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Amerikonai Jau Vokietijoj
g  ■■ ■  ■ . •    "      ' L-U . —  į

Isz Amerikos Ka Padare Vokiszka Bomba

UŽMIGO IR PRILIPO 
PRIE SAVO LOVOS

Negalėdamas Atsikeli

JERSEY CITY, N. J. — Ig- 
notas Banikonis, 58 metu isz 
Brooklyn, aplaikes pede, suma
nė apvaikstinete ja prigulin- 
cziai. Matyt norėjo labai miego, 
todėl netemino kur atsigulė ir 
užmigo, bet jo lova buvo plotis 
smalos ka tik palietos prie kelio 
artimoje fabriko. Nakties laike 
smala suszilo nuo jo kūno ir 
Balkoni kone visa apdengė. Ei
nanti du vyrai užtiko ji smaloje 
ir stengėsi isz tosios lovos isz- 
traukti, bet negalėjo ir turėjo

Kareiviai ir žmonys gesina deganczius namus bombar
duotus per Vokiszkas bombas Anglijoj, kur Vokiecziai su
naikino apie 17,000 namu kas 24 valandas. Bet kiek žmo
nių užmuszta per tasais Vokiszkas bombas tai da neapskai
tyta.

Žydai Paaukavo 82
Milijonu Doleriu Ant

Paszialpos
NEW YORK. — In penkis 

metus, tai yra nuo pradžios ka
res, Amerikoniszki Žydai paau
kavo $82,000,000 ant suszialpi- 
mo savo tautiecziu, kurie nu- 
kente nuo kares. Bet kiek pa
aukavo del kitu tautu žmonių, 
tai apie tai negarsina.

ISZ JAPONIJOS. — Ameri
konai ant Mindaneo Salos pa
dare dideles bledes Japonams 
paskandydami 54 visokiu Ja- 
poniszku laivu ir 68 eroplanu, 
o Amerikonai neteko tik asz- 
tuonis eroplanu. Visi laivai

Amerikonai Bom 
bardavo Pilippin 

iszkas Salas
Amerikonai Kovoje Vokietijoj, 
Paėmė Daug In Nelaisve; 5,000 
Eroplanu Bombardavo Miestus; 
Amerikonai Bombardavo Fili- 
ppinus Su 2,000 Eroplanais

szauktis ugnagesiu, kurie sii 
pagialba gazolino, peiliais ir 
kirviais isztrauke ji isz smali
nes lovos, bet turėjo jam pas
kolinti drapanas, nes jo pasili
ko smaloje. t

13,000 Anglekasiu 
t Straikuoje •»

CHARLESTON, W. VA. —
Apie 7,000 anglekasiu West 
Virginijoj ir Kentucky vals., 
įgustojo dirbti ir prisidėjo prie 
kitu straikieriu kurie uždare 35 
kasykliu. Todėl sziadien trum
pa daugiau kaip 75,000 tonu 
anglių. Valdžia paliepė unijai 
kad straikierius priverstu prie 
darbu, nes kitaip valdžia apims 
visas kasyklas po savo valdy
ba.

Nužudė Savo Paczia Ir 
Keturis Vaikus

NEW LEXINGTON, OHIO
■— Vincentas Nash, 50 metu, be
darbis, prisipažino palicijai 
buk jisai nužudė savo paczia ir
^keturis vaikus su kirviu.

Nash buvo kareiviu pirmoje 
svietineje kareje. Jo iszsikalbe- 
jimas: kodėl taip padare? buvo 
kad: “nieks nežino kiek asz 
kentėjau, todėl, nenorėjau kad 
ir jie kentėtu.”

PASIUTUS MOTERE

Pririszo Savo Vyra Prie
Lovos Ir Sumusze

CLARKSBURG, W. VA. — 
Florence Bradston, 42 metu, 
likos uždaryta kalėjime, pakol 
daktarai neisztyrines padėjimą 
josios vyro ar pasveiks nuo už
duotu žaiduliu kokius jam jo 
saldi pacziule uždavė.

Paszauktas daktaras pas 
Bradstonus, dažinojo nuo jo, 
buk naktis laike likos pririsz- 
tas prie lovos ir baisiai su- 
musztas. Ant galo pasisekė jam 
iszbegti laukan pas kaimynus, 
kelis blokus tolumo jeszkoti 
pas juos pagialbos. Pakol ap- 
laike pagialba motere taipgi 
nubėgo paskui vyra pas kaimy
nus, apsakydama, kad josios 
vyras norėjo nužudyti. Prispy
rė kaimyną, kad ja nuvežtu ant 
palicijos apskunsti vyra, bet 
palicija ja uždare kalėjime.

Pribuvęs daktaras apžiūrėti 
ligonio žiadulius ir nuveže ji in 
pavieto ligonbute kur guli di
deliam pavojuje, ne tik nuo
žaiduliu, bet ir nuo uždegimo 
plaucziu.

Manoma, kad motere staigai 
neteko proto.

Dideli Tvanai;
100 Žmonių Žuvo

Paliko Savo Szunui 
30 Tukstaneziu Doleriu

PHILADELPHIA. — Ana 
( diena mirė czionais kokis tai 
Wilbur Steward, kuris paliko 
30 tukstaneziu doleriu savo

NENORĖJO SENOS 
MOTINOS

Patalpino Ja In Prie
glauda Del Paiksziu

WOOLWICH, KANS. — 
Mrs. Ona Raferty, 80 metu se
nuke buvo už didele sunkybe 
del savo vaiku, kurie atveže 
motina in czionais kalbėdami 
buk ja iszsius in Irlandija in 
sveczius. Kada sūneliai pribu
vo in czionais, nuveže sena mo
tina in prieglauda del paiksziu. 
kur perbuvo kelis menesius.

Labdaringos draugoves in- 
spektorka dagirdus apie toki 
kiauru pasielgimą šuneliu, pa
davė praszyma in suda idant 
pavėlintu jai iszimti senuke isz 
prieglaudos, nes duos jai prie
glauda po savo pastoge. Sudas 
privertė sūnūs ant mokėjimo 
motinai mėnesini užlaikyma.

buvo prikrautais su maistu ir 
amunicija. Apie 2,000 Japo
nu likos užmuszta ir daug su
žeista.

Kinai sako, buk Japonai in 
laika trijų metu neteko 2,144,- 
000 kareiviu ir kone tiek likos 
sužeista. Kinai in taji laika 
neteko 2,802,221 vyru.

Panedelio ryta Amerikonisz
ki eroplanai bombardavo tris 
svarbias Filippiniszkas Salas 
ir nuszove 200 Japoniszku ero
planu artimoje Manilos. Keli 
laivai taipgi likos paskandy- 
tais, kurie plauke su maistu ir 
ginklais del Japonu. Kurile Sa
los ir Marianos likos bombar
duotos.

Amerikonai geisdami gautis 
ant kitos puses Moselle upe ir 
pataisyti tiltus, kurie stovėjo^ svarba Vokiszka miestą Aachen, apie 325 
szaltoje upėj e lyg kaklu laike . . t v •
tojo darbo. Kada darbas ii- myliu nuo Berlyno, paimdami daugeli miestu

ISZ VOKIETIJOS. — Amerikonai atėjo

— Kanadiecziai dabar su
ruko po 10,000 paperosu kožnai 
minuta kožna diena.

Washington, D. C. — Ameri- 
koniszkas submarinas ‘ ‘ Gud
geon” likos paskandytas kur 
ten ant Pacifiko mariu su dau
geli laivoriu. Yra tai 29 subma- 
rinas kuris žuvo.

Capetown, Africa. — Baisi 
eksplozija kylo Elobane kasyk - 
losia kuri užmusze 52 angle
kasiu ir sužeido 13, tarp tuju 
buvo keturi balti darbininkai.

MEXICO CITY, MEX. —
Miestelis Parrel likos užlietas (broliui Robertui su persergeji- 
per tvana kuriame žuvo 100 mu, kad turi sunaudoti tuosius 
žmonių, 150 nesurandamuju ir pinigus ant gero prižiūrėjimo 
1,000 namu užlietu ir aplinki- jo szunies “Red Prince.” Jeigu 
nes kasyklos užlietos kuriuosia szuo pastiptu, turi jam iszkelti 
randasi apie szimta anglekasiu.1 
Nazas upe iszsilieji isz savo lo
vio per tanku lietu ir tukstan- 
cziai žmonių pasiliko be pašto-

puikes laidotuves.

ISZ ITALIJOS.—Vokiecziai 
pradėjo apleidinet žiemine dali

giu.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Italijos, o Amerikonai vi j esi 
paskui juos paidami daug ka- 

1 riszko materijolo ir in nelaisve.

kos pasekmingai užbaigtas, 
perkele armotas ir trokus ant 
kitos puses, 40 myliu in Vokie
tija.

ISZ RUSIJOS. — Rusai jau 
gavosi 40 myliu in Transilvani
ja ir 212 myliu nuo Budapešto. 
Apie 1,000 Amerikoniszku ero
planu in laika dvieju dienu už
klupo ant Vokietijos sunaikin
dami daugeli fabriku ir ero
planu stocziu. Amerikonai ne
teko apie 40 eroplanu.

Terre Houte, Ind. — Ekspre
sinis trūkis susidūrė su paczti- 
niu trukiu ant Chicago Illinois 
geležinkelio, Ketvergo ryta. 
Nelaimėje likos užmuszta dau
geli kareiviu ir sužeista.

Washington, D. C. — Prie 
Atlantiko mariu ateina smarki 
vėtra 140 myliu in valanda. Gy
ventojai likos persergeti kad 
apsisaugotu baisios vėtros.

Amerikonai Inejo In Paryžių Su Didele Iszkilme

Taip kaip 1919 mete kada Generolas John J. Pershing’as inejo in Paryžių po pasibai-
gimui pirmos s vietines kares, Amerikonai vela užėmė taji miestą su didele iszkilme. Ma
žam paveikslelyje matome pirmutine Amerikoniszka vėliava iszpletojama mieste Paryžiu
je, kada Amerikonai ji užėmė antru syk, antroje karoję.

ir kariszku stocziu. In laika dvieju sanvai- 
cziu Amerikonai jau paėmė 320,000 Vokie- 
cziu in nelaisve. Septinta armija Alijentu 
jau artinasi prie svarbu vietų Vokietijoj, ir 
kaip pranaszaujama, tai iki Spalio 31 d., Vo
kietija turės pasiduot ir palauti kare. Alijen- 
tai bombardavo Siegfrido linija kuri veda in 
Berlyną su 5,000 eroplanais. sunaikindami 
daugeli dideliu miestu ir kariszku dirbtuvių.

LONDON, ANGLIJA. — Amerikonai už
klupo ant Vokiecziu prie Moselle upe, bombar
duodami visa aplinkine su didėlėms bledems. 
Prancūzai paėmė apie 20,000 Vokiecziu in 
nelaisve, kurie pasiliko užpakalyje kada juju 
draugai pabėgo isz Francijos. Kitur taipgi
suėmė kelis tukstaneziu Vokiecziu kurie klai-
džioja po visas aplinkines. Slaptos daneszi- 
mai pranesza, buk Vokiecziai iszžude daugiau 
kaip 200,000 žmonių Francijoi ir 50,000 pa
ežiam mieste Paryžiuje, nuo pradžios jo 
užėmimo. Rusai jau perejo Prusiszka rubežiu 
ir randasi prie Szeszupes, Lietuvoje, artimoje 
Kauno. Visa aplinkine tarp Kauno ir Varsza- 
vo yra iszvalyta nuo Vokiecziu, kurie bėga in 
saugesnes vietas. Ana diena Amerikonai už
klupo ant Vokietijos nuszaudami 175 Vokiszku 
eroplanu ir sunaikino 42 ant žemes prie stocziu. 
Buvo tai vienas isz smarkiausiu užklupimu ant 
Vokietijos. Vokiecziai nuo prasidėjimo kares 
lyg sziolei neteko daugiau kaip du milijonu ka-
reiviu; sužeistu, dingusiu ir paimtu in nelaisve 
arba 1,000 kas valanda nuo Birželio 6 d. szimet.
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Kas Girdėt
Niekas taip neparodo mora- 

liisz’ka nuipuolima kaip žomnes; 
kurie turi papratima iszrasti ir 
platinti visokias apjuodinan- 
czias kalbas apie savo artymuis. 
Nekurie žmonys isztikro mano 
kad tame ne yra nieko blogo 
jeigu aipsakineje teisingai [?] 
kaltes, visokias klaidas ir nu- 
dejimus aikymui.— Biustą bai
siai tame. Kožnas žmogus pri 
valo būti ne tik teisingu, bei 
suprantiancziu ir gailingu ant 
silpnumo kitu. Tie kurie mėgs
ta klaidas, nupuolimus ir grie- 
kus savo artymui, platint ir a 
pie juos kalbe!,t, patys papras
tai papildo daug klaidu ir nu-

• aidėjimu.
Nepyksta ir nesidžiaugė isz 

nupuolimo savo artymo del to, 
kad per tai užrustina Dievą. 
O, ne,!— Nes jeigu taip isztik- 
ruiju butu, tai ta viską patys 
pasirūpintu klaidas ir pikty
bes nepildyt.

vo ant mokslo, pauderiavo savo 
noseles, kas labai nepatiko pro
fesoriui, kuris iiszreiszke savo 
nuomone, kad jeigu merginos 
gali k basoje paudęriuoti nosis, 
tai vyrai gali skustis taipgi lai
ke mokslo.

Iszgirde tai studentai, ne 
ilgai lauke taji patarimu iszpil- 
dyt. Ant rytojaus keli studen
tai atsineSze in kliasa briivas, 
puodukus, muilą, szepetuka. ir 
t. t., pradėjo laike mokslo skus
tis, ant ko profesoris sutiko 
ir 'pagyre studentus už taji pa- į A 
sielgima.

Koki ispudi padare'tokis pa- tuvoje, senojoj mus protėviu te- 
sielgimas ant merginu galima
atiems dasiprast, kad po tam aszaru ir kraujo, 
augiau nepauderavo
din su pauderiu.—-Kaip sako: 
Vale tau, vale ir man.

kiraa. Surinktuosius drabužius 
praszome laikyti savo parink-J 
tose patalpose iki Lapkriczio 
1 d. Vėliau praneszime. kur rū
bus iszsiusti ir pateiksime 
smulkias instrukcijas. Tuo lai
ku jau numatome turėti New 
Yorke sandeli.

N ulken tėjusiems Lietuvos 
gyventojams A m e r i k i e c z i a i
nuoszirdžiai ir dosniai gelbsti. 
Mus giminėms Lietuvoje jie pa
siryžę teikti visokeriopa pa
gialba. Mes, Lietuviu kilmes 
Amerikiecziai, tuo labiau pri- 

j valome atjausti savuosius Lie-

ŪKININKAS IR 
: KARALIUS :

savo iio-

1 Geru daiktu yra idant tėvai 
darodytu slavo sūneliams ir 
dukrelėms koki amata arba 
profesija, turi sau apsirinkti 
užbaigdami ‘ ‘ High School, ’ ’ 
be't nereikia ju prie to privers
ti nei atkajbinete. Kiek tai tu
rime kunigu, kurie neturėjo 
dvasiszko luomo, bet likos pri
versti per savo 'tėvus kurie tu
rėjo sau .isarinkti dvasisžka 
luomą priverstinai, o vėliaus 
pasirodė netinkamais prie tojo 
paszaukimo kaip Kristaus 
Ąpasztalai, bet kitoje profesi
joje ar amafte butu buvo tinka
mais žmonimi'S ir naudingais 
del visuomenes.

Kiek tai turime žmonių su 
užgimtu gabumu, kurie žūsta 
prie fabrikinio darbo arba ka- 
syklosia, vien tik del to, kac 
isz jaunu dienu tėvai juos at
kalbino nuo lavinimosi ant 
svarbesniu profesijų ar ama
tu. Ant tėvu guli sunki atsa
komybe ir rūpestis apie ju vai
kams ant isžsivystinimo ju ga
bumo ir mokslo prie ko yra 
tinkamiausi.

“Negana yra spjauti sau in 
delina ir nusipraust sau snuki 
iet reike praustis visiszkai ir 
ant viso kūno,“—toki tai uka- 
za iszdave Mek'sikoniszkas mi- 
nislterrs sveikatois, idant kož
nas gyventojas Meksikos kuris 
nesiprausė [o tokiu žmonių fe
nais randasi daug] idant butu 
publicznai nuvesti in mieslto 
maudinyczia.

Vienas isz tokiu szv ari u 
Meksikoniszku ukesu .dagirdes 
kadjpas ji ateina “szvaruis pul
kas“ paimti ji in maudinyczia 
pradėjo bėgti ir tik ji sulaikė 
Szuyis ant pasidavimo po taip 
“baisiai qperaeija.” Locninin- 
kai miesti'szku maudinycziu da 
bar daro gera bizni.

Reikėtų kad Dede Samas im
tųsi prie visiszko “ iszczystini- 
mo” Meksikoniszku purvu, 
tada bu,tu gereisnis sklypas 
jo gyventojai.

sižiu'ret karaliui. Temyk tik 
gerai, kada visi liūs be skrybė
lių; karalius bus su skrybėlė 

gUVO tai Szkotijoj už viesz- su puikiom plunksnom, ant to 
palavinto karaliaus Jokūbo Pažinsi kai abu.

V., pusiau XVI., szimtmeczio. ■ 
Vargingas ūkininkas dirbda
mas ka tokio kluone, iszgirdo 
riksmą szaukenezio žmogaus ir 
skambejima kardu. Iszbegias 
laukan su kuolu, paregėjo pui
kiai pasirėdžiusį jauna žmogų, 
gindamasis nuo penkių užpuo
li! ir butu ji neužilgio padeja 
ant vietos, bet Jonas inpuole si 
tarp ju kaip viesulą. Ūkiniu- plunksnom kuria nenusiims. 
kas taip smarkiai naudojo savo. — Jeigu taip, tai ar tu po-' 
kuolą, jog užpuolai turėjo pra- ne, ar asz esmių karalių, — at-į 
siszalint. Įsake Jonas juokdamas —tik,

— Dievaž, drauge — pa- mes dvieje turime sikrybelesi 
szauke jaunas ponas, pribuvai ant galvos.

\ajauS jn paĮį Įajba, 
gial bos butą u 

.tuosius latrus. 
1 rdingai, mano 
j ve paduodamas ranka Jonui. ! 
( — Ach, nėr už ka, ta pati

Dede Samas Sako: Amerika Turi Būtie Drūta!
t

Jonas nudžiugęs inejo in sa
le, kurioje radosi daug szlek- 
tos ir ponu. Isz baimes ūkinin
kas užnrirszo nusiimti skrybe-

vadnyko ir žiurėjo aplinkui,' 
bet negalėjo niekur pamatyt 
karaliaus.

- Pasakiau tau, jog pažin- ; 
karalių per jo skrybėlė su

vu žemelej, pilnoje kapu vargo, 
Ir daug gali

me gelbėti, jei suglausime jėgas 
sukaupsime energija, nedali, 
bet visa energija bent 
laiku, kad musiszkiai Lietuvo
je pajustu pagialba.

KAIP SUORGANIZUOTI 
RUBU RINKLIAVA?

Greicziausias ir kitu iszme- 
gintas būdas, organizuoti rubu 
rinkliava toks: tuojau organi- mo Pyaszau ineik in mano! 
zuoti grupes, skyrius ar narius, gyįnczele nusipraust krauja o 
Pavieniai reikalingi savo in- asz aprisziu tavo žaidulius. 
takos organizuoti ■kitatauezius.1. Pakelevingas noringai tiko 
Parapijų draugijos, klubai, ku- ant jo praszymo, o kada nu- 
rie darbui užjauezia, galit skai- siprause ir atsilsėjo valandėlė, 
tytis szios organizacijos sky- Jonas pasakė jam jog ji nuves 
riais. Svarbu organizuoti savo iki miestui Edinburgo.
tautos žmones, bet ypatingai.! Kelionėje apsakinėjo Jonas, 
praszome pakviesti ir ne Lietu- jog vadinasi Howieson ir nuo 
via kilmes Amerikieczius, ku- daugelio metu dirba ant pali- 
rie nori ir gali Lietuvai gelbėti, j yarko, prigulinczio prie gero 

su inta-_ karaliaus Jokūbo.
kurie iszsi-

ba be tavo 
užmusztu 
A ežiu tau 
prieteliau,

Ta i Ant tojo atsakymo draugas _ 
l)er. Jono szirdiiigai nusijuokė.

"j Tuojaus priėjo prie jo po-
- nai ir gilei pasi'kloniojo isz ko 
.1 dasiprato Jonas jog tai turi, bu
di pats karalius.

padarytu kožnas del savo arti-, _ Aoh _ szaulk(1) iklaup. 
damas ant keliu — esmių pra
žuvęs — tai karalius!

Buvo tai isztikruju pats ka-; 
ralius Jokūbas V., kuris turėjo 
papratima vaikszczioti po savo 
sklypą persiredes kaipo kai
mietis arba Ūkininkas.

— Kelkis, — tarė 'karalius— 
esi dorum žmogum, 'kuriamO 7

kaltas esmių savo gyvasti. Pa- 
liaszus užsitarnavimas
praeit be apdovanojimo. Su- 
gryszk namo, o palivarkas, ku
riame gyveni ir kurio taip gei-' žmogum visoje Szkotijoj. Da-

gĮŠg.
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U, S, Tmnny Departuuntt

Pirkie Bonus Ir Markes Sziadien! Pirkie Su
Kožnu Centu Kuri Gali Suczedyt! 11

negali dei, bus nuo szio laiko tavo loc- silaiike vėlybos senatvės ir nie-

o
ii

ISZMUSZE
VALANDA!

U žm e gski m s a n t yk iu s 
kingais žmonėmis, 
gali ii- nori mums gelbėti, 'kurie' kas 
tik laukia kvietimo. Szalpai ne-į ir vos galeeziau iszsimaitint 

tarnystesatsisakys.
Czia organizuojama Ameri

kos pagialba Lietuvai, ne vien 
Lietuviu pagialba saviszkiams 
Lietuvoje.

Keli žmones gali suorgani
zuoti skyrių. Tuoj gaukite pa
talpas rūbams. Atsiszaukite 
per savo apylinkes spauda. Ra-

kad ne galėjo pripasakot savo 
atsitikimo su karalium Jokū
bu.

Jonas buvo laimingiausiu
— Asz esmių randaunin-

> — atsake pakelevingas — 
vos

jeigu nebueziau ant 
pas karalių.

— O, tai tu esi 
tarnas? Jeigu taip, 
liukningesnis už mane nes asz 
da neregėjau musu karaliaus.

— Galiu tau parodyt’ne tik 
pati karalių, bet ir jo paikajus 
ateik tik ateininezia nedelia in 
Edinburgą.

Už karaliszko palociaus ran
dasi mažos dureles, kurias

karaliaus 
tai esi gi-

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

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

APDENKIME SAVISZKIUS 
LIETUVOJE. JIE MUSU PA- teikite czia mus paduotu min- 

cziu. Papraszykite automobilis- 
I tu ir sunkvežimiu (troku) sa-

Lapkiiezio 5 d. pi atlodamas .vininku rublis suvežti. Nepa-į lengvai pamatysi. Pabarszkink 
ii iki Lapini iezio 20-tai tesis va- mįrSžq<įį pasidarbavusiems pa-'dvasiai, klausdamas apie ran- 
jus nuo karo nu’kentejusiems d(?kot lnvertin(kite talkininku'dauninka.
Lietuvos žmonėms rūbus ir Jarba apraszydami spaudoje. 
avalyne Amerikoje rinkti Tiek LietUviszka, tiek Ameri- 
“ Clothing Campaign for Lit- kiceziu spauda midai talkillin. 
Įmania. “ Tai Amerikos vald- kaus 
žios užgirtas vienas bildu nu-! 
kentėjusiai Lietuvai gelbėti. 
(Kurie galite surinktuosius 
rubus palaikyti iki Lapkriczio 
ld, vaju galite pradėti kada' bku> ai. 
jums patogiausia.)

Nuo karo nukentėjusioms ki
toms valstybėms tu tautu žmo-' 
nes ir nuoszirdus Amerikiecziai; 
ta kryptim jau seniai veikia. B.1 
A. L. F. (Bendras Amerikos 
Lietuviu Fondas) tėra jauna 
szialpos instaiga. Bet jai lemta 
atlikti dideli darba. Norint pri
lygti jau seniai veikianezioms 
kitu tautu szialpos instaigoms, 
mums, Lietuviams teks sunko
kai padirbėt.

Darbas pradedamas spar- 
cziai vystyti. Tai visu Lietuviu 
darbas. Visu grupių parama ir

■ pagialba reikalinga.
jbent dabai, iszmuszus valau-. Bubu Lietuvai Vajaus dar- 

Už pauderi, — vyrai atker-
szino su britava.

Ne, mieli Skaitytojai, ne eina 
czionaiis apie kokia ten baisiai 
žudinsta, kaip tai duodasi su
prast isz pirmutiniu eilucziu, 
bet tikras Amerikoniszkas atsi
tikimas.

Sztai du studentai isz Ulino- 
jauis universiteto atkerszino sa
vo paudeiriujanczioma drau- 
gamslbritvoms, o tai atsitiko 
sekaneziai:

Sztai kada studentes ateida-
I

Mesijuokiem per garsiai!
Sztai mieste Schenectady, X. 

Y., randasi skust-barzdis kuris 
prisiege ant Szvenito Kolumbo, 
kad daugiau garsiai nesijuoks.

Atsitiko szitaip: Pas skųst - 
barzdi sėdo ant 'krėslo jo drau
gas idant ji aipskustu. Kada 
fekust-barzdis parenginejo kau- 
didata ant skutimo, pradėjo 
jam apsakinėti juokinga atsi
tikima su kokia tai moterele. 
Skust-barzdiu taip patiko tasai 
juokas kad pradėjo klyfi kaip 
kiaule kada ja skerdžia—juok
damasis garsiau ir atydaryda- 
mas burna placziau, ant galo 
negalėjo uždaryti žandu. Prie- 
telis su pagialba kitu kostu- 
meriu nuvede skust-barzdi pas 
daktaru kuris jam žandus už
dare.

GIALBOS LAUKIA

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz-
Su pa- 

35c 
Trys istorijos, apie Ne-

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

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

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tt'as 
paeziuoms. 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.f 141 Kleturios 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 Veini- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu............15c

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

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

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

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

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szmlpikas; 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. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje: Pabe 
gele; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis 
60 puslapiu ..............................    15c

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

No. 161 Keturios istorijos apie An1) 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu...................... 25a,

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant) 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymo. 
22 puslapiu .....................................10a

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.....................................15<J

No. 170 Asztuonios istorijos api« 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsi^ 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta* 
msybe in szviesa; Fasitaisias prasi* 
žengelis; Duktė maikakerezio. 121 
puslapiu .............................................. 25a

No. 171 Vieniolika puiku istorija 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paežiai 
Mailach; Paskutinei Valandoj; Gla* 
ptybe gymimo mūmisiė Dievo irzusu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu..*

No. 172 Dvi istorijos agi e 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos, 
puslapiu ..................   ....

No. 173 Tris istorijom, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz* 
davinėti pinigus. 45 puslapiu. 15o

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudraa 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis < 
(su paveikslais); Kaimieeziu 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, 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka 

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

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: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi
sa vo 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 api* 
Stebuklingas zerkolas: Sidabrinis 
grabelis: Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu...................... 15c

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

No. 126 Penkios istorijos anie 
Doras gyvenimas; Praversta links
mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 

I užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
apvažiojo po visus paika- kuris buvo protingesnis už savo poną 

i 61 puslapiu .15c
No. 127 Trvs istorijos anie Duk

tė nustvniu: Peleniute: Du brnlei 
60 dus. . .15c

— Tai gerai, nedėliojo — 
atsake nepažinstamas.

Paženklinta diena, Jonas pa- 
' siredes in szventadieninius ru-

ATLIKIME SAVO PAREIGA bus, stojo su baime prie užpa- 
Dirbkim turėdami minty,!kaliniu durelių karaliszko pa- 

kad kiekvienas gautas rūbas . lociaus. Vos isztare varda da- 
, apdengs musu teveli, motinėlė, 

• gimine. Mes ge- 
jrai žinome, kad Lietuvos žmo- 
. niu viltys yra Amerikoje, mu
myse. Jie žino, kad mes czia tu
rime szilta pastoge ir prieglau
da. Mes jiems per metu metus 
ta esame sake ir inrode. Mes pe
reito karo laiku nukentėjusius 
Lietuvoje parememe. Mes siun
tėme pagialba nepriklausomai 
Lietuvai. Gelbesim ir dabar, 
kada Lietuva jau treczia karta 
karo ugnies naikinama.

Alkana papenėk, serganti 
pagydyk, benami priglausk nu
sivylusi suramink, o nuoga ap
renk! Nelaime pažinsi dranga. 

Del to Težino Lietuva, kad mes su ja!
i ■ . . - ------ i Rubu Lietuvai Vajaus dar-
dai, kada Lietuvai reikia musu bui B A L F Valdyba palkvie-
pagialbos, privalome jėgas su
jungti ir dirbti bendrai. Lietu
va kelis kartus mate aktualu *
karo frontą. Ir dabar Lietuvos K
žmones yra karo ugny. Mus se
noji tėvynė, mus tėvu žeme, isz- 
naikinta, jos žmones iszblasz- 
kyti. Jiems pagialba būtina!
RINKIME RUDUS

LIETUVAI DABAR

te žinoma visuomenininką, 
laikrasztininka, radijo kalbe-

žiuretojaus, aficieris stovintis 
ant sargybos invede ji in pul
ke sale, 'kur jau stalai buvo pa
rengti ant piet. Ūkininkas jau 
buvo isztusztinias jau paskuti
ni stikleli seno vyno kada ine- 
jo in pakaju jaunas žmogus su 
kuriuom buvo susipažinias. 
Turėjo ant saves rukus kalnuo- 
czio, prie szono kabojo puiki 
szoble o ant galvos skrybėlė su 
plunksnomis.

— Gerai, mano broli, — at
siliepė paduodamas ranka Ūki
ninkui — esi ant laik, myliu to
kius žmonis ka ant laik pribu- 
na. Būdamas pažintoje su ku- 
koriais, prasziau idant paga
mintu tau pusryežius, o dabar 
parodysiu tau karaliszkus pa- 
kajus.

Ūkininkas nusidavė su savo 
pravadyriu, nes ėjo ant pirsz-- ---------------- - ----------- ------------------- Į

toja Joną Valaiti, kuris suteiks' tu ir vos kvėpavo.
platesniu žinių apie rubu rinki
mą, tvarkymą, vajaus organi- tis
žavima ir siuntimą. Visais rubu' jus, paklausė ar ne 
vajaus reikalais malonėkite matyt karaliaus?
kreiptis in: United Lithuanian! — ' ,
Relief Fund Of America, Inc., eziau labai laimingu.
19 West 44-th Street, New York — Na, tai eime in sale, o te-

Tuo reikalu ir atsišzaųlkiame 18, N. Y. % Jonas Valaitis.' nais pasislepiąs kampelije, ne- 
in kolonijų veikėjus. Praszome 1 Room 510. Tel. MUrray Hill matytas'per nieką, galėsi pri
organizuoti rubu Lietuvai rin 2-8062. Į Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Kada pažinstamas jaunikai-

noretu pa-

0, ir kaip norecziau, bu-, v*’rG’11t1"q 5r ^-unutis.

SKAITYKIT
’ “SAULE”
PLATINKI!!

-•».»<» . • .. ■ i , v

Šauni-, 
. .254 

Duktė 
68 

...154

Adresas: *

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.
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Tik Paveikslai Pasiliko Paskui Juos

dėjo. C) tėvas — kur tau leis 
vesti Domui, be keturiu szim
tu, sako, o nei isztolo neleisiu.

— 0 Domas? Domas ka 
sako ?

— Nemacziau to velnio, nei, 
akiu neparodė. Ko tu nori? — 

' atsiduso motina: ir jis ir visi 
tave pa kaltins, bet ir tiesybe 
mažne. Kiek asz tau kaliau 
neleis jam tavęs vesti, neleis, 
neužsidėk.

— Kad tik man pasima- 
czius su juoini, kad tik paszne- 
kejus — karsztai p'ertrauke 
Zose: tėvai, žinoma, neprilei
džia, o jis, žinau, kitaip mano, 
Kiek jis man sykiu prisiekė, 
ražaneziu bueziavo, žegnojosi, 
jog niekuomet nepames manės, 
jam pinigu nereikia, sake, bile 
tik patinka, bile tik po szirdies, 
tėvo nežiuręs, sake.

— Vyras szneka ar szuva 
loja — užkirto motina — o la- 

1 biau toksai svieto perėjūnas 
isztvilkelis, biaurybe.

— Ne, mamyte! jis netoks* 
biaurus — užtarė Zose: jis ne 
mainys savo žodžio, mes susi- 
rokuosim.

— Sugaudysi tu vėjus po 
laukus, pasidžiaugsi, — užbai
gė motina.

Kaip Gaigaliene pasakė, taip 
ir invyko. Kiek ta Zose tykojo 

’ suseiti Domą, kiek jo nusilau- 
ke ateinant per visa pavasart, 

: lauke nors pasiszneketi, nors 
1 pasiguodžioti, bet tas isztolo 

nuo jos lenkėsi. Namie po lau- 
• kus nebuvo kaip Zosei ji gai- 
. niotis ar paskui lakstyti. Kaip 
s tik Zose kur in lauka koja Už

kėlė, tuoj visos bobos užninka 
sznibždetis, akimis ja varstyti, 
kone pirsztais badyti. Zose 
tankiai tėvo sumuszta, mėly- 
nemis pažymėta, akis užverk
tos, užtinusios, baisiai iszbalust 

iszspiaude Zose bijosi ir ant ulyczios pasisukti.
nejus in bažnyczia nei ant 

szventoriaus, nei miestelyj nie
kuomet nei akiu Domo nepa
matė, niekur jo nepritykojo.

* * *
Viena ryta sujudo bobos prie 

viena kitos lakstyti, juoktis, 
sznibždetis:
— Susimsulkino Gaigalo Zo

se, szia naktį susismulkino.
Pamacziusios sena Turskie

ne einant tuoj apstojo bobos:
— Ka ten sugavote? Ka tu

rite — bernas ar merga parbė
go?

Senelei to ir reikėjo — pra
džiugo gavusi proga paplepėti, 
pasigirti:

— Sunu, sunu sugavome, 
— užganėdino bobas pasakiusi, 
bet savo tese toliau: — Kiek 
privargau, rūtele, neduok Die
ve ! Per visa naktele galavosi 
i utele, per nago juodymą vos 
iszgelbejau, kad ne asz, rūte
le, jau butu ta nabagb ant len
tos. Kūdikis, rūtele, kaip tik 
rnukele. Galvyte mėlyna, 
tele, tas uparoezius tėvas 
daužydamas, rūtele, kuo 
svieto neiszvare. Sakiau, 
tele, ar tu turi duszia, judo- 
sziau, rūtele, atsakysi priesz 
Poną Dieva. O to vaiko pana- 
szumas, rūtele, Kižo Domui isz 
akiu iszluptas, rūtele. Kaip nu- 
prausiau — uostus tik prilipy
ti, rūtele, Domas o Domas.
Tėvas isz apmaudo, rūtele, pa-l- 
sikinkes in mahrna iszleke. Mo- 
tina nei laszelio, rūtele, nei li
gonei neturėjo, tuszczia szir-

(Tasa)

— O apterszti ir pamesti— 
leisi? ’ Neiszleidykit strypu, 
sunku bus surinkti, auginate ir 
patys mergaites, neduok Dieve į 
prisieiti verkti kaip man!

Da patratejusi Gaigaliene 
iszejo.

— Kvailys paskutinis tas 
Domas, tarė Kižiene: reikėjo 
mat insipainioti in tokia koszia 
gali ir patampyti, o ta neszlove.

— Plepi tik niekus, užkirto 
Ki'žas: kame jos liudytojai ant 
teismo? Kas prirodys tikrai, 
jok Domas kaltas ? Antra pu
se vertus, galima liudytojus 
gauti prieszais, pasakytu bent 
keli: asz buvau ir asz buvau, 
mane mylėjo ir mane.. Ka tuo
met sakytu Gaigaliene? Prie 
ko kabintus?

— Dabar tai jau inmanytu 
isz kailio iszineri, pridėjo Ki- 
žiene, kad tik kaip norint ta sa
vo merga. Domui užkarti, ma-' 
tyses kaip suteismu.

Barbele girdėdama tėvu kal
ba prisidėjo: Tegul Domas ve
da Zose ir gana, kam ežia gy
nioti, jis tai}) ja mylėjo ir myli!

Nebent kvailys butu, juokia
si tėvas: kas kita, mylėti, o kas 
kita vesti. Kam Gaigalo pini
gai pasoga mergai duoti, man 
plikos marczios nereikia.

— Isz kur tau bus pasoga, 
kad Domas plika paims?—-su
sisuko Kižiene ant Barbelės: 
Domas nieko neparnesz, tėvas 
neturi isz ko!

Tai]) ir tam lygiai da roką vo
gi, da galvojo Kižai. Pati da 
szie'k tiek in mada rokavo, nes 
jai netiek gaila Zosės, kiek 
baugu tos neszloves Domui. 
Gerai butu kaip norint paty
liais užtrinti ta painiava. Do
mui vesti Zose, po szunais, ar 
kai,p? Tėvas anei isztolo ne
leisti vesti:
iszniekino, Gaigaliene iszkvai- N 
lino, Gaigalas tik gerai daras: 
mergas lupti prisiminant vi
suomet reikia. Barbele mėgino 
da užstoti už Zose, bet tėvas pa- 
mieravo jai kumszczia in dan
tis — turėjo nutilti ir prasisza- 
linti.

Vakare Zose pritaikinusi vie
na motina, greitai eme klausti: 
ka girdėjusi pas Kižiene?

— Ka tu, vaikei 'padarysi 
tiems judosziams — galva lin
guodama rokavo 
— pati kaip pati, 
teries szirdis, net

Gaigaliene: 
žinoma mo- 
verkti pra-

A-B-CELV

arba pradžia
SKAITYMO —• ...ir...
RASZYMO

|64 pus., Did. 5x7col' 
į Tiktai, 10c.
S "ŠAULĮ” 
į MAHANOY CITY, PA.

Kada Amerikoniszki kareiviai užėmė hoteli Paryžiuje, 
rado juosia daugeli paveiksliu kaip tai Hitlerio ir Vokiszku 
aficieriu, kuriuos pasiėmė sau ant atminties.

1 — Kaip tik atvažiuos tavo 
nuotaka, imsiu ir pakisziu lie
žuvi, kad tu kita mylėjai ir 'pa
mėtai.

i — Dantis tau iszrinkcziau 
|— pabalino akis Domas.
i — Kvaile tu — prisidėjo 
tėvas: — jai da didesne garbe, 
kad del jos pirmąją pameta. 

,1'enkios tesustoja skustis, del

kliautis musu mergoms. Sako, i .■ buk kitur jau brokyjo mergos
i e ...jauniki, mylėjusi kita ir pame
tusi, 'bet kaži kur ne prie musu, 
gazicto.se buk taip raszo.

— Daug mac'ziau, daug 
svieto perėjau, bet mergos kad 
brokvtu berną, kita merga mv-

I. • i I . . ..."■ Įėjusi, — neužėjau, baikos ga- 
zietose, ir asz netikiu, kad butu 
kame tokia merga, — užbaigė 
Domas.

— Asz busiu pirmoji —szo- 
kosi Barbele: — jai tik sužino- 
cziau — ir neeicziau už tokio.

dis, rūtele, nei kuo atsigauti taip neiszsisuksi, prispirs kle- 
nabagei. Man, rūtele, kad ir ne- bonas.
ra — tiek ir to. Kacl tu nesulau'ktumai

Be atidusio szvapejo bobele,—szo'kosi Domas:— imti mer-
klausytojoms nusibodo “rūte
le,” vis-ka jau sužinojo, eme 
skirstytis szalin ir bobele sau 
nukrupsztino. Toliau ka pasi
tikusi vėl ta pati pasakojo.

Bobeles sužinojusios jog Gai-'nokite, 
galo nėra namie, sumaniusios bonas neprispirs, 
koki reikalu leke pasižiūrėti,, užkars mergos, 
persitikrinti, 'kaip su Zose?, 
Viena in torielkele sviesto in- 
metusi nulakino:

— Szia tau krisleli atboge- 
nau kosztuve, — tarė kiszdama 
Gaigalienei — sziryt sumu- 
sziau truputi — o tyliau klau
sė : — kaip Zosei ?

— Aeziu! aeziu! Sztai ka
maroj Zose kiikinasi, pasižiū
rėk.

Kita atbėgusi buteliuką 
traukdama isz kiszenes tarė 
motinai:

— Girdėjau praszmentini 
turi? Gal burneles neturėjai? 
Mano sztai buvo laszelis. Su- 
szildvk riebiai su sviestu tai

ru-
be- 
isz
ru-

ga su vaiku ? nebent kepures 
nulaikyeziau ant galvos!

Nusikva'kejo, nusijuoike

bos, szontu ar turi! ?
Kita pyrago papenti at'bogi- 

no o kiekviena lindo prie Zo
sės, paglostė, paguodžiojo Ki- 
žo Domą pakeikė ir kiekviena 
vaiko pasižiurėjo, pakilnojo, 
pavarte. Kaikurios inspejo, 
jog in Kižo Domą panaszus, o 
visos vienu balsu rokavo:

— Toks menkutėlis, toks 
1 e n g v u t e 1 i s, s i n u 1'k u t ei i s—d u o k 
Dieve, kad anglu kūdikis: bet 
reikia skubėti pakriksztyti del 
visoko.

ne

te-

Gerai sako Domas, nesi- 
nei teismas, nei kle- 

po gvoltu ne 
da-gi su vai-

ku.
— Nebijau, netiek ma- 

cziau po svietą, — užbaigė Do
mas.

Dievui visu

Jau nežinau nei ka daryt, 
])a bandysiu važiuot ryt ar 

'Poryt, 
Isz netycziu priselinsiu, 
Po koczela nekurioms 

apdalysiu, 
Žersiu teisybe in akis,

*
Ant pavakares visi pamate, 

kaip sene Turskiene su kalviu 
vaiku vežime nuvažiavo in ku
inus. Mate ir pas Kiža, o žino
ti — tai. jau nuo pat ryto ta nau
jiena žinojo.

— Dabar jau, Domeli, tai
sykis— tarė motina: —Gai
galas tuoj pakisz tau pavestka 
ant teismo, turi jau ka paro-

* * *
Pas Gaigalu nusiramino: ne- 

sibara motina, nemuszasi tė
vas, sznyszdami, tylėdami visi 
darbuojasi. Kaiminkos viską 
jau pamirszo', naujienos apie 
Zose jau paseno, kaip nebuvu-, 
sios liko; viskas virto in seno-j 
ves vaga, tik vakaruszkos pra
retėjo: Domas neturi laiko ar 
nusibodo. Zose in jas nesilan
ko. Visuomet nuliudusi, nusi
minusi, prapuolė linksmumas, 
isznyko smagumas, tanikiai pro 
langu pažvelgia Zose in Kižu 
trobos stogą, o iszgirdusi Domo 
skambala tuoj in galva mintis:

— Taip prižadėjo, taip pri
siekė, kryžiavo jos. Ir niekam 
nematant aszarele nusibraukia.

— GALAS —

* * *
Už keletos dienu mergaites 

bėgdamos pro Kižo kiemu 
szauke:

— Barbei! Barbei! Lekiam 
in pagraba, pagiedosim.

— O kas mirė? negirdėjom 
nieko sergant.

— Zosės vaikas pasimirė.
Tat "jau, aeziu

Kižu akis atsžvito. Gaigalas 
neturės ko parodyti ant teis
mo. Kaip akmuo nuo szirdies 
nurietėjo.

* * *
Rudeni Kižo Domininkas su

bruzdo prie panų lakstyti. Pa
sikinkęs iszpeneta juodbėri, 
prisiriszes skambala, sugriebęs 
koki pirszli insigule in šlajikes 
ir lekiojo per penkias parapi
jas keturiu, penkių szimtu gau
dyti. Kasdien ir kasdien vis 
prie kitos lekia.

Viena ryta gyrėsi, vakar jau 
sutikės gaunas puspenkto 
szimto, prie to ir dalies ir krai- 
czio nemažai. Jaunoji su tėvu 
žadėjo sziandien ar rytojoj in 
ukveizius atvažiuoti.

Kižai nusidžiaugė isz to pus
penkto szimto, o Barbele tarė:

Vai griežiu, griežiu danti, 
Insikiszau koczela in auti, 
Ant Montkarmiu mergicu

Kad jau neiszlaikiau, 
Kas tai mate tokias baikas, 
Kad jau gana ilgas laikas, 

Mokinu pabarimais ir žode- 
•liais meiliais, 

O jos vis eina savo keliais,
Turbūt ir isztvirkelems 

pasiliks, 
Pasens, pražils ir nupliks,

Taip nutversiu už kudlu, 
Nepaisysiu tuju padlu. 
Kratysiu net kaltūnai 

braszkes, 
Ba ka-gi daugiau darysiu? 
Tik gyva in žeme nelysiu, 
Kad tojo iszkensti negaliu.

* * *

Apie Hažletone nekurios 
bdl )clcs i szdykau ja,

Be paliovos vis baliavoja, 
Prie guzutes vis susedia.

Per dienas nieko ne edia.
Vaikus vežimėlyje palieka, 

Iszpuoliaant žemes pasilieka, 
Klykauja ir staugia,

Nueja namo, lovoje stena.
Vyras isz darbo parėjus 

klabina, 
Daktaru tuojaus paszauke, 

Kaimynus ant 'patarimo su- 
szau'ke, 

Daktaras supranta kas tai yra,
Iszbara josios vyra,

Tai tokios pas mus misiukes, 
Pasigeria nuo guzutes!

* * *

Oj szirdeles jum pasakau, 
Ana diena isz Vaterbures 

sugryžiau, 
Nespėjau ant krėslo atsisėsti, 
Vėla turėjau in tonais, iszva- 

žiuoti,
Nubėgau aut vieno stryto,

O buvo tai isz ryto, •Z 7

Kaip ant svieto užgimiau, 
Da tokiu sorkiu neregėjau.

Kada jau vakaro sulaukau, 
Nakvynes jeszkojau,

Vienoje stubeleje pamaeziau 
žiburėli, 

į Nuėjau ten jesžkoti kariibarli,
Sztai atėjo ir palicijantas, 
Akyvai žiurėjo kas daras, 

Greitai trepais auksztyn lipo, 
Sodoma ir Gomora. ten užtiko,

Palicijantas žemyn nuėjo,
Ir iii kita kambarį pažiurėjo, 

Ten ir sorkes užtiko,
Ne vieno nepaliko.

Viena isz Brooklino pribuvo, 
Badai tokia iszdykus buvo, 
Nes bažnyczioje jau seniai 

buvo,
Tik po urvas zujavo, 

Naktimis paleistuvavo, 
Ir czionais taip darbavo.

Bet ne ilgai czionais taip buvo, 
Ba palicijantai pribuvo 
Kaip isztruko, tai niekas 

nežino,
Tik tuoj paregėjau bambiliu. 

Jaunesnius susodino,
In koza nutarambanino.

Ant rytojaus prova turėjo, 
Po deszimts doleriu sudėjo,

Už dukrele motina užmokėjo, 
Ba sportelis pinigu neturėjo.

0 szirdeles, jum sakau, 
Tiek jam apygardų apvažiavau

Bet da tokiu pasileidėliu 
nemacziau,

O tu moterėlė apsistok, 
Savo kaili ]>aguodok, 
Su svetimais vyrais 

nesitrankyk,
Dukrelia savo ir suvaldyk, 

Su puodais galva nedaužyk, 
Jaigu da karta užklupsiu,

Tada gerai kaili lupsiu, 
Visu vardus pasakysiu,

Nieką nepaslėpsiu!

BALSAI
MUSU SKAITYTOJU

K. A. Dombrauskas, 732 E. 
Holbrook St., isz Muskegon, 
Mich., raszo: Su sziuom laiszku 
prisiuneziame užmokesti ant vi 
so meto ir tareme aeziu už taip 
jusu puiku darba, lai Dievas 
jus laimina ir duoda ilgai dar
buotis del labo Lietuviu. Mums 
patinka skaityti “Saule0 ir 
skaitysime ant tolinus, nes ran
dasi visokiu patarimu ir naujie
nų ir tikėjimo straipsniu. Vie
nam numarije “Saules” pate- 
mijau kad ne esate prieszingi 
nei vienam tikėjimui, visi kelei 
veda in amžinasti. Taip, musu 
broliams reikalingas tikėjimas, 
nes sziadien ant svieto randasi 
daug vargu ir nesutikimu kaip 
sziadienine kare parodo. Lieku 
su aukszta pagarba del “Sau
les ’ ’ redystes.

TEMYKITE J
SKAITYTOJAI!

Raszaut 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 
apsisaugosite nesmagumu. Ne- 
kurie prisiunezia pinigu be jo
kio iszaiszkinimo už ka pri
siunezia pinigus. Taipgi, ra- 
szant laiszkus, jeigu geidžiate 
atsakymo, neužmirszkite inde- 
ti markes del atsakymo, nes kG 
taip jusu laiszkas neaptures jo
kio atsakymo. Laiszkus ir Pi
nigus visados siunskite ant szio 
adreso: Saule Publishing Co.,

Paskirstymas Maisto Japoniszki Nelaisviai Kinuosia

— Vėjus nebent po laukus 
sugaudys — atszove Domas:— 
gal deszimti ar daugiau bernu 
merga mylėjo, o man vienam 
nepakelti.

— Nei tos pavest'kos, nei to 
teismą nelaukti — .prisidėjo 
Barbele: — eik, rokuokis ge
ruoju ir vesk Zose, sziaip ar

Pirkite Apgyniu? o
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Ant Mėsos, Tauku ir Sūrio— 
Raudoni ženteliai nuo A8 iki 
Z8, ir A 5 iki D5 dabar yra geri 
ant neaprubežiuoto laiko.

Maistas Bleszinese — Mėlyni 
ženkleliai A8 iki Z8 ir A5 iki 
F5 taipgi G 5 iki L5 dabar yra 
geri ant neaprubežiuoto laiko.

Cukrus— Ženkleliai Nrs. 30, 
31 ,32 ir 33, taipgi Nr. 40 yra 
geras del 5 svaru cukraus del 
Sunaudojimo dedant vaisius in 
bonkas. Jis baigsis Kovo-Mar. 
1 diena 1945 mete.

Cze very kai—Ženkleliai Nrs. 
1 ir 2 (Eroplininiai ženkleliai) 
knygute Nr. 3, yra geros ant 

v CJ 7 V O
pora czeveryku, dabar yra geri 
ant neaprubežiuoto laiko.

Geriau pasiduot ne kaip būtie užmusztais, szitie Japon
iszki nelaisviai taip tvirtino kad juos Kinczikai paėmė in 
nelaisve prie Salween upe. Keli tukstancziai panasziu Ja- 
poniszku kareiviu likos paimta in nelaisve.

Į Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas 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, Ru
biną Sulva. Del vyru ir metam.

nr VISOS TRYS O’.
"vV KNYGUTES

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
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BUY
UNITED 
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WAR
BONDS

AND
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gazicto.se


’’SAULE” MAHANOY CITY, PA

ZiniOS VjfifIOCS' ^UV° ^a^J^ete’s*nga Geri Draugai Kareiviu
TOLEDO, OHIO. — Kada

CIGONKA ISZBURE
KAD MIRS

♦

Vokiszki Nelaisviai Francijoj

Ateinanti Panedeli pra
sideda Žydu Naujas Metas.

— Publikines mokyklos 
prasidės ateinanti Panedeli.

— ITtarninko vakara Elk’s 
klube Lietuviu Moterių Drau-j 
giszkas Kliu'bas, isz Schuylkill 
pavieto, laike savo menesiui su
sirinkimą. Pirmininke poni 
Burke isz New Philadelphia, 
Pa., stengėsi kad vakarėlis bu
tu malonus ir draugiszkas.

— Nedelioje pripuola. Isz- 
reiszk., Penkių Ronu Szv. 
Eranciszkaus.

— Ant pardavimo, namas 
ant 332-334 W. Mahanoy Avė. 
Atsiszaukite pas: Mrs. N. Mc- 
Gonigle, 113 N. Jardui Street, 
Shenandoah, Pa.

Rose Masson nenorėjo jam ati
duoti deimantinio žiedo, Harry 
Jackson, paėmė josios netikrus 
dantis. Už tai mergina patrau
kė ji in suda kad sugražintu jai 
dantis, nes per tris sanvaites 
negalėjo nieko kramtyt, ir tu
rėjo pasilikti namie, nes sarma- 
tinosi iszeiti ant ulyczios.

Sudžia jam paliepė sugrąžyti 
dantis bet žiedo neaplaike, nes 
jeigu jaunikis ka dovanoje 
merginai, tai neturi ties atimti 
adgal. j

SZETONASPAVOGĖ
LAVONA

Dingo Nežine Kur

Atėmė Sau Gyvastį Isz 
Rupesczio

Saint Clair, Pa. — Szv. Ka- 
zimerio Liet., parapijos invyk- 
sta Misijos, prasidedant Rug
sėjo (Sept.) 24 d., iki Spalio 
(Oct.) 8 dienai. Pirma sanvai
te bus vedama Lietuviszkoje 
kalboje, antra sanvaite Ang- 
liszkai. Tėvas Geraldas, Fas
hionistas, sakys pamokslus. Ne
dėlioję Rugsėjo 24 d., iszkil- 
rninga procesija pradesime Mi
sijas. Klebonas Kun. P. P. Lau- 
jnakis.

Ar Žinote Kad...

dau
giau kavos ne kaip kita kokia 
tauta, net 1,200 svaru sunaudo 
j e kas minuta.

— Amerike randasi dau
giau kaip 35 milijoniu orangiu 
medžiu septyniosie valstijose 
Amerike, daugiause Floridoje 
ir Kalifornijoj kur surenka 160 
basku orangiu kas valanda.

— Amerikas iszduoda po 
150doleriu kas minuta užlaiky
ti publikines mokyklas geram 
padėjime, tai yra pataisymas 
ir užlaikymas.

— Amerikoniszka studente 
kolegijoj iszduoda po $35 kož- 
na minuta ant szilkiniu pan- 
cziaku arba tiek, kiek Rusija 
iszduoda ant asekuracijos.

— Pakol perskaitysite szi- 
ta straipsneli, tai mieste New 
,Yorke tai visokį nelaimingi at 
sitikimai kasztuoje miestui 300 
doleriu.

Prancūzai iszgere

LAKEMONT, MONT. —
Ana diena mirė czionais jaunas 
vyrukas Simon Griffith. Lai
dotuves likos parengtos, lavo
ną indėj o in graba ir keturi 
draugai sėdėjo prie lavono per 
visa nakti. Sztai apie pusiau
nakti neiszpasakytai draugai 
persigando kada peregejo in- 
einanti per duris kokia tai bai ■ 
dykla su ragais ant galvos, su 
lenciūgu ant pecziu, raudonais 
ilgais plaukais ir visas juodas 
kaip smala.

Draugai nelaukdami persi- 
tikrint kas tai butu per baidyk- 
la, szoko per langus, o kada su- 
gryžo adgal po keliu valandų, 
lavono grabe nerado. Dabar ne- 
kurie žmonis yra tosios nuomo
nes, kad tai buvo szposas kitu 
draugu kad iszgazdyt sedin- 
czius draugus prie lavono.

Amerikoniszki kareiviai 
prieglaude du szuniukus 
Francijoj, nes Lieut. Genero
las Omar N. Bradley ir Gen- 
eralas Sir Bernard L. Mont
gomery, Francijoj, neturėda
mi kitokiu draugu, prieglau
de szuniukus po savo globa 

ir su jais glaumonejasi.

Senuke Turėjo $20,000
Dirže

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 
Puslapiu; Juodi Apdarai;
Aiszkus drukas; smagi 

knygele, 75 Centai.

PHILADELPHIA, PA. — 
Kada josios sesuo atvažiavo ja 
atlankyti, rado Mrs. Henrietta 
Kirk, 88 metu, pavojingai ser- 
ganezia. Padarus ant josios 
krata ir parėdyti in szvaresnes 
drapanas, rado ant josios dir
žą, kuriame buvo 20 tukstant- 
cziai doleriu bumaszkuosia. Ki
tur rado auksiniu dalyku ver
ties penkis tukstaneziu doleriu 
ir valdįszku bondu už 1,400 do
leriu.

Sesuo nunesze pinigus in 
banka. Motere yra pati miru
sio advokato, kuris atėmė sau 
gyvastį per gaza Atlantic City 
1931 mete.

GRAND RAPIDS, MICH. —, 
Mrs. Veronika Misicki, 36 metu 
moterele labai tikėjo in burtus/ 
o būdama labai lengatikiszko. 
budo, tankiai duodavo sau isz- 
burti ateiti pas visokius burti
ninkus ir cigonkas kad dažino- 
ti kas bus ateityje ir koki turės 
gilinki.

Ana diena atėjo pas ja sena 
cigonka kuri jai prižadėjo isz 
burti geriausia ateiti už vie
na doleri ant ko moterele 
greitai sutiko. Cigonka aplan
kius pinigus, dirstelėjo mote- 
rei in akis, pakrata su galva ir 
pradėjo burti: “Nelaime, bai 
si nelaime, matau žvaigždesia 

|kad neužilgio atimsi sau gy
vastį. Matau giltine, kuri ki
bo ant tavos galvos. Atimsi sau 
gyvastį in kėlės dienas.” Po 
tam iszburimui cigonka, iszejo 
ir nežine kur dingo, o

Moterele taip persigando ci- 
gonkos burimu ir taip sau tai 
inside j o in galva, kad ant ryto
jaus iszsiunte savo maža dukre
le in sztora, o pati nuejaus ant 
virsziaus perpjovė sau gerkle 
ir in kėlės minutas atliko.

Palicija perjeszkojus visa 
miestą cigonkos nerado, kuria 
kaltina už mirti lengvatikes 
moterele.

Baisus Darbas
Užvydusio Vyro

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

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

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—-
tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau

atspėta kas buvo

Rodykle:

Bažnytinis metu padalinimas. 
Pasnikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetines.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu.
Du didžiausi meiles prisakymai.
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles 
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos.
Psalme 45.
Giesme Szventas Dieve.
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažinties.
Perkratymas sanžines.
Maldos priesz pat Iszpažinti.
Imdamas nuo kunigo iszriszima.
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus.
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos. 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus. 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo.

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka. 
Paskiaus atiduodamas Dievui gar

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Malda su visuotiniais atlaidais.
Malda prie Szv. Sakramento po 

Komunijos.
Garbinimas Szv. Sakramento.
Malda
Malda
Malda
Malda

Daktaras In Daktara

ir

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

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

Szv. Tamosziaus.
prie Vieszpaties Jėzaus, 
prie Panos Szvencziausios. 
Szv. Bernardo prie Szv.

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

kalbamas.
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
Litanija prie Szv. Antano isz 

Padvos.
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų.
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo.
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
Giesme I.aba Nakt.
Minis tranturas.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien! SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

— Mano ligonai, kuriuos 
asz gydžiau, tai ne vienas ant 
manes nerugoja.

— Asz žinau, kad ne rugo- 
ja, ba visi guli po žemei

Amerika kalba! Prigial- 
bekite jai ,pirkime Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes del jos Apgyinimo.

DOVER, ILL. — Henry Wol- 
dren, 40 metu, likos aresztavo- 
tas ir uždarytas kalėjime už isz- 
deginima akiu savo paežiai su 
karbolikum ir nužudinima tar
naites j u dukreles.

Vyras buvo baisiai užvydus 
savo paežiai kuria pasiutiszkai 
mylėjo, o kada ji uždarinėjo ka
lėjime, paszauke in paezia: 
“Kada mano kuna pririsz ant 
elektrikinio krėslo ir pradės 
mane spirgyt, tai ir tada nepa- 
lausiu tave mylėt. ’ ’

Motere daugiau nereges sau 
les szviesos kolei gyva bus, nes 
vietoje kur buvo puikios aku
tes, randasi dabar tik juodos 
duobes. Tarnaite nužudė už tai, 
kad atbėgo savo ponai in pa- 
gialba.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

greaY
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Apie 10,000 Vokiszku nelaisviu yra vedami in nelaisviu 
stoti Francijoj po smarkiam musziui. Alijentai paėmė ke
liolika tukstaneziu Vokiecziu po musziui ir juos tenais lai
kys lyg pasibaigimui kares.

Amerikoniszka Vėliava
Ima Virszu

Amerikonai užėmė drut- 
vieta ant St. Malo kalno, isz- 
kele Amerikoniszka vėliava 
ant ženklo ingalejimo. Czio- 
nais Vokiecziai gavo smar
kiai pliekti nuo Amerikonu.

— Amerikonai moka po du 
dolerius taksu ant kramtymojo 
gumo kas minuta.

— Amerikoniszki pacztai 
sunaudoję po 20 galonu gazoli
no, pristatyti gyventojams 
paczta, kas minuta.

Vietos Užimtos Per Alijentus

■s^ffWEND 

CALAIS GHENT

BOULOGNE
RUSSELS COLOGNE

LILLE

ARRAS| 

ABBEVILLE

QUENTIN
| SEINE

PARIS
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VERSAILLES

CHARTRES
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NAMUR
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GERMANY
SAARBRUCKtN
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SI-------------------- w

elun

NANCY

TRO YE STRASBOURG

fPINAL®

Žemlapis parodo kur sziadien Alijentai yra užėmė nuo Vokiecziu po daug praliejimo 
kraujo ir gyvaseziu, bet Vokiecziai smarkiai atsispyrė užpuolikams. w

> ISTORIJEapie Ea isz ma*
1-----------------  iszo iszlins, Al-
į yva in virszu iszkils, Kaip už- 
j Laikyti sveikata ir apsaugoti 
i szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
j užmirszt, Kaip dagyvent 100 
■ metu, Pamckinimai, 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, 

Į Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo-

! ba kaip ir visos Bobos. 15#.

SENAS RAKALIS

Padege Narna Tyczia, 
Kad Sudegint Savo Pa- 

czia Ir Uoszvia, Už 
Nuolatini Klegejima

MONTOURVILLE, MASS
— Negalėdamas ilgiaus nu- 
kensti sunkenybes dažiureti 
serganezios paezios, 68 metu ir 
josios senos motinos, kuri jau 
turėjo 90 metu, Glen Anderson, 
64 metu ūkininkas, gyvenantis 

| artimoje czionais, nutarė nuo 
abieju moterių atsikratyt ant 
visados, tyczia padegdamas na
rna kuriame moteres gyveno ir 
abi sudege ant smert.

Palicija dasiprato kad na
mas buvo uždegtas tyczia ir 
nuo to laiko nenuleidinejo nuo 
akies ir ant galo ji aresztavojo 
ir iszgavo nuo jo prisipažinimą.1

Senas rakalis neužsigyne' 
kad tokiu budu nužudė mote Į 
res, kalbėdamas buk negalėjo 
ilgiaus nukensti ligos moterių,1 
nes turėjo jaises prižiūrėti ir 
apvalyti, o ir taip abi ketino 
neužilgio mirti. Ta diena ap-’ 
laistė narna gerai su gazolinu, 
uždege ir pabėgo in tvarta pri- 
sižureti kaip namas dega.

Palicijos nuomone yra kad 
senis jaises sudegino idant ap- 
laikyti insziurenco pinigus, nes 
abi moteres buvo gerai ap
draustos už gyvasties. Senis li
kos uždarytas kalėjime.

Ožka Suede Dinamitą

AURIS, WISC. — H. Gulice 
Gulicz džiovino dinamitą stu- 
boje kuris buvo suszlapes ir 
iszejo ant kiemo su kokiu ten 
reikalu. Ineidamas in kuknia 
pamate, kaip jo ožka nurijo 
paskutini szmota dinamito, ku
ri mane naudoti ant suardymo 
kelmu ant savo ūke. Gulicz bai
siai inpyko ant ožkeles ir nore-' 
jo gerai suspardyt, bet greitai 
atsiminė kokia butu pasekme, 
jaigu pataikytu su koja in dina
mitą. Isztrauke ožka labai man
dagiai isz stubos, pririszo prie 
stulpo ir dabar lauke kada ož
kele iszleks in padanges, nes 
bijosi prie josios prisiartint.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes,

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnoriua 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!*

PUIKI ISTORIJA j

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI, . . . 50c '

SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa-

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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


