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Isz Amerikos
Kareivis Atėmė Sau
, Gyvasti

SHAMOKIN, PA. — Paleis- 
tas namo kareivis Raymondas 
Kaseman, nuejas in ugnagesiu 
stoti Independent Hose Co., at
suko keturis kranukus gazo ir 
atsigulė ant grindų laukdamas 
mirties. Po kokiam kaikiu ine- 
jo palicijantas ir uždege žiburį, 
gazas eksplodavojo suardyda
mas sienas stoties ir suardė ke
lis kambarius. Po eksplozija 
surado kareivi negyva ir du 
ugnagesius sužeistus. Eksplo
zija buvo girdėta po visa ap- 
linkinia..

Amerike Yra 228 Tikė
jimai Su 56,835,652

Parapijonais
WASHINGTON, D. C. — 

Pagal paskutini tikejimiszka 
surasza, tai Amerike randasi 
228 visokiu tikėjimu su 56,835,- 
652 parapijonais, kurie turi 
262,784 bažnyczias, parapijas 
ir gongregacijas.

Isz tuju visu tikėjimu Rymo 
Kataliku yra daugiausia, nes 
yra net 18,945 324 ypatų.

Gengsteris Palaidotas 
$10,000 Grabe

CHICAGO. — Ana diena li
kos palaidotas czionais gerai 
žinomas gengsteris “Dago” 
Mangano, kuris czionais vald
žia banda visokiu gengsteriu. 
“Dago” likos palaidotas sida
briniam grabe, kuris kasztavo 
10 tukstancziu doleriu. Jisai ir 
kitas gengsteris likos nužudy
tais per kitus už tai, kad nepa
sidalino pinigais parduodamas 
125,000 kartonu paperosu pa
vogtus isz trūkio, kurie buvo 
siuncziami del kareiviu ant ka- 
riszku lauku.

Vaikas Nuszove Savo 
Motina Isz Netycziu
OKLAHOMA CITY, OKLA. 

— Keturiu metu vaikutis siau
tė su karabinu, nuduodamas 
kad jisa yra kareiviu. James 
Hamilton su paczia sėdėjo ta
me laike ant gonkeliu silsėda
mi po darbui. Sūnelis pribegias 
prie motinos, atkiszo karabina, 
kuri tėvas ta ryta naudojo ant 
medžiokles ir atkiszes in moti
na, paszauke: “Asz esmių ka
reivis,” patraukė vamdzi, szu- 
vis puolė in motina, sugruyvo 
ant grindų negyva.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Prikraustas Laivas Su Kareiviais Ir Materijolu

Plaukenti Amerikoniszki laivai in Guam, prie Marianos 
Salų, yra prikraustais kareiviais ir kariszku materijolu, 
kaip matome ant paveikslo.

KABE

Vokiecziai Parduoda 
Savo Ginklus Kad

Pirkti Gėrimu
IRUN, ISZPANIJA — Jean 

T’Kindt, 18 metu Belgiszkas 
lekioto j as, kuriam pasisekė, 
iszbegti isz Francijos in Isz-j 
panija pasakė, buk Vokiecziai 
trauke savo armija isz pakrasz- 
tiniu Francuziszku miestu o 
tie, kurie da ten pasiliko, yra

Neturi Laiko Imtie 
Vokieczius In Nelaisve
Amerikoniszkas Abazas Fran- 
cijoj. — Pulkas Amerikoniszku 
tanku važiuojancziu in Lorien- 
ta, netikėtinai sutiko 1,200 Vo- 
kiszku kareiviu ant kelio, ku
rie stovėjo ant kelio su iszkel- 
toms rankoms auksztyn szauk- 
dami: “Kamerad.” “Norime 
pasiduot” szauke Vokiszkas 
aficierius, kuris kalbėjo ang- 
liszkai.

“Dabar neturime laiko. Sės 
kite prie kelio ir laukite pakol 
kitas musu pulkas eis tuom ke-

daugiause girti.
Vokiecziai parduota viso

kius ginklus, kokius tik gali 
surasti kad už aplaikytus pini
gus pirkti vyno ir kitokiu gėri
mu. Kožna vakara surengineje 
girtuokliszkas puotes ir kalba 
kitiems, kad jau daugiaus ne- 
sugryž gyvi in Vokietija —taip 
pasakė tasai jaunas pabėgėlis.

Mieste Biaritz pasiliko labai 
mažai Vokiszko armija, tik 
randasi milicija, kuri daro 
szioki toki paredka. Vokie
cziai negali iszsiunsti ginklu 
isz Francijos del savo kareiviu, 
nes Francuziszki patrijotai su
naikino visus geležinkelius.

500,000 Holanderiu 
Neteko Namu

LONDON. — Apie puse mi- 
' lijono Halanderiu, neteko savo 
1 namu, kada Vokiecziai užliejo 
apie 375,000 margu lauku kurie 
buvo jau užsėti. Tik isz vienos 
provincijos likos iszguiti 200 
tukstancziu žmonių isz Holan- 
dijos priverstinai in kitas sza- 

i lis.

liu ir jus paims po savo globe” 
atsake Amerikoniszkas seržan
tas in nusistebėjusius Vokie
czius.

150,000 Žmonių 
Mirė Vokiszkoje

Ligonbuteje
MOSKVA, RUSIJA — Uk- 

rajiniszkas valdiszkas daneszi- 
mas skelbia, kuris tirinejo Vo
kiszkas tiaurybes, tvirtina, 
tuk Slawuce, 160 myliu nuo 
Kijevo, mirė 150,000 žmonių in

A ii j ent ai Kožna 
i Diena Arcziau

laika dvieju metu, nuo kada 
Vokiecziai užėmė ta vieta.

Valdžia apkaltinoje, kad Vo-
kiszki daktarai praplatinejo 
limpanczes ligas, priversdami 
ligonius nusiduoti in vieta, kur ■ 
jau 1,800 mirė ligonbutuosei 
ant tipuso ir džiovos. Ligonius 
marino badu ant smert, duoda
mi jiems tiktai 250 gramu mil
tu padirtu isz sumalto medžio. 
Vokieczia plakdavo ant smert 
nelaisvius, o nekuriuos net pa
laidodavo gyvus.

Žmonis, kurie atlankydavo' 
ligonius tosia ligonbutesia, Vo
kieczia apipleszdavo nuo dr.a-| 
panų ir czeveryku o tie jie, ku-j 
rie norėjo pabėgti szaudavo 
ant vietos.

Kazarmes, kuriuos patalpi
no nuo 15,000 lyg 18,000 sužeis
tųjų, buvo apsubtos durencziu 
dratu, apginkluotos su karabi
nais maszininais. Kada Vokie
czia apleido taja ligonbute, tai 
tik 525 pasiliko gyvi žmonis.

Rapartai pranesza buk Vo
kieczia iszžude 7,300 Francu- 
ziniu Patrijotu ir paėmė in ne
laisve apie 8,000 žmonių.

------- a-------
CHICAGO. — Varytojas 

troko Eranas Scarpaci, ap 
reiszke palicijai, buk kas tokis 
pavogė jam troka, prikrauta 
su jautiena mesa 2,600 svaru, 
priek tam ir septynes baczkas
liežuviu ir juodegu. Varytojas 
troko sake, kad trokas dingo 
kada pristatinėjo mesa pas tū
la buczeri.

iryžiaus
70,000 Vokiečziu Užmuszta,
Daug Paimta In Nelaisve; Lie 
tuvoje Vokiecziai Atmuszti; 
Francuziszki Patrijotai Pa

sikėlė Priesz Vokietija
MOSKVA, RUSIJA — Vo

kiszkas Generolas Von Paulius 
ana diena kalbėjo per reidio isz 35 mylės nuo Paryžiaus ir tikisi neužilgio ineiti 
in savo tautieczius, buk vokia-S111 Patl miestą, nes jau paėmė daugeli miestu su 7 I
tijasziakarepraiaimes, nes A-i(jį(]elems biedems del Vokiečziu, užmuszdami 
lijentai yra daug drutesni ne) 
tik kareiviais, bet ir ginklais. 
Visa viltis Vokietijos laimėji
mo szios kares yra beviltinga, 
kalbėjo Generolas Paulius.

LONDON, ANGLIJA. — Alijentai jau

70,000 ir paėmė 19,000 in nelaisve. Apie puse 
milijono Francuziszku Patrijotu pasikėlė priesz 
Vokieczius neduodami jiems pasilsio, užmusz- 
dami apie 2,000 Vokiečziu artimoje Paimpolaus.

Apie 2,000 Amerikoniszku ir Angliszku 
ia Lietuvoje, Rusai paemel erOp|anu u-jIJupo ant SV3rbU dallU Vokie- 
"1 /■»C«4 1 "i ii t v» Irnivv^nlui i-v» rlnii/Y *■ *

tijoj ir Belgijoj, numesdami tukstancziu bombu

Rusai paėmė ana diena Os- 
sova, artimoje Pragos, kur Vo
kiecziai neteko 118 tanku. Mu- 
sziosia
70 miesteliu ir kaimeliu ir daug 
visokiu ginklu.

Amerikoniai paėmė apie 3,- 
500 myliu kariszko lauko nuo 
Japonu ir užmusze apie 11,000 
Japonu in laika dvieju sanvai- 
cziu.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Painus Kiniszkas Kėlės In Burma

Szitas Kiniszkas kėlės veddantis in Burma yra painus ir sukantis isz vietos in vieta, isz 
priežasties kalnu, tarp kuriu tasai kėlės eina. Amerikoniszki inžinierai da priesz kare ji 
pagerinejo. Tasai kėlės buvo bombarduotas per Japonus nuo prasidėjimo kares.

ant svarbu vietų, sunaikindami amunicijos sta
tes, ginklu dirbtuvių ir valdiszku namu. Ke
liolika Amerikoniszku eroplanu nesugryžo isz 
tosios keliones. Daugiau kaip 20,000 Vo-
kiecziu randasi slaistosia, isz kuriu negali 
iszbegti. Daugia kaip 10,000 Francuziszku 
Patrijotu eina in Vichy kovoti prieszais savo
nevidonus. Užpakalije Vokiszku linijų Pran
cūzai neduoda jiems pasilsio ir varo juos 
toliaus, o mieste Paryžiuje jau prasidėjo 
ulyczinai musziai su Vokiecziais.

Rusiszko Generolo Czerniakovskio pul
kai artinais arcziau prie Karaliauczio isz 
szalies Suvalkų prie Nemuno upes artimoje 
Kauno. Bet smarkiausi musziai tęsęsi Ma- 
riampolei, kur Vokiecziai ana' diena neteko 
2,300 kareiviu. Prie Biržių, kur radosi sze- 
szios davizijos Vokiečziu, kurie smarkai gy
nėsi per tris dienas, žuvo 6,000 Vokiečziu ir 
2,600 paimta in nelaisve. Daug visokiu ar
notu ir tanku likos sunaikinta kada Vokie
cziai bego isz tosios aplinkine.

SKAITYKITE “SAULE”
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Kas Girdėt
Į per viena vinuta užgesindama 
'visu elektrikinus žiburius.

Nuo kada pirmutinis akmuo 
likos padėtas po pamatu Szv. 
Petro bažnyczios Ryme, Itali
joj, tai yra 1450 mete, kuria 
pradėjo statyti Popiežius Mika
lojus V., lyg josios paszventi- 
nimo per Urboną VIII, 1026 
tai yra net po 1760 metu, nfes 
per tiek metu ja state, kaszta- 
vo 47 milijonai doleriu. Per ta 
laika vieszpatavo 28 popiežai.

IMMIGRANTAI
□VILIAME KARE dai, kuri

Ana diena Najorkinis sudžia 
nubaudė rustai Mrs. D. Morri
son, paliepdamas jai bueziuoti 
savo vyra tiktai szeszis kartus 
ant dienos.

Josios vyras pamėtė ja kelis 
menesius adgal apsigyvenda
mas Bostone. Pacziule ji ap
skundė už apleidima josios ir
užlai'kyma. Detektvai surado;Zokristije, kuria pastate Pjus- 
palbegeli ir pastate priesz su-Į as VI kasztavo milijonas clole- 
džia, kuris teisinosi tuos, kad'riu daugiau. Prie to neprisis- 
buvo priverstas pabėgti isz na-j kaito boksztai, stovylai ir kiti 
mu, nes jo mylima pacziule per papuoszimai. Toji milžiniszka 
tankai ji bucziavo ir reikalavo bažnyczia yra 6131/[> pėdu ilgio

Sake jisai to-'o 446(4 pėdu ploczio. Nuo uly-už daug meiles, 
lauš:

“Isztikro bausme Dievo tu
rėjau su savo prisiegele. Nors 
ji yra gera gaspadine, bet jos
ios Ibučziavimas daede man lyg 
gyvam kaului. Kada norėjau 
pasilsėt po darbui, sėdo man 
ant keliu ir be paliovos mane 
bucziavo, bucziavo ir bucziavo 
ir galo ne Ibuvo, liepdama save 
vadyti saldžiausiu aniuoleliu 
ir kitais meilingais vardais. 
Negalėjau nei malszai paval
gyt nei skaityt, nes man nuola- 
tai pertraukdavo visame reika 
laudama kad asz tik su ja gla- 
moneczia. Vyras aplaike per
siskyrimą.

Dabartinio 'karo nelaimiu su- 
raszai visam pasauliui parodo 
kokios tautos sudaro musu ko- 
vojanezius pulkus.

Civilio Karo suraszai buvo 
taipgi indomus. Juose inraszy- 
ta vardai daugelio vvru sveti- 
mos kilmes kurie aukavę gy
vastį užlaikyti tautos vienybe.

Apvaikszcziodami Dekoram- vu, Ericsson 
jos Diena, gerbdami tuos pat
riotus, kurie kovojo Gettys- 
burgh, Chickamauga, Bull Run 
ir kitose kruvinose 'kovos lau
kuose buvo vyrai kurie del po- buvo iszbandytas. 1862 m. Kon-'įr 
litiniu ar tikybos priežaszcziu federetu “Merrimac
apleido savo namus su savo ko in Hampton Roads ir suža- 
szeimoms atvykti czion kur ga- liojo dvejus federalius laivus.
Įėjo gėrėtis naudoms ir privile-^ Ruoszeszi kita sunaikinti kada 

1 gijoms jaunos demokratijos.
Kiniszki kareiviai kurie sta- Kada ju szalis reikalavo pagel-' 

te nauja forteca ir kasė griu- bos, jie drąsiai atsiliepe in Pre-' 
vėsinusia senos drutvieta Sing- 
vai-ho, provincijoj Honahan,' savauoriu.
rado kaulus buvusio KiniszkOj Daug immigrantu kovojo Ci- 

prie kurio radosi viliame Kare. 1939 m. Prezi-
Roose veltas parasze 

laiszka apie garsu vengrą Ma- 
Wu-Yan paėmė taji skar'ba po jor Genoral Julius H. Stahel 
savo globa, pakol nesuras del Szamvald, kuris atsižymėjo 
30 saugia vieta, kad nepapultu pjedmont kovoje, Virginijoj, 
in. Japonu rankas. Nekurie in- jįs ibuvo apdovanotas Suv. 
dai paeina nuo tukstancziu me-. Valstijų aukszcziausiu • meda- 
tu priesz užgimimą Kristaus.

ežios lyg bo'ksžtui turi 448 pėdu 
aukszczio.

Ciesoriaus, 
puikus indai verties ant mill-' clentas 
joną doleriu. Genrolas Sing-

Daktaras Kamaroff, isz New 
Yorko perstate del Apszvietos 
Tarybos Washingtone deszimts 
prisakymu, kokiu budu mote- 
res privalo pasielginete su vy
rais, idant meile neužgestu luo
me moterystes. Daktaras sako 
jeigu turime visokias mokyk
las kaip iszmokt valgi, sint, 
szokt ir t. t., tai kodėl nepriva
lome uždėti mokyklas del vedu
siu poru, buriuosią iszmoktu 
kaip pasielginet su vyrais.

Tuos deszimts prisakymus 
privalo iszpildyt kožna motere, 
jeigu geidžia užlaikyti prie sa
ves vyra, yra sekanti:

1—Mylėk savo vyra su visa 
szirdižia; 2—Duok jam laisve 
iszejimo ir atėjimo namo; 3— 
Bukie del jo meilinga; 4—Pra- 
szyk, o nereikalauk, o tada vy
ras iszpildys visus tavo pagei
dimus pagal savo iszgale; 5— 
Pavelik jam siaust, rūkyt ir 
gert namie, jeigu tame randa 
užganadima; 6—maitink ji ge
rai; 7— Redykis kanuogriau- 
sia (jeigu ant to alga vyro pa
vėlins) del savo vyro, o ne del 
svetimu; 8—'Miegoti atsky- 
riuosia lovosia, nes to reikaiau- 
je sveikata ir smagumą; 9— 
Nekalbėk namie apie bizni; 10 
—Rūpinkis būtie sveika, nes 
gera sveikata yra geriausia do
vana del tavo vyro.

galimo szaltai žiūrėti in kan- 
czias, nelaimes, ir persekiojimą 
musu tautiecziu, tas nesutinka 
su aukszcziausiais ir szven- 
czia tįsiais tikėjimo insakymais.

Kataliku leidiniai daugeli
kartu savo oditerialuose krei-__ ____
pe skaitytoju domėsi in dalyka,! retu but lengva isznaikinti ta 
smerkdami t.
Vienas isz sziu “Florida Kata-)
tikas,” St. Augustine, Floridoj je formije kuri kaltina

Į vyru jėgos laivyno pulkams 
pristatė Szvedu laivai ir Szve-

rie tuom metu czion gy-
l venb. Tarpe geriausia žinomu 
vardu yra vardai Admirolo' 
Dahlgren ir Kapitono John Į 
Ericsson. Dahlgren padėjo 
Shermanui paimti Savannah,

' jis indomavosi visokiais gink
lais.

1861ni., kada laivyno vadai'
- mate, kad reikia saugoti uostus aiszkiame ir stipriame prane- 

nuo konfederetu szarvuotu lai- szirao sake:
, Prezidento Lin-: “ Krikszczioniams, ypacz ka- daro tie kurie nesupranta eko- 

nereikia priminti' nomines ir sociales aplinkybes.
Ca:,kai pamegzdžioti senesnius 

visokias pasakas
Tuoj ti-semitizmas yra baisus daik-j apie Žydus ir jie pradeda tikėti 

kad Žydas yra menkas žmogus 
abejotine budo.

Iszrauti .szia forma, anti-se-

visus Žydus kaipo draugus, da
ro visokius skirtumus.

“Mažai žmonių yra persi
tikrinę “Žydu neapkentė jai,” 
ir ju kvaili gineziai, kurie 
seka Berlyno pavyzdi, nesutin- 

i ka su Amerikiecziu skoniu. Tu-

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

Raszant laiszkus in redakci
ja “Saules,” malonėkite isz- 
aiszkint koki turite reikalą ir 
jeigu siuneziate pinigus, tai pa
žymėkite už ka siuneziate juos, 
o apturesiste geresni patarna- 
vima be jokio užvilkinimo ir 

I apsisaugosite nesmagumu. Ne- 
už visus blogumus, už karo ne ! kurie prisiunezia pinigu be jo- 

i patogumus ir sunkenybes. Ta kio iszaiszkinimo už ka. pti-

anti-semitizma. 1 forma auti-semitizmo.
“Tikras pavojus randasi to-

colno paraginimu gavo insaky-J talikams, 
ma pastatyti szarvuota laiva anti-semitizmas peržengia V.
“The Monitor.” Laivas'buvo musu tikėjimo insakymus. An-, perduoda 
užbaigtas in 100 dienu.

siunczia pinigus. Taipgi, ra- 
szant laiszkus, jeigu geidžiate 
atsakymo, neužmirszkite inde- 
ti markes del atsakymo, nes ki
taip jusu laiszkas neaptures jo
kio atsakymo. Laiszkus ir Pi
nigus visados siunskite ant szio 
adreso: Saule Publishing Co., 

MAHANOY CITY, PA.

visas kataliku mokslas 
inplau-| jį smerkia.

Arkivyskupas Mooney, isz
", Detroito, nesenei kalbėdamas1 mitizino reikalauja visu ipara- 
\ civiliu susirinkimo, kuris buvo i mos. Anti-semitizma neisztn’ai- 
;szaukiamas pagerbti tuos, ku-Įkinsime tik kalba. Vienas nar- 
, rie žuvo Varszaves Grot to, ipa- 
reiszke teisybe, kada jis sake, 
kad vien pasmerkimas anti-se- 
mitizmo mažai nuveiks. Mes 
visi savo szirdyse žinome, kad 
neapykanta ir slaptas perso*-

“Monitor” pasirodo. Ir garsia-! 
me sekmadienio ryte Kovos 
men., 1862 m., invy'ko baisi ko- 

zidento Lincolno praszyma del va ir “Monitor” laimėjo.
Visi Amerikos mokyklos vai

kai apsipažino su szia garsia/ 
vandenyno kova.

Daniel Harris 
nis veteranas Civilio Karo New' 
Yorko mieste. Jis atvyko czion j 
isz Anglijos būdamas dvieju 
metu amžiaus, ir 1863 m., vos 
tik 17 metu instojo in Unijos 
armija. Buvo vienas isz 8,000 

ir trum-' 
“Old 

Ironsides” arba SlS Constitu
tion. Jis irgi tarnavo Saratoga 
ir paskiau buvo vienas isz jū
reiviu, kurie savanoriai stojo 
prie armijos kareiviu pasti
printi ir paimti Savannah, I 
Georgia. Sziadien jis garbes 
prezidentas Žydu Karo vetera
nu.

Beveik visos immigrantu 
grupes prisidėjo prie Civilio! 
Karo, lygiai kaip sziadien ko
voja Dedei Šamui ir prisideda 
prie szios szalies karo pastan-

liu “ Congressional Medal of Žydu,'kurie insirasze 
Į Honor.” Jis vede pulką, kuris pa laikui jis tarnavo 

Ant suvažiavimo Amerikon- * snlaike konfederetu kareivius 
iszku fiziku ir astronomu kur nuo AVashiugtono, ir taip isz- 
atsi'buvo ana diena San h ran-. saUgojo tautos sostine. Sakoma 
ciske, profesoris Robinson, ap-|kadtas generolas buvo geras 
reiszke, susirinkusiems, buk ji- draugas Prezidento Lincolno, 
sai iszrado, kad už kokios mi-\ryra faktas, kad kada Lin- 
lijonu metu, saule, susitiks su Colnas iszvyko in Gettysburgh 
kita milžiniszka planieta. Isz duoti j0 ^arbia kalba, Genero
lus priežasties bus permaina' ias stahel Szamvold buvo vatos priežasties bus permaina
begis musu žemes taip kad pri-! das Garbes Sargu, 
siartins prie saules taip arti 
kad viskas, kas randasi ant mu
su žemes sudegs ir visas gyvas-' cinkas Gezą Mihaltozy, 
tis dings.

Nesirūpinkime apie tai, juk
milijonas metu ne taip greit a- 
teis, o lyg sziam laikui gal mu
su veisle visai iszmirs lyg tam

• laikui.

yia vieninti- jjmas Žydu yra taip bloga
— ------ - ; Į<aj.p persekiojimas kitu tikybų

ir rasiniu mažumu grupiu.
| “Matome, kad szioje szalyje 
anti-semitizmas plecziasi ir tie 
kurie privalo būti pirmose eile- 
so kovoje priesz ji, nekreipia 
jokios atydos.

j “Kartais girdimo pavyzdin
gus Katalikus socialiuose su
sirinkimuose pasakuojant juo
kus apie Žydus. Kiti nelaiko'

sus žmogus susirinkime gali 
daug daugiau nuveikti negu 
stiprus inžengiamasias straips
nis.

“Anti-semitizmas yra musu 
visu dalyku kaipo krikszczio- 
niai ir amerikiecziai. Visi turi 
prisidoti prie iszriszimo. Turi
me sziadien pradėti.”

:: Naujos ::
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes ::
■ o-

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau

atspėta kas buvo

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

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

20 Centai.
SAULE PUBLISHING CO 

MAHANOY CITY, PA.

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

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

Pirkite Apgynima 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Mieste Lincoln, Anglijoj, ant 
paliepimo miestiszkos valdžios 
visos elektrikines szviesos bu
vo užgesytos per viena minutai 
ant ženklo gailės po katai, kuri 
atidavė geradejyste miestui.

Nesenei mieste . atsirado 
daug pelu kuriuos nemažai pa
dare elektrikui bledes, kuri 
tankei iszdegdavo arba su'gau- 
dydavo per peles dalipstan- 
czios elektrikini mekanizma. 
Ant galo pargabeno kate, kuri 
apdare paredka ir peles palio
vė daryt bledes. Bet ana diena 
kada kate vijosi paskui pele 
užszoko ant drato kuriam rado
si 1,800 voltu ir kate likos už- 
muszta ant vietos.

Miestas norėdamas katai už
mokėti už gera patarnavima 
jįcĮ visuomenes, apgalėdavo jaj

Nekurie yra tosios'nuomones 
kad gyvulei negali būtie dėkin
gais žmogui už padarytas gera 
dejistes, bet sekantis atsitiki
mas patvirtina kad ne tik gy- 
vulai bet ir paukszcziai turi 

1 jausla ir dėkingumą.
Vermont valstija, dvylikos 

metu vaikas Antanukas Nuell- 
er užtemino kirmelia, kur slin
ko prie lizdo pauikszczio ir isz- 
cziulbti kiauszinius. Kirmelia 
užmusze, pauksztis isz džiaugs
mo nutupe ant vaiko peties gie

dodamas linksmai. Dabar ka
da vaikas, eina ant darželio, 
pauksztis nulėkė nuo medžio, 
užtupe jam ant peties ir tolei 
tupia pakol vaikas neineina in 
st ubą ir tai atsibuna kas dien.

Isz priežasties persiskyrimu 
Amerike in laika 20 metu likos 
perskirta net 180 tu'kstancziai 
vedusiu poru, kurie paliko 97 
tukstancziu vaiku po kitu glo
ba.

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
* Velnias

Kitas vengras pagarsėjęs 
Civiliame Kare buvo Pulkau

ki! ris 
! suorganizavo kompanija Cze-
ku, Vengru ir Vo'kiecziu, kurie 
specialiu prezidento leidimu, 
buvo vadinti “Lincoln’s rifle
men.” Pulkauninkas Mihalto- 
zy buvo sužeistas Tennessee 
kovos laukuose ir Chattanoo
ga, kur jis mirė, sziandien stovi 
“Fort Mihaltoyz” jo atmin- 
cziais.

Immigrantu patriotizmas Ci
viliame Kare puikus dalykas. 
Pirmas aficialiai užrekorduo- 
mirtis buvo jauno Lenko, asz- 
tuoniolikos metu Thaddeus 
Starwinski isz Charleston, 
South Carolina, kuris netikėtai 
žuvo kada Kon'federetai ruo- 
szesi atakuoti Fort Sumter 
Sausio menesi, 1861 m.

Surasze vyru ir karininku, 
kurie mirė Civiliamo Kare ran
dame vardus kaip Andrew Gu
la, Conrad Huba, Ambrose Ba- 
lamut ir kitu immigrantu.

Mažai žinome apie Rusus A 
merike priesz 1870 m. Bet ma
tome viena varda John Basil 
Turchin, pulkauninkas, ir pas
kiau ’brigadier general sava
noriu isz Illinois, 1864m., aplei
do armija ir gryžo in Illinois.

Valstijos sostinėj, Wisconsi- 
ne stovi bronzo stovyla Pulk. 
Hans Christian Heg. Koman- 
dierius penkiolikto Wisconsin 
Regimento, kuris žuvo Cliicka-

Katalikai
Ir Anti-Semitizmas
Katalikai, svietiszki ir kuni

gai, sziuom metu daug kalba 
priesz anti-semitizma ir ta ne
apykanta, klaidingas žines 
cijas, prietaringumą ir piktu
mą 'kurie ta vysto. Katalikai 
žino ka reiszkia anti-semitiz
mas. Jie pergyveno ta viską 
priesz kolius szimtmeczius Eu
ropoje, ir musu szalies pirmose 
dienose, kada ji dar nebuvo res
publika, ir vėl viduryje pasku
tinio szimtmeczio. Jie žino, kad 
tas pats prietaringumas ir ne
apykanta kurie pagimdė anti- 
katalikizma dabar gimdo anti- 
semitizma.

Arkivyskupas Spellman isz 
New Yorko, vienas isz svar
biausiu
žmonių Amerike,

TIKTAI,... 50c
SAULE PUBLISHING 00

Mahanoy City, Pa.

Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 
50c., o aplaikysite knygas per paczta.

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.
No. 160 Keturiolika istorijų apie 

Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
rgumą in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Gra.pas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25a

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

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

No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose: Nevidonas. 90 puslapiu. 25c

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Fasitaisias 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 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; Sruolia isz Lietuvos. 68 
puslapiu ..........................................15c

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

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

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

No. 102 
minaliszka

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

No. 104
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,

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,
... 15c

119 Keturios istorijos apie

Popierinei apdarai. 50c 
Prakeikta, meilingas kri- 

apraszymas, 202 pus. Boc
Vaidelota, apisaka isz 
puses szimtmeczio, isz-

Su pa- 
35c 

Trys istorijos, apie Ne-

Kataliku Bažnyczios P“ikus apraszymas. 119 pus.. 
. . No. 1 19 KcLULIVO AOVVXXJMO

smeiKe sZ1R,Qaržia Haremo nevalninke; Luoszis: 
ruszi neapykantos. Straipsny- Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
je American Magažine priesz
kelius menesius jis sake: kas isz girrios ir Ant nemano 
“Sziuom metu Katalikai yra puslapiu ..

anti-senutizmu, stebuk;inKa3
Musu tikėjimas grabelis: Drąsus szuo; Kolera; Sene

lis; Vargo sapnas ir pasaka apie ci- 
igonus. 45 puslapiu  .15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
61 

15 c 
Penkios istorijos apie 

Doras gyvenimas; Priversta links-

No.

62 puslapiu ............................  15c
No. 120 Dvi istorijos apie Valu-

». 58
.. ..................... 15c
Septynios istorjos apie 

zerkolas; Sidabrinisapkaltinami 
gal taip yra. 
smerkia anti-semitizma kaipo 
nezmoniszka ir neamenkonisz-
ka žygi, ir daugybe musu žmo- ne Pana ir APie Baisi istorba- 
ui u inrode ta daug kartu ir pu^pluĮ26'

manga, ir kuri gerbia Norvegai daug budu.
Slipil viriną mU>e; Vargingo žmognus sunu; Trys Vyskupas biieil, vadas Ka-|UŽeiktos karaiiaus dukters; Jonukas 

taliku Jaunimo Organizacijos kuris buvo protingesnis už savo poną
15c

Amerikiecziai, del jo paszialpi- 
jos užlaikyit unija.

Kaip sziadienos moterys, 
taip ir Norvegu'kilmes moterys 
per Civili Kara atliko vyru 
darbus, vyrams isz vykus ka

i ;l.............> . ...ranJ
Kada Civilis Karas prasidė

jo, federalis laivynas buvo vi-
siszkai netinkamas. Ir daug'visus geros valios žmones. Ne-'

Chicago ie irgi tprasitare tuom 61 puslapiu .
. ~ -i No. 127 Trvs istorijos anie Dūk-

IClkcllU. Jis SclKC i ^ydu veika- . pugtyniu; Peleniute: Du brolci 
las, tikrai yra veikalas, ir ne Vargutis ir Skuputis. 60 pus... 15c 
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tik Žydu. Yra žmonių veikalas. ~"
Ir dabartine padotis lieczia
ne vien Žydus. Veikalai lie- m-
ežia katalikus, įprotestonus ir.

SKAITYKIT

PLATINKIT!

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

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

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz ValenCzijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
pacziuoias. 76 puslapiu................20c

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 anie 
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 
malaninkas 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; Avt keik užlaiko moterCs paslaptį. 
61 puslapiu .................... .15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szrilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tamas; 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. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu ................................. 15c

Adresas
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna.
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Moterys, 'kurios laukuose pė
dus riszo, taipgi iszsitiesuosios 
stovėjo ir žegnojosi. Kume
lys, »kuris ant ganyklos buvo 
pririsztas, pasibaidė, pamatęs 
plevėsuojanti klebono plosz- 
cziu, nutraukė virve ir davė 
kojoms Valia. Vaikas, apsisau- 
tes raudonu bažnytiniu žiponu, 
ėjo labai greitai, o kunigas, pa-j 
lenkes galva ant vieno szono,' 
seke paskui vaika, murmėda
mas paprastas maldas. Pas
kui ji ėjo Rape. Ėjo ji taip su- 
si'kuprinus, kad rodos ji kas 
valanda galėtu, reikalui esant 
atsiklaupti. Rankas buvo susi
ėmusi, kaip ir bažnyczioje.

Honore, kuris taipgi einan- 
czius pamate, užklausė saves:

“Kur-gi mus klėbonas taip 
skubintus!?!” Bernas, kuris 
sziėk tiek sumanesnis buvo, at
sake jam:

“Juk jis tavo motinai pas
kutinius sakramentus nesza. ’ ’

Iszgirdes ūkininkas toki isz- 
aiszkinima nemažai nenusiste- 
bejo.

“Taip, taip, turbūt taip ir 
bus,” ir vėl pradėjo savo pa
prasta darba dirbti.

Motina Bontemps spaviedo- 
josi ir tada apturėjo paskutini 
patepimą. Atlikęs klebonas sa
vo darba iszejo, palikdamas 
senąją Rape viena karsztoje 
grinezioje. Dabar Rape praėjo 
akyviai in ligone žiūrėti ir po 
kelis syk saves užklausė: kaip 
ilgai ligone isztikro dar gyves ?

Diena baigėsi ir pradėjo tem
ti. Szviežias oras tvino in grin- 
czia, judindamas ir iszpusda- 
mas, kada nors buvusias baltas 
bet dabar sujuodusias ir mušiu 
sutersztas langu uždangas, ku
rios nuo to taip iszsipute, lyg 
norėtu jos taip jau palėkti, 
kaip dvasia senosios moterisz
kes, kuri netrukus turės pasi
kelti in padanges.

Sene gulėjo nesikrutindama. 
Jos akys buvo atviros ir isz- 
skestos ir rodosi, lyg ji lauktu 
savo mirties, kuri jokiu budu 
neinstenge ja pergalėti. Kvė
pavimas jos žymiai mažinosi, o 
oras ėjo szvilydamas per mesz
lungiszkai suspaustas lupas. 
Veik turėjo jos-gyvastis su visu 
užgesti, o tada bus viena isz- 
karszele mažiau ant svieto, del 
kurios myrio ne vienas žmogus 
aszara nepralais.

Sutemus sugryžo ir ūkinin
kas nuo sunkaus darbo. Jis 
priėjo prie lovos ir persitikri
nęs, kad motina dar gyva, už
klausė sergėtojos:

‘ ‘ Kaip einasi jai ? ’ ’
*Kaip visada, kada jo moti

na negerai jautėsi, taip ir szi 
karta buvo jo balsas ramus. 
Pasiųsdamas dabar sergėtoja 
namo, tarė dar jai:

“Ryto ryt ant penktos va
landos, tamista, turi jau ežia 
būti! ”

Rape atsake: “ Lygiai ant 
penktos czionai! ’ ’

Antra ryta, vos saulei pate
kėjus, jau ir Rape lygiai ant 
penktos valandos pasirodė. 
Honore valgė užkandi, kuri jis 
pats pasigaminęs buvo, o tada 
ėjo vėl in ūke. Iszeinant jam 
sergėtoja tare in ji:

Amerikoniszkas Karei
vis Prižiūri Apleista 

Kūdiki

*

gw-;

ir 4 'fl®

Kada Amerikonai inejo in 
apleista miestą Tribehon, ra 
do tenais daugeli apleistu 
Francuziszku vaiku, o tarp 
tuju szita maža kūdiki. Szi- 
tas kareivis padėjo savo ka
rabiną in szali ir pradėjo pri
žiūrėt mažiulele, duodamas 
pieną iszalkusiam kudikui.

KAIP
GERBIA SAVO

MOTINA

dabar iszrode, lyg isztikro bu- I
tu ragai. In deszine ranka pa-1 
sieme didele szluota, o iii kai-' 
re nusitvėrė skardini kibirą,j 

i kuri be pertrūkio in augsti me- į
miliutą, kuri, jai besergstint Įe> Bubarszkejimu, panasziu in 
nenurainamaja moteri, praslin-1 o-riausma, nukrito jis ant as- j

los. Dabar užsilipus ji ant ke- y IENA karta keleiviai kėliau-ko, jai buvo jau pražudytas 
laikas, o sykiu ir pražudyti pi
nigai.

Jeigu . ji butu elgusis pagal 
savo szirdies velijimą, tai nie- 
ko nelaukdama butu nemirsz-1 ]aij pasirodė staiga 
taneziaja sene užsmaugus. Juk tokia, kai^ ji jai 

velnią. Nesvietisžl

dės praskleidė uždanga, pri
taisyta prie to galo lovos, kur 
buvo atkreiptos ligones kopos.

.Tokiu budu ji senajai ūkiniu- mintingas ir labai geras karai 
ir lygiai ius, nutarė eiti pas karalių pra- 

l apraszinejo‘ szyti, kad jiems leistu apsigy- 
ku balsu rėk- venti toje vieszpatijoje. Jie 

ir tokiu Jania dare ji priesz akis mirsz-. klausinėjo gyventoju koks yra 
anezios su szluota grūmojimus' karaliaus būdas idant jie žino-

tam buvo tiktai gerkles sus
paudimas re i k a 1 i n ga s
budu kvėpavimui, kuris ir taip k
jau palengva ėjo, o ypatingai, ;r szmckszcziojimus. Su didžiu 
kad jis jos brangu laika ir pi
nigus praryju, butu gala pada- žiurėjo ligone ant szmeklos ii

iszgascziu ir nedasiprotejimu

darni per galinga ir gražia 
vieszpatija dažinoje kad toje 
vieszpatijoje karaliauja isz-

BALTRUVIENE

Kur tik apsipacziuoja sportas, 
Jeigu tokia mergina pažino, 

Tegul paskui sau žino.

Del Musu Skaitytoju!

rius, o tuo ir senoles gyvas- 
cziui.

Bet tuojau ji'atsiminė, kaip 
tokia pagelba mireziai jai gali 
pastoti pavojinga, ir todėl pra
dėjo mastyti, ar neatras koki 
nors geresni būda užbaigimui 
senes gyvasties; galu gale ra
do ir tame rodą.

Ji prisiartino prie lovos ir 
užklausė ūkininkes:

“Ar matei jau, tamista, ka
da nors gyva velnią?”

Mirsztanczioji prasznibžde-

stengėsi isz visu savo pajiegu 
isz lovos atsikelti ir iszbegti. 
Su neiszpasakytu pasistengi
mu ju truputi pakele savo pe- 
czius nuo priegalvio, bet tuo
jaus sukrito su sunkiu atsidū
sėjimu ant patalu. Ji buvo jau 
numirus.

Rape 
daig-

Argi Vokietis tai padarytu? 3° nusistebėjusi:

“Na, ar tamistos motina dar 
gyva, ar gal ji jau atsiskyrė su 
szia pasaule?”

Bet jis lyg klastingai prata-

“E, jai lyg sziadien net kul
kas geriau!”

Isztares ta skubinosi iii lau
kus.

Neramiai prisiartino dabar 
sergėja prie ligones, kuri gu
lėjo nesijudindama. Jos akys 
buvę iszplesztos, jankoą.^jilejo 
ant patalu lygiai taip, kaip va
kar vakare Rape buvo paliku
si.

Dabar tiktai ji persitikrino 
aiszkiai, kad szitas ligones pa
dėjimas gali dar kokias asztuo- 
nias dienas nusitęsti, o prie 
szito persitikrinimo jos szirdis 
meszlungiszkai isz piktumo su
traukė. Baisus piktumas per- 
eme jai priesz ūkininką, kuris 
jai taip klastinku budu priga- 
va, bet dar didesnis piktumas 
paėmė ant ūkininkes, kuri, 
kaip kokia ragana, niekaip ne
norėjo numirti. Ji vėl užėmė 
savo darba, bet jos akys jau 
daugiau nenusikreipe 
raukszleto ligones veido.

Ant pusrycziu vėl sugryžo 
Honore isz lauko. Jis ant ser
gėtojos padare toki inspudi, 
lyg, rodos, butu visu ko užga
nėdintas. Pavalgęs iszejo vėl 
in lauka. Oras buvo toks gra
žus, kaip tik javams vežti.

* * *
Rape kaskart vis apėmė ne

doresni jausmai. Kiekviena

nuo

Sergėtoja pradėjo pasakot. 
Ji užvede kuobaisiausias ir 

i kuobjauriausias pasakas steng 
damosi tuomi nusilpnyti ligo
nes nervus ir pajautimus dar 
labiau sujudintu ir per tai kiek 
galint, invaryti baimes, užtik
rino, kad prie kiekvieno mirsz- 
tanezio velnias atsilankęs ir 
tai visada kelias miliutas 
priesz mirti. Paprastai turis 
jis szluota arba szake rankose, 
o ant galvos didelius ragus ir 
visados nesvietiszikai rėkiąs. 
Dabar ji pradėjo skaityti vi
sus tuos, kuriems bemirsztant 
velnias pasirodęs. Suminavojo 
didele daugybe vardu. Szitas 
pasakojimas ir gazdinimas ser
gėtojos padare ant senosios 
moteriszkes didi inspudi ir dėl
to ji pradėjo nerimoti. Ji pra
dėjo lovoje krutintis ir rankas 
nerviszikai judinti ir stengėsi 
isz visu pajiegu nors kiek gal
va nuo priegalvio pakelti idant 
matyti, ar nėra ko keisto grin- 
czioje.

Besi judinant senei prapuolė 
staiga už lovos galo sergėtoja. 
Iszsiemus isz drabužiu szepos 
didele skepeta apsigobė su ja. 
Tada užsidėjo ant galvos puo
dyne. Szita puodyne buvo su 
trims kreivoms kojoms, kurios

* * *
Užbaigus savo misija, 

ramiai vėl padėjo visus 
tus in ju vietas. Szluota vėl at
sidūrė szepos kampe, o skepe
ta padėjo ten, isz kur buvo pa
ėmus. Puodyne pastate ji ant 
pecziaus, o kibirą ant szepos; 
kede vėl atsidūrė savo ramioj 
senojoj vietoj prie sienos. Ap- 
siruoszus užspaude lavonui 
placziai iszplesztas akis. Pas
kui pastate ant lovos bliuda su 
szvenstu vandeniu. Ant skry
nios buvo pritaisyta medžio 
szakele. Ji nuėmė ja ihmerke 
in szventa vandeni ir tada at
siklaupė szale lovos. Isz gi
liausios szirdies pradėjo kalbė
ti maldas už numirusius, ku
rias per ilgmetinius atkartoji
mus ji jau seniai ant atminties 
iszmokus buvo.

Kada vakare Honore isz lau
ko sugryžo, rado ja tebesimel- 
džianczia. Tuojaus iszrokavo 
jis, kad ji dar 20 sousu per
virsi uždirbo. Ji ligone tiktai 
dvi dienas sergėjo, o ne vie
nos nakties, už ka isz viso pri
puola tiktai penki frankai. 
Bet jis visgi turėjo jai szeszis 
frankus užmokėti.

— GALAS —

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

PRANESZIMAS!

Senos Motinos Likimas

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

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

Tikriausia Kūrykla
Neužmirszkite Guodotini Skai

tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE ! ! !

Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir moterų.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

nr visos TRYS 
knygutes 

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

Sūneli brangus, kiek skausmo 
turėjau,

Gimdydama ir auklėdama jus, 
Bet už tuos mano nuopolius ir 

vargus.
Nors tik laimingas jus matyt

• norėjau.
Bet Dieve mano, jeigu nusi

dėjau,
Atlėisk man griekus, visus 

szauksmus,
Nepyk ant motinos!, už juos 

jausmus,
Nes kaip dabar keneziu da nie

kados nekentejau.
Mano sunu iszplesze baisiauses 

karas,
Juos iszveže,.. .mane paliko 

viena. ..
Ant ju gaivu ugnis lekioja 

maras,
Sekioja giltine paskui kas 

diena.
Numirs ir nereges jau Mamos, 
O kas juos ten priglaus ir 

apraudos ?

USF3 Tie kurie prisiunczia 
laiszkus arba postel-kartes in 
“Saules” redakcija, lai prili
pina reikalingas pacztines mar
kes, nes kitaip tokius laiszkus 
nepriimsime. Postkartejs reika- 
laiije marke už 1 centą; laisz- 
kai po 3oentus; special delive
ry po 13c., o regiistravoti laisz- 
kai reikalauje 18 centu.

NEUŽMIRSZKITE!— jeigu 
siuntinesite tokius laiszkus be 
pacztiniu ženkleliu, taipgi jei
gu nebūna užtektinai markiu 
ant laiszku, tai iszdavysta ne
priims tokes post-kartes ir 
iaiszkus nuo paczto!

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

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

tu kaip su juo kalbėtu.
Užgirdė kad karalius gyvena 

kartu su savo motina stebėjosi 
ir vienas isz ju tarė: “Jeigu asz 
sužinosiu kaip karalius gerbia 
savo motina, tada asz žinosiu 
ar jis yra tikrai geras ar tik 
pasirodo geru. Nes tas, kuris 
iszkiles garbėje ne užmirszta ir 
nepaniekina savo motinos, yra 
tikrai geras.” Taip keleiviai 
kalbėdamiesi tarp saves ėjo to
lyn, klausdami žmonių. “Kaip 
karalius gerbia savo motina?”

Pirmas, kuris užgirdo ta 
klausima buvo szalies turtuo
lis : J is tare: “Jus klausiate 
kaip karalius gerbia savo mo
tina? Turite žinoti, kad kara 
liūs yra per didis visada drau
gauti su motina. Jis gyvena sa
vo kambaruose ,jo motina savo. 
Jis retai kada mato ja, bet duo
da gana gera pragyvenimą.” 
Ta pasakęs turtuolis nuėjo, ke 
leiviai nulindo.

“ Isztikruju, ” tarė vienas, 
“jeigu karalius nekalba su 
savo motina, galima tikėtis 
kad kalbės su nepažystamais ? 
Jeigu tas tiesa jis nėra nei isz- • 
mintingas nei geras. Juk tai 
didžiausia neiszmintis negerbti 
savo motinos.” “Bet gal tas 
žmogus neteisu mums kalbė
jo,” tarė kitas, keliaukime to
liau,” Ir jie paklausė jo ėjo to
liau.

Netoli jie tepaejo kaip vėl 
sutiko žmogų, kuris iszrode 
auksztoš kilmes ir užklausė 
jo.” Kaip karalius gerbia savo 
motina?”

“Taip kaip sunui pridera 
gerbti motina’’atsake užklaus
tasis. Keleiviai truputi nudžiu
go, bet pirmasis tarė: “Kaip 
jis gali ja gerai gerbti jeigu jis 
gyvena atsiskyręs nuo motinos, 
nekalba su ja.” Nepąžinsta- 
masis kire: “Koks neprietelis 
tau netiesa kalbėjo. Nes kara
lius gerbia savo motina didžiai. 
Sykiu su ja gyvena, visuose 
reikaluose klausia motinos pa
tarimo ir jeigu motina ko pra- 
szo del žmonių, karalius nieka
dos neatsako. Niekas dar taip 
ne gerbia savo motinos tokia 
didžia meile ir garbe kaip mu
su karalius. Neklausyk užtai 
kas sako kad karalius nemyli 
motinos. ’ ’

Iszgirde tuos žodžius kelei
viai nudžiugo ir ėjo toliau. Bet 
pirmasis vis dar abejojo ir 
klausė sakydamas: “Ka mes 
žinome kad tamsta tiesa kal
bi?” “Kalbu tiesa,” atsake 
užklaustasis, “nes esu toks 
pats keleivis, kaip ir jus, ir ka 
jums sakiau, ta pats girdėjau 
isz karaliaus motinos lupu.”

Keleiviai tarė: “Jeigu taip, 
tai karalius yra isztiesu geras 
ir iszmintingas. Laiminga mo
tina kad užaugino toki sunu.”

Nuo Mahanojaus netoli. 
Randasi bobele labai meili, 

Kuri ant vieno baliaus buvo, 
Sukinosi kad net už garadžiaus 

užkliuvo.
Net parycziu namo parėjo, 

Jog taip ve]u yra, to 
nesitikėjo,

O mat, yra jauna naszlaite, 
Priek tam da patogi stirnaite.

Ir kitai taip atsitiko, 
Kuria automobiliuje 'paliko, 

Toji kaip kiaule per nakti 
visa, 

Ant sėdynės kriokia ir knisa.
Net ant rytojaus kas tokis, 
Klausia, ar da ilgai trauksis 

szokis ?—
Gaspadorius nuėjo pažiūrėt, 
Nusistebėjo ir net negalėjo 

prakalbėt.
O dyvai! bobele ant sėdynės 

guli,
Ar mirus ar gavo sveiguli, 

Tosios bobeles vyras pusgyvis, 
Taradaika ji sziur suvaldys.

Geda jums moterėles, 
Kad darote kaip pasileideles; 
O tu naszlaite, gaila man tave, 

Atsilankysiu in sveczius 
pas tave;

Žiūrėsiu, ar nepataisysiu,
Ant geresnio gyveninio 

sugrąžysiu, 
Tuom.'kart apie kitus tavo 

triksus, 
Užtylėsiu, nes žinau visus.

* * *
Nuo juoku dalaikyti negaliu, 

Parąszyti apie tai turiu, 
Kaip viena boba staugė, 

Boselis vyra nuo bardo iszvare, 
Tai bobele dideli larma padare.

Dzievaž baisiai žlumbe, 
Kaip savo vaiko laume, 
Po paraliu su tokia boba, 

Tai jau gana.
O tu vyreli neklausyk, 
Bobai kaili isztaisyk, 

Tegul žmonių ne juokina, 
Tegul pameta taji vaikina.

* * *

Ne viena mergina, 
Suėda vargsza vaikina, 

Katra gražu veideli turi, 
Tai tik ant veido ir žiuri.

Ar yra darlbszi, ant to visai 
nepaiso, 

Bile szaip taip apsitaiso.
Vienas su tokia apsipacziavo,

Tai rots cacyte gavo, 
•Ne ilgai nebagas džiaugėsi,

Laimingu jautėsi,

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

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

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Siuncziant pinigus per bau-' 
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi ia iszdavysta “Sau
les,” pridėkite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime j ū ma 
dėkingi už tai ir neužmirszfldta 
ateityje, kada siunsite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderius 
per paczta, tada paūžtas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.
Saule Pub. Co., Mahanoy City

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, FA.

ISTORIJEapie Da isz ma- 
------------------- iszo iszlins, 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£.
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arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

pasirodė,
Savo pasiutusi būda parode, 

Pamėtė misiuke vyreli,
O priglaudę gera mamele.
Negana to, da ir daigtus 

paėmė,
Kada vyro nebuvo namie.

Vyras parejaS, labai nusiminė,
Tuojaus varanta iszeme,

In cypia net du patupdi.no, 
Ant rytojaus kelininką gavo, 
Kuris isz cypęs paliuosavo, 
Vyras kaltas, jeigu niekszas

Kam isz pradžios nuolat glostė, 
Kas nori gera pa ežia turėt, 
Nereike bantbiliu pirkinet.

Ant galo visur atsitinka tas,

I 
s s
i

| MAHANOY CITY, PA. * 
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i64 pus., Did. 5x7col.
Tiktai, 10c.
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Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

patupdi.no


"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
1 — Lietu visžka Diena Utar- 
ninke, nusidavė pasekmin
gai. Daug žmonių suvažiavo 
in Lakewood parka, praleisti 
dienele ant szviežio oro, pasi
matyti su savo pažystamais, 
kūmais ir kūmutėms, kurie ne 
tik atvažiavo isz miesto, Let ir 
isz aplinkiniu pavietu. Penn- 
sylvanijos Gubernatorius Ed. 
Martinas turėjo akyva ir ilga 
kalba apie Lietuvius, ju kilme, 
apsigyvenimu czionais Ameri- 
ke, ir ju isztikimysta del nau
jos tėvynės, pagerinimą savo 
gyvenimo ir auginimo savo 
vaikucziu. Kiti kalbėtojais 
kaip sudus buvusio Lietuvos 
prezidento A. Smetono, Adv. 
Julius Smetona, Kongresmo- 
nas Ivor Fentonas isz miesto ir 
kiti. Vedėjas program o buvo 
Kun. Benas Pauksztys isz Fo
rest City, Pa. Pelnas isz tosios 
dienos likos paskirtas naudai 
lietuviszku vienuolynu. Garbes 
pirmininkas tosios dienos 'buvo 
musu klebonas Kun. P. Czesna.

t Ona, mylima pati Jono 
Kvederio, 636 E. Market uly., 
mirė Panedeli popiet 5:30 vai., 
namie, sirgdama ilga laika. Ve
lione pribuvo isz Lietuvos 35 
metai adgal, apsigyvendama 
Mahanojuj per visa ta laika. 
Paliko dideliam gailestije savo 
vyra, tris sūnūs, duktere ir tris 
anukus. Laidotuves atsibuvo 
Petnyczios ryta, su apeigomis 
Szv. Juozapo bažnyczioje 9:00

GENYS MARGAS
Per J.J.B.

Per pareita kara, vienas laik- 
rasztis stengėsi savo skaityto
jus suraminti szitokiu patari
mu:

Nesirūpink, bernuželi. Jeigu 
tave paszauks in kariuomene, 
tai nesirūpink, nes tave arba 
priims, arba atmes. Jeigu at
mes, nėra ko rūpintis. O jeigu 
priims tai nesirūpink, nes tave 
arba ežia, Amerikoje paliks, 
arba in užsieni iszga'bens. Jei 
gu ežia paliks, nėra ko rūpin
tis, o jeigu in svetima žeme isz- 
gabens, tai nesirūpink, nes ta
ve arba užpakalyje paliks arba 
in frunta sius. Jeigu tave už
pakalyje paliks, nėra ko rūpin
tis, o jeigu tave in frunta pa
sius, tai nesirūpink, nes tave 
arba apkasuose paliks, arba in 
karo lauka sius. O jeigu tave 
apkasuose paliks nėra ko rū
pintis. O jeigu tave in karo 
lauka pasius, tai. nesirūpink, 
nes in tave prieszas arba patai
kins arba ne. Jeigu nepataikins 
tai nėra ko rūpintis.. Jeigu ne
pataikins, tai nesirūpink, nes 
tave arba sužeis, arba ne. Jeigu 
nesužeis, nėra ko rūpintis. O 
jeigu sužeis, ta nesirūpink, nes 
tu arba pasveiksi arba ne. Jei
gu pasveiksi, nėra ko rūpintis. 
O jeigu nepasveiksi, tai nesi
rūpink, nes ir tada bus isz ko 
pasirinkti: tave pasveikins ar
ba Petras arba draugai... Tai 
matote; nėra ko rūpintis.

Vienam karininkui mirus, 
keli oficieriai eme rūpintis kam 

'teks ta jo augszta vieta? Per 
laidotuves vienas drąsesnis pri
ėjo prie generolo ir paklausė: 
“Ar Jus malonetumete pavė
linti man kad asz užimcziau 
mirusio vieta?”

“Su mielu noru,” atsake ge
nerolas, “Eik ir pasitark su

Po keturiu metu prieteliszkumo su Vokietija, Turkija 
ant galo pertrauke visus ryszius su Vokietija, ir pristojo ant 

szalies Alijentu. Dabar Turkija eis prieszais Bulgarija, kas 
palengvins Alijentams kovoti prieszais Vokietija.

Szitas vaikutis Bob Stei- 
gelman, 5 metu, turi atsistoti 
net ant kopecziu kad aplais
tyti kornus, kurias augina 
jojo tėvas J. P. Bali isz Chi- 
cagos, kurios daaugo iki de- 

szimts pėdu augszczio.

Turkija Atsikratė Nuo Vokietijos

Veža Sužeistus Kareivos In Ligonbutes

Vargsze Pustelninke,1 Pavogė Troka Ir • 

2,600 Svaru MėsosApleista Per Tėvus, Su- 
žageta Ir Nuo Svieto 

Aplaista Užkasė Gyva Kūdiki 
Kurio Netpkente

vai., prie kurios prigulėjo. Gra- 
borius L. Traskauskas laidojo.

—• Rugpj. (Aug.) 25 diena 
bus draivas ant rinkimo senu 
popieru del kariszku pareika
lavimu kurias rinks trokai nuo 
5 iki 9 valandos Petnyczios va- 
kara. Jeigu turite senu popieru 
suriszkite in pundelius ir pa
duokite trokams.

. — Ketverge ryta 9 valan
da, likos suriszti mazgu mo te
rystes Szv Juozapo bažnyczioje 
per Kun. P. C. Czesna, Pana 
Mildreda Bokiute, duktė pons- 
tvos Kazimiero Bo'kaus, nuo 
532 W. Centre ulyczios su Jur
giu Dereszkevicziu, 636 W. Ma
hanoy uly., sūnūs Ponios J. 
Deriszkieviczienes, kuris tar-

Vienas žmogelis, visokiais 
budais bandės nusipirkti 'bon- 
kute degtines, sumanė savotisz- 
ka pliana. Viena gražia diena 
jis nuėjo in ‘Liquor store,’ pa
dėjo Szventa Raszta ant stale
lio, ir pasakė vienam isz darbi
ninku: “Padek sztai, ežia ant 
Szvento Raszto savo ranka ir 
prisiek kad neturi degtines.” 
Žmogelis gavo bonka degtines.

Na, dabar jau valdžia nutarė 
kad musu vaikai kariuomenėje 
irgi gales balsuoti ateinan- 
cziuose rinkiniuose jeigu norės, 
ar,teisingiau sakant . . . jeigu 
gales. Tiek daug kliucziu, 
tiek daug painiavų musu poli
tikieriai interpe ir inkiszo, kad

Sunku Atspėti Kokia 
Giminysta Vieszpatau- 
je Szioje Szeimynoje

YAKIMA, WASH. — Ožio- 
naitinis Japonietis Tingpao 
Yetusi, 24 metu, kuris czionais 
yra gimęs, vede daug vyresne 
naszle už save, kuri turėjo jau 
suaugusia dukteria.

Yatusi tėvas,. kuris buvo 
naszlys, 44 metu amžiaus, insi- 
mylejo in savo podukria ir su 
ja apsipaeziavo. Tokiu budu 
Yatusi motere likos padukros 
uoszve,’ o jo podukra jo uoszve. 
Jo tėvas taip jau likos jo posū
niu.

Kada laivas “Refuge” atplaukė in pristova Norfolk, 
Va., tenais jau lauke ambulansai paimti sužeistu kareiviu 
nuo kariszku lauku. Kada kareiviai pasveiks, tai juos vela 
nusiuns prie tarnyste.

MILWAUKEE, WIS. — Už- -------
miestyje, 19 metu Flora Glazekj WINKELMAN, IND.— 
'.ikos surasta szanteje, kuria Mrs Flora Dawson 38 metu, 
sau pasistatė isz senu lentų ir pf įsįpažino prie kaltes buk ji 
gyveno apleista nuo viso svie-užkasė gyva savo naujai gimu- 
0 per keliolika menesiu, nes sį kūdikį, kuri baisiai neapken- 
:osios tėvai iszsikrauste in kur įr kuvo jai per didele sunke- 
titur visai nesirūpindami apie nyke. Motere buvo persiskyrus 
savo dukrele.

Floros apsakymas apie savo Į Snaukdama kūdiki su nežino- 
?;yvenima yra graudingas ir 
lepaprastas, sztai ka ji papa
sakojo palicijai, kur ja paėmė 
in kalėjimą duoti vargszai 
prieglauda.

“Buvau iszguita isz namu 
per savo tęva, kuris mane par- 
lave vyrui, kada da turėjau 
vos 16 metu, nes po dvieju me- 
u bjauraus gyvenimo persi- 
ikyrem, o kada netekau darbo 
r neparnesziau tėvui pinigu, 
jisai iszvare mane laukan.”

Medžiotojas rado nelaimin
ga mergaite gulinezia ant že
mes prie savo szantes verken- 
jzia ir dejuojanezia, kuriam 
ipsake, kad keli medžiotojai 
ja užklupo ir suzagejo. Szanty- 
je kurioje gyveno toji nelai
minga mergina buvo didesne 
už szunio būda, neužsiduodama 
su niekuom ir maitindavosi 
tuom ka surasdavo tarp isz- 
mestu szaszlavu.

nuo savo vyro metas adgal, su-

mu meilužiu.

1

Da Nepralenke Savo» 
Savo Tetos

BURLEY, IDAHO. — Kėlės 
mylės nuo czionais gyvena ko
kis tai George Platts, kuris at
sižymėjo tuom kad turi szeszis 
vaikus ir 68 anukus.

Kada jam kaimynai sudeda 
velinimus isz taip dideles szei- 
mynos, jisai atsako: “Hum, 
tai vis nieko. Mano 94 metine 
teta, yra motina devyniolikto 
vaiko ir bobute 242 anuku, isz 
kuriu 142 tarnauje karinome 
neje.”— Vargingas George ne
gales pralenkti savo tetos.

Sudas paliepė palicijai isz- 
yrineti gyvenimą merginos ir 
kaip girdėt ne tik ižgama tėvas 
jus paszauktas ant atsakomy
bes, bet ir kiti vyrai bus aresz- 
savoti už subjaurinima mergi- 
ios. Josios motina mirė 15 me
lu adgal.

--------★---- >-----
Naujas Filippinu 

Prezidentas

•:u

BALSAI 
MUSU SKAITYTOJU

Neapleido Savo Pono

nauja kariszkoje laivorysteje. 
Vikaras Kun. J. J. Bagdonas 
laike Szv. Miszias.

— Sukatoje pripuola Szv. 
Jono E. C.

isz tikrųjų reiketu saliamono 
iszminties ir Jobo kantrybes 
visa tai suprasti. “Civilian 
Defense” žmones turėjo eiti isz 
stu’bos in stuba ir suraszineti

Dabar Yetusi pamote, jo 
žmonos duktė, pagimdė sunu. 
Kūdikis vadinamas yra Yetusi 
brolis, nes jis yra Yetusi tėvo 
sūnūs. Bet tas pats kūdikis yra

SHENANDOAH, PA.
visu musu vaiku kurie yra ka
riuomenėje vardus. O už ta

taipgi Yetusi sūnaitis, arba at
bulai Yetusi yra tam vaikui te-

—,Seržantas Jurgis Kalėda, 
416 W. Coal uly., likos sužeis
tas laike muszio Francijoj 
Rugp. (Aug.) 2 d., randasi li- 
gonhuteje. Seržantas Jurgis 
yra sūnūs ponios Mares Kale- 
dienes. » i

Girardville, Pa. f Gerai žino
ma sena gyventoja Franciszka 
Szermuksztiene (Sherman), 
367 W. Mahanoy Avė., mirė 
Nedelioje, Ashland ligonbu- 
teje, sirgdama tik trumpa lai
ka. Velione prigulėjo prie Szv. 
Vincento parapijos. Josios vy
ras Vincas mirė 1928 mete. Pa

mušu politikieriai gavo gražu 
atlyginimą, o tie kurie ėjo, du
ris klabeno, vardus rasze, visa 
tai dare del savo kraszto mei
les. Iszrodo kad musu vai
kams kur kas lengviau už savo 
kraszta žūti, negu už savo 
kraszto vadus balsuoti.

Kažin kur visi tie pranaszai, 
kurie taip aiszkiai mate ir taip 
garsingai skelbe kad tada ar ta
kia szis karas baigais? Sulyg

vuku.
Leiskim dabar, kad Yetusi 

žmona pagimdys sunu, tada — 
na, tada jau bandykite patys 
j u giminystes painiu paines 
iszpainioti.

Motere Nužudė
Savo Sena Vyra

STEUBENVILLE, NEB. —
Mrs. Agnieszka Freilling, 41

ju pranaszyseziu, karas turėjo metu, kuri apsivedė keturi me- 
baigtis pernai pavasaryje, va- nėšiai adgal su Jonu Freillingu 
sara, rudeni, priesz Kalėdas. 74 metu, turtingiMžmogum, li- 
Ir szis metas turėjo ir turi to- kos aresztavota ir uždaryta ka

liko penkis sūnūs ir dvi duk-
tres, kaipo deszimts anukus.
Laidotuves atsibuvo Sereclos 
ryta su bažnytinėms apeigo
mis. Kūnas palaidotas parapi-

i

jos kapuose Frackville. Gra’bo- 
rius A. J. Vilinskas laidojo.

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00 

Saule Pųb. Co., Mahanoy City, Pa.

kio plauko mokslincziu. Karas įėjime už nužudinima savo vy- 
turejo baigtis pavasari, vasa- ro. Senukas priesz apsipaezia- 
ros pabaigoj. Dabar jau kylu vima padovanojo savo paežiai 
kitas dar pranaszenis prana- 20 tukstancziu doleriu. Jo trys 
szas: Karas baigsis rugsėjo sūnūs prasze sūdo idant pa- 
pradžioje. Pagyvensim, pama- ženklintu globėja del ju tėvo 
tysim. Visi mes laukiame tos kada buvo da gyvas idant pati1 
karo pabaigos, tos pergales, j negalėtu visu pinigu isz jo isz- 
Bet negana tik rankas sudeje gaut.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondas ir Markes.

laukti pergales, reikia ir dirbti 
ir prakaituoti ir pasiaukoti.

Kada pulkauninkas ugnagesiu Herbert Ludenman, New 
Yorke, likos apimtas durnais laike ugnies, jo draugai pa
guldė ji kad atgaivinti, bet jo szuo “Boots” neapleido savo 
pono pakol Ludenman’as likos atgabentas in savo narna.

Bombardavimas Japoniszko Trūkio

Amerikonai užtiko Japoniszka truki, kuris veže karei
viams amunicija ir maista kuri isznesze in padanges ant 
Kanibalu Salos, Daug tokiu trukiu sunaikinta.

Sergio Osmena, naujas 
prezidentas Filippinu Sa
lų, priima prisiega Washing
tone apimti savo dinsta po 
mireziai Manuelaus Quezon.

Blusos Iszvare
Ji Isz Namu

ATLANTIC CITY, N. J. — 
Pacziule Jameso Cathrall, taip' 
mylėjo kates ir szunis, jog su’ 
jais gulėjo ir glamonėjosi lovo-1 
j e, nuo kurip. priviso lovoje 
daugybe blusu. Jamesas netu
rėjo ne vienos nakties ramybes 
ir ant galo taip jam dagriso pa
ti ir blusos, jog pabėgo isz na
mo. Kada jo paezule apskundė 
ji už apleidima, vyras innesze 
skunda ant persiskyrimo nuo 
paezios, kacziu ir blusu. Sudžia 
paliepė moteriai atsikratyt nuo^ 
blusu, kacziu ir szunu, o kada' 
ant to nesutiko, davė vyrui per
siskyrimą, kuris su džiaugsmu 
padekavojo už ta geradejiste 
iszdundamas isz miesto ant' 
pirmutinio trūkio.

Mrs. Anna Kane, isz Cleve
land, Ohio., raszo: — Prisun- 
eziu tamistoms užmokesti už 
laikraszti “Saule” ant viso 
meto ir tikiuosiu kad skaitysiu 
taji smagu laikraszti, be kurio 
butu labai nuobodu ypatingai 
szais laikais kada visi geidžia 
žinoti kas dedasi ant svieto ir 
talpina žinias isz viso svieto. O 
ka jau apie isztorjukes ir pasa
kaites, tai taip gražios ir uži- 
manezios, kad pradėjus skaity
ti tai negalų padėti in szali pa
kol ju nepabaigu skaityt. Todėl 
aeziu jums szirdingai už jusu 
darba ir kad Dievas užlaikytu 
kuoilgiausia darbuotis del labo 
savo skaitytoju.

Ponia Franciszka Cheniskey 
isz Baltimore, Md., raszo: Pri- 
siuneziu tamistoms užmokesti 
už laikraszti “Saule” ir aeziu 
jums, kad nesulaikete siuntinė
ti. Mano tėvelis ir motinėlė, 
nuolatos lauke su nekantrumus
ąteinanezios “Saules” nes my
li skaityti užrubežines žines ir 
“Saule” juos labai pralinks
mina, nes visados ateina ant 
laiko. x

------□------
Jonas Veliczka, isz South 

Barre, Mass., raszo: —Aeziu
tamistai kad nesulaikete man 
laikraszti “Saule,” nes truputi 
pasivėlinau su prisiuntimu už- 
mokeszczio. Vėlinu visiems ge
ros sveikatos ir gero pasivedi
mo jusu darbuosia ir visados 
lau'keme ant atsilankimo pas 
mus “Saulutes.”

-----------□-----------
Pirkie-U. S. Bonus Sziadien!

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam* 
reikalams. Telefono Numeraa 78. 
S20 W. Centra St., Mahanoy City


