus in karezema sueina.
Mat, per nrikti iszdžiusta, 

Ir labai sublukszta,
Musza ryte in duris, kad 

atidarytu,
Su alum troszkuli užgesintu.
Szinkorius turi skubintis, 
Jeigu nenori szunc poteriu

girdėti,
Tokios bobeles 'puiku gyve

nimą turi,
Aluti niaukia, vaiku nežiūri, 

Visuose kampuose pilna 
szaszlavu,

Po lovoms visokiu skarmalu.
0 jus vyrai,

Darote negerai,
Kad pinigus boboms duodate, 

Girtu ok I i auti p r a t i na t e!

Dcszimts Prisakymu 
Del Gaspadiniu

1. Nepalik niekados vaiku 
namie be priežiūros; niekad ne- 
pavelink jiems sėdėti prie at
viro lango, be priežiūros.

2. Nepalik degtuku, puodu 
su viralu ar karszta geleži ten, 
kur kūdikis galėtu pasiekt.

3. Užkimszlk kožna buteli ge
rai kuriame randasi trucizna o 
pripilk ant kožnos borikos pa- 
rašza idant 'kas isz netycziu 
nenusitrucintu.

4. Niekad nenaudokie bute
liu, puodu, indu ir t.t. pakol 
gerai neiszmaZgosi juos su 
karsztu vandeniu ir sode.

5. Nenaudokie neiszbaltintu, 
variniu arba cinikąvu. indu.

G. Niekados neinpilk karszta 
vandeni pirma kada ketini 
maudyt kūdiki nes kūdikis ga
li inpulti ir apsiszutinti.

7. Neezystyk drapanų ir ne
mazgok pirsztiniu su benzinu 
ne tanputinu prie pecziaus ar 
liepsnos nes 'benzinas greitai 
užsidega.

8. Neužstumkie užkimszalo 
(demperio) pecziuje pakol ang
lis neinsidegs nes greit gali už- 
trokszt nuo gazo.

9. Jeigu sau pažeisi pirszta 
arba ranka, apriszk ja tuojaus: 
jeigu dulkes arba užtrucinan- 
tis materijolas gausis in žaidu- 
li, tai greitai gali sau užsitru- 
cint kraują o ir smerties ne- 
iszsisaugosi.

WASHINGTONAS IR
JO ŽMONES

JURGIO WASHINGTON©
VISIEMS ŽINOMAS VAR

DAS BUVO “TĖVAS
SZALIES”

Balandžio 3O-ta diena, pažy
mi 155-ta sukakti Washingto- 
no pirmos inauguracijos Fede- 
ralej 'svetainėj New Yorke. Per 
visa gyvenimą jis niekad neuž- 
mirs'zo savo žmones. Jis visa
da buvo eiliniu žmonių geriau
sias draugas. Žmones, kurie ji 
pažino, visada pasakojo indo- 
mias pasakas apio ji.

Viena varginga moteris, isz- 
vykuis in kariuomeno'si stovyk
la Cambridge, jeszkojo sa
vo vyro. Generolas Washinig- 
tonas, raitas, matydamas var
ginga motere sustojo, užklausė 
'ko ji norėjo ir tada suvede 
ja su savo vyru.

Bet su laiku, žmones už- 
mirszo szi žmoniszkuma ir pa
vadino ji arogantu, sakydami 
kad jis visai nesanjausmus 
žmoniems. Nuo savo vyru jis 
reikalavo asžtriausios tvarkos 
ir reikalavo kad visi tinkamai 
guodotu jo ranga kaipo genero
lą ir ji kaip prezidentą, jis 
tailp dare, suprasdamas kad 
buvome maža tauta ir demokra
tijai reikalinga vyriausybe ir 
tvarkos.

Kada Wasliingtonui prisiėjo 
keliauti, jis visada apsistojo 
vieszoj užeigoj, jis niekad ne
priėmė pakvietimus draugu, 

' nors ju ir daug turėjo. Viena

karta jis aplanke Haverhill, 
Mas's. Girdėjo vaikuti ver
kiant ir pasiuntė sekretorių su
žinoti kame priežastis. Pasi
rodė kad mažutis verke todėl, 
kad neinate “Generolą Wash- 
ingtona. ” Jis pakvietė valka 
in narna. Žiūrėdamas in Wash- 
ingtona, vaikutis pasakė: “bet 
asz maniau kad buvai labai di
delis vyras.” Jis mane, kad 
garsus vyras turėjo būti mil
žinas.

Kada Prezidentas rengėsi 
apleisti ta vieta, senukas pribė
go prie jo ir suszuiko “Genero-
lai, Generolai, ar manes nepa
žysti?” Wasliingtonas seneli 
vardu pasveikino ir kalbėjo, 
nepaisydamas jo vargingos isz- 
vaizdos ir kada atsisveikino pa
liko aukso jo rankoj, senas ka
reivis rado auksa tik kada pre- 
zideritas jau iszvažiavo.

\"alley Eorge, Wasliingtonas 
pagreiti no pastatyma kareiviu 
stovyklos siūlydamas dovanas 
už greieziausia ir geriause dar
ba. Jo kareiviai visada ji ger
bė ir mylėjo. —C.C.F.A.U.

-----------□-----------
Sziam pavo

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

Bondus ir Markes.
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Žinios Vietines Subjaurino Katalikisz-
kas Kapines

NEPASISEKE
STEBUKLAS

Sudegint Ant Laužo 
Toki Rakali

Prigialbes Tėvui I Pajeszkau Szerininko

— Ketverge pripuloa Szesz- 
tines arba In Dangų Užžengi
mas V. Jėzaus. Szv. Juozapo 
bažnyczioje Miszios atsibus 7, 
8 ir 9 valandas ryte.

— Panedelyje 6-ta valanda 
vakare atsibus paroda mieste, 
kurioje dalyvaus apie 50 mer
ginu—kareiviu, prigulinczios 
prie AYAC, isz Indiantown Gap, 
taipgi merginu ir vaiku Sikau--i Kukluksu kurie czionais labai tamsiu žmonių mulkinimą, 
tai, Amerikoniszkas Legionas,

Turiu gera ūki (farma), 240 
akeriu, su gyvuliais, ir maszi- 
nom ir jeszkau szerininko. Kas 
interesuojasi, atsiszaukite prie 
szito adreso: (3t

Mrs. Mary Balakavage 
R. 1, Custer, Mich.

Skaitykite “Saule”

ISTOR1JEapie Ua ,sz ma' 
-----------------  iszo iszlms, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15£. 
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

Pirkite Apgynimo Czedinhno 
Bondus ir Markes.

MM

Freemont, Neb. — Nežinomi 
piktadarei subjaurino czionai- 
tines Katalikiszkas kapines, 
kurie sudaužė puikius kryžius 
ir antgrabius o kitus iszgriove' Los Angeles, Cal. — Rev. Ar- 
isz pamatu o kaip kur stengėsi nold Bates, kuris nesenei Gali- pasivadinės 15 metu amžiaus 
iszkasti net lavonus. Frabasz- į f orai jo j e buvo paskelbęs dideli mergaite idant eitu su juom pa
ežius su parapi jonais paženki:- “stebuklą”, sziadien sėdi jau sivaikszcziot ant kapiniu- su- 
no dovana už susekimą pikta-1 kalėjime už apgaudinejima re-j bjaurino ja po tam suriszo jos 
dariu. Badai buvo tai darbelis Ilginiu organizacijų ir sziaip rankas, uždėjo akmeni ant gal

vos idant negalėtu atsikelt, už
dėjo medžio ant krutinės ir už-

Black Diamond, Wash. — l 
Kokis tai inžinierius, kuris 

Gavosi In Kalėjimą įtraukė anglis isz kasyklų Car- 
-------  bunado o kuria pravardes mu

su korespondentas nedažinojo, į

Apgavingas Pastorelis

veikia ir turi didele neapykan- Pastorelis Bates czionais tn-
Veteramai, Ugna’gesiai, Maha
noy City High Mokyklos Lenas 
taip dalyvaus. Tikslas parodos 
yra kad paraginti merginas 
kad prisiraszytu prie AYAC.

— Laidotuves a.a. Jono Ki- 
relevicziaus, isz Trentono, ku
ris mirė Ketverge, atsibuvo Pa- 
nedelio ryta, 8:30 vai., isz jo 
namu, su bažnytinėmis apeigo
mis Szv. Juozapo bažnyczioje. 
Kūnas palaidotas parapijos 
kapuose.

— Nedelioj 6:30 vai. vaka
re atsibuvo Mojine procesija 
Szv. Juozapo parap. Sodalie- 
cziu ir Karūnacija Szv. Pane
les. Daugelis žmonių susirinko 
pažiūrėti gražios procesijos ir 
dalyvavo pamaldose.

—• Gerai žinomas visiems 
senas vietinis plumberis John 
J. Flynn nuo 119 E. Mahanoy 
Avė., mirė namie, pareita Pet- 
nyczios ryta.

Minersville, Pa. f Juozas 
Pūkas, nuo 140 New uly., star
ai mirė namie Petnyczioj 1:30 
vai. po piet. Velionis sirgo per 
koki tai laika. Gimęs Lietuvoj, 
atvyko in Amerika 40 metu ad- 
gal in Frackville po tam atva
žiavo in Minersville. Buvo ang- 
lelkasiu, dirbo prie Oak Hill ka
syklose. Prigulėjo prie Szv. 
Prancisžkaus Lietuviu parapi
jos. Paliko savo motere Katari
na, po tėvais, Liatunickiute, 
viena sunu Teodora, Fracikvil- 
lej; dvi dukteres, p. A. Malke- 
vieziene, Turkey Run ir p. J. 
Powell, Filadelfijoj, taipgi 5 
anulkus, viena seseri p. S. Bala- 
nosiene, mieste, ir motina, bro
li ir seseri Lietuvoj. Laidotu
ves atsibuvo Utarninko ryta su 
bažnytinėms apeigoms 9 vai., 
Szv. Prancisžkaus bažnyczioje. 
Wm. Tuson laidojo.

tą priesz visus Katalikus.
---------------------

Vaikai Verke, Už Tai 
Nužudė Ju Motina

Tacoma, Wash. — Judita 
Anderson, 35 metu amžiaus 
naszle, likos nužudinta per sa
vo burdingieri, Joną Carl, 74 
metu už tai, kad negalėjo nu- 
kensti nuolatinio verksmo 
dvieju mažu vaiku. Nužudęs 
motina, baisei sumusze vaikiu
ką o mergaitei sužeidė veidą, 
mesdamas in ja pieno bonka. 
Senas rakalis po tam pasidavė 
in rankas palicijos.

Nukirto Mergaitei Abi 
Rankas

Chicago, Ill. — Kokis tai 
Lenkas, ant West Side, kurio 
pravardes nebepamenu, gyve
nantis ant 17-tos gatves, pa
pilde žmogaus žvėries darbo.. 
Pargryžes isz darbo, kaip ir vi
sados per “pedes” diena, tru
puti iszsigeres jis padavė savo 
moterei pinigu—czeki. Padėjo 
ji ant stalo. Motere tuoj nepa
ėmė taigi jis taip ir pasiliko ant 
stalo. Stuboje žaidė maža 6 
metu mergait e, j u duktė. Ra
dus ta czeki ji subraižė ji pai- 
sziuku. Vėliaus vyras pareika
lavo nuo moteres pinigu “ant 
alaus.” Tuoj pradėta jeszkoti 
czekio. Ji surado ant aslos visa

re j o bažnytėlė ir apie penkis 
metus atgal pasisakė jog jis 
apjakes. Nuo to laiko jis dėjosi 
vis neregiu. Bet davatkėlė 
Ruth Arthur pradėjo karsztai 
melstis ir praszyti Dievo kad 
Jis sugrąžytu ‘tėveliui” Arnol
dui regėjimą. Ir atsibuvo “ste
buklas.” Viena Nedeldieni pas
torelis Bates pranesze susirin 
kusiems savo parapijonams 
kad jis jau gali juos matyti. 
Per “sesers” Arthur maldas 
Dievas atidaręs jam akis.

Apskelbęs szita “stebuklą” 
Bates tuojaus leidosi pinigu 
rinkti “ant Dievo garbes.” Ir 
tamsus žmones gausiai aukavo. 
Davatkos peszdamosios grūdo
si viena per kita, kad tik ga
vus kunigužiui in krepszi savo 
auka indeti. Ir taip tęsęsi Ne- 
deldienis paskui Nedeldieni. 
Tikintieji tamsuoliai pradėjo 
plaukti net isz kitu miestu. Ku- 
nigužis apsiskelbė tiesiog “ap- 
asztalu.”

Bet insikiszo palicija ir jam 
bizni sugadino. Rev. Bates bu
vo aresztuotas už apgaudineji
ma ir demoralizavimą žmo
nių. Sziomis dienomis Los An
geles mieste buvo jo teismas ir 
teisėjas Walton Wood nuteisė 
ji kalėjiman nuo 1 iki 5 metu.

Nužudė 20 Žmonių,

Meldžiasi Kasdien

dege. Mergaite butu sudegus ir 
niekas nebutu dažinojas keno 
tai darbas bet tame pro kapi
nes ėjo kokis tai žmogus su. 
szuniuku kuris užtiko mergai
te ir pradėjo loti. Žmogus, ad- 
beges prie tosios vietos, numė
tė deganezius pagalius nuo 
mergaites ir nunesze ja namon. 
Mergaite apsakė kas su ja taip 
bjaurei pasielgė ir kaip rodos 
gal nepasveiks nuo žaiduliu 
Visa aplinkine sujudo ant tojo 
žvėries ir jeszko jo po visa ap
linkine o kada suims ji, kerszi- 
na pakorimu. — Geriau kad su
degintu ant laužo toki rakali, 
kaip baltieji daro su nigeriais 
už tokius prasikaltimus.

Auksas Anties Skilvyje

Ralston, Colo — Szeimyna E. 
Glivitz pasipjovė anti ant Ne
dėlios ir rado skilvyje blizgan 
ežius szmotelius metalio didu
mo kaip javu grudai. Nunesze 
juos pas auksoriu kuris po isz- 
tyrinejimui apreiszke kad tai 
grynas auksas. Dabar jeszko- 
ma vietos isz kur antis paėjo 
idant atrasti aukso smiltis.

Penki Užmuszti Musz- 
tyneje Už Mergina

Memidji, Minn. — Leonar
das Portano, 35 metu, susipe 
sze su ūkininku Oskaru Tim-

Gubernatorius Earl Warren, isz Kalifornijos, kuris bus 
žymiu kalbėto jum ant Republikoniszko seimo Chicago j, su 
savo dukrelėms, kurios sako kad darbuosis prigialbedamos 
tėvui kad jis butu iszrinktas.

Maspeth, N. Y. — Gegužio 7 
diena Alekso Vasiliausko 'kon
certo programos atžvilgiu, la
bai pavyko. Žmonių buvo apie 
du szimtai o kai baisus lietus 
nustojo lijas ir szokimas prasi
dėjo, žmonių prisigrūdo nema

sutepliota. Vyras, dažinojas 
kad tai jo dukters darbas, pa-, 
sakes: “gerai, asz padarysiu' 
taip, kad ji daugiau neims ma
no pinigu.” Pasiėmęs mergaite 
jis nusivedė in skiepą ir kirviu 
nukirto jai abi rankas ir pats 
pabėgo. Motina mane jog jis 
mergaite nubaus su diržu. Ne
sulaukdama nei vyro, nei mer
gaites, ėjo ju jeszkoti. Rado 
dukterį gulinezia be žado, 
kraujuose. Isz gailesezio moti
na sukrito ir abidvi buvo nu
vežtos in ligonbute.

Pueblo, Mex. — Nors Felici- 
janas Maccoro nužudė dvide- 
szimts žmonių, bet būdamas 
kalėjime, kada tik iszgirsta

> skambejima varpu, puola ant 
I keliu ir karsztai meldžiasi už 
duszias savo auku kurias isz- 
siunte ant amžino atsilsio.

Tasai iszgama turi vos devy
niolika metu o priesz jo suėmi
mą taja diena nužudė net sze- 
szes ypatas, kurias po nužudy
mui apipleszdavo. Palicija ga
na jo jeszko j o pakol užėjo ant 
jo pedsakio. Tomis dienomis 
jis bus elektrikiuotas už žudin-

my, už 15 metu Myrtle Sanders, 
nuszaudamas ji ant smert o ka
da tėvas merginos atbėgo in 
pagialba, nuszove ir ji. Nega
na to, nuszove merginos moti
na ir szerifa Wilsona kada ta
sai norėjo žudintoju aresztavo- 
ti. Portano, nužudęs savo prie- 
sza, pagriebė mergina ir bego 
su ja in artima girria o kada 
tėvas ir motina bego paskui, 
rakalis nuszove abudu, po tam 
szerifa ir jo pagialbininka. 
Mergaite likos surasta ant ry
tojaus pusgyve, apleistam na
me nes tasai iszgama ja su-

žai. Elena Bartush visus suža
vėjo. Jos balsas ne tik gražus 
ir malonus bet jos judesiai ar-
tistiszki. Nustebino savo balsu 
ir Alekso Vasiliausko brolis 
Albinas. Jis ir-igi laibai szvelnu 
turi baisa ir ji gerai valdo. Di- 
riigencziaus armonika labai pa
tiko o Szidlauskas labai pui
kiai skambino pianu. —J.V.

Sūnūs Pasiliko Patėvis

Savo Tėvo

Zvole, Hollandija.— Apslipa- 
cziuodamas su -savo patogia bo
bute, jaunas žmogus pasiliko, 
patėviu savo tėvo. Tėvas vaiko 
apsipaeziavo su antra pacziia 
kuri turėjo 20 metu o motina 
josios turėjo 45 metus, su kuria 
apsipaeziavo jo sūnūs, kuri 
pagimdė jo pirmutine pati.

Skaitykite “Saule”

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT St£tS bjaurino.

Vienatinis Ju Pasilinksminimas

Szitie laivorei, po smarkiam musziui ant Roi salos, vietoje pasilsėt- tai eina maudytis 
laike karszczio, kuris juos atvėsina ir apmalszina ju nervas.

“Vargszas” Paliko 
$16,000 Turto

San Francisco, Cal. — Dan 
Harmer apreiszke kad isztyri- 
nejo buk kokis tai William Ma
ger, 87 metu Indijonas, kuri 
visi aplinkinei gyventojai laike 
už labai varginga žmogų, pali
ko paskui save 16 tukstaneziu 
doleriu. Kaimynai ji surado ne
gyva savo bakūžėlėje užmies
tyje Fallbrook. Paliktas turtas 
susidėjo isz pinigu ir szeru.

Paliko Visa Savo Turtą 
Geradejams

New York — Margarieta 
Lawrence, kuri buvo gimus 
nelaisvėje, kada tai Ameriko- 
niszki p-onai laike pas save ni- 
gerius nevalninkus, mirė ana 
diena, būdama ant tarnystes 
pas Dr. Clair Smith, pas ku
riuos iszbuvo paskutinius 36 
metus. O kad neturėjo jokiu 
giminiu, paliko savo gerade
jams visa savo turtą suside
danti isz tukstanezio doleriu 
ir szilkine kaldra kuria juoda 
senuke paliko. Daktaro szei
myna laike didelėj e paguodo- 
neje taja senuke kuri buvo kai
po nare j u szeimynos. Už palik
tus pinigus daktaras puikei pa
laidojo sena tarnaite, nepasi
likdamas ne skatiko bet pridė
jo da isz savo kiszeniaus.

-----------Q-----------
§ Aplinkinėje Yellowstone 

Park randasi 20,000 briedžiu, 
kurie randasi po priežiūra val
džios.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

OJ TIEJI NELABUS 
BURDINGIERIAI!

Neteko Pacziules, Ke- 
turiu Vaiku, $1,680 Ir

Burdingieriaus

Pittsburgh, Pa. — In palici
jos stoti, anksti ryta atėjo 
verkdamas kokis tai Aleksan
dras Czarnevskis, gyvenantis 
ant 2nd Avė., su skundu ir mel
dimu atrasti jo paezia, 1,680 
doleriu, keturiu vaiku ir jo 
burdingieriaus, Petro Kosztak, 
kuri nuo senei nužiurinejo buk 
už daug susidraugavo su jo pa- 
cziule.

Czarnevskis sake palicijai 
buk ji prikalbino kitas burdin- 
gierius važiuoti automobilium 
in Youngstown, Ohio, kur pra
leido smagei diena pas gimi
nes. Sugryžes namon, nerado 
savo pacziules ne vaiku. Pri
jausdamas ka tokio blogo, nu
ėjo ant virszaus pažiūrėti in 
kupara, kuriame turėjo sueze- 
dines 1,680 doleriu. Pinigu 
taipgi nerado savo “banke.”

Antram burdingieriui taip 
gi paėmė apie du szimtus dole
riu. Detektyvai tuojaus pradė
jo jeszkoti pabėgėliu ir užėjo 
ant pedsakio duodami žinia pa
licijai Wheeling, W. Va., ir 
Akron, Ohio, idant aresztavo- 
tu porele, jeigu in tenais atsi- 
bostytu.

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes :: 
—o--

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

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

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiems 
reikalams. Telefono Numeras 78. 
S2O W. Centre St., Mahanoy City

“SAULE“ YRAl 

GERIAUSIA 
DOVANA!

JOHN KOVAL
. . . KVIETKININKAS . . .

Kvietku Del Visokiu 
Pareikalavimu, Už Žemiausias 

:: Prekes ::

Sutaiso Dailius Bukietus Del 
Vestuvių, Ligonbucziu, 

Laidotuvių, Kapinu ir t. t.

Telefonas 764

616 W. CENTRE STR., 
MAHANOY CITY, PA.

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.


