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Isz Amerikos
»——

Katalikai Rinks Drapa
nas Del Kares Nuken

tėjusiu Žmonių

WASHINGTON, D. C. — 
Visuosia Katalikiszkuosia Pa- 
rapijuosia Amerike pradės ne- 
užilgio rinkti drapanas del gy
ventoju nukentėjusiu per kare 
Europoje. Kunigai užsiims 
tuom rinkimu su parapijonais 
po visas parapijes. Praeita Ne- 
deldieni kunigai laike pamoks
lus apie rinkimą drapanų del i 
20 milijonu žmonių — vaiku ir 
nuaugusiu kurie vaikszczio j e 
kone pusnuogi. Daugiausia 
drapanų stoka tosia vietosią: 
Lenkijoj, Holandijoj, Norvegi
joj, Belgijoj, Lietuvoj, Latvi
joj, Estonijoj, Jugoslavijoj, 
Czekoslovakijoj ir Francijoj. 
Komitetas rinkimo drapanų 
tikisi, kad nors vienoje szeimy- 
noje paaukaus drapanas, ku
riuos jau yra truputi suneszio- 
tos.

Laivas Prikrautas Su Amunicija Del Japonu

Sztai amunicija del Japonu ant Amerikoniszko laivo ku
ri bus naudojama prieszais Japonu ant Pacifiko mariu. 
Amerikonai pasekmingai gavosi ant paskirtu vietų ir su 
szia amunicija paskandino daugeli laivu.

NEJESZKOK PA-
CZ10S KUR KITUR

KAIP ATSIMOKĖJO 
SAVO PONUI

Kuris Norėjo Ji Sudras- 
j kyti Su Dinamitu

AKRON, OHIO. —Szuo var
du “Watch” paseno ir jau bu
vo netinkamas ant tolimesnes 
tarnystes savo ponui ūkininkui 
Walteriui Burns, kuris norėda
mas palengvint gyvenimą jam, 
nutarė padaryti jam “miela- 
szirdinga” mirti per dinamitą. 
Burns nuvede szuni in giraite, 
pririszo jam po kaklu kelis

Ant Gero Neiszeina

NEWARK, N. J. — Viduti- 
nio amžio vyras atejas in pali- 
cijos, apreiszke, jog buvo ap
svaigintas su kokais tai vais
tais ir apvogtas ant $2,500 per 
kokia tai motere ir vyra kurie 
ji atveže isz New Yorko in czio- 
nais.

Žmogelio pravarde yra Gus- 
tovas Mleczrek, 40 metu am
žiaus. Dirbdamas amunicijos 
fabrike iszreiszke norą kitam 
darbininkui buk geidžia apsi- 
paeziuoti. Jisai nuvažiavo su 
tuom žmogum in New Yorka, 
kur likos supažintas su kokie

Amerikonai Parsivež 
10,000 Jaunamarcziu

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikoniszki veikėjai kurie 
randasi su Amerikoniszka ka- 
riumenia Francijoj, pranesza 
buk sugryžtanti kareiviai par
sivež su savim suvirszum 10 
tukstaneziu Francuzaicziu su 
kuriuom apsipaeziavo.

Bet valdžia uždraudė musu 
kareiviams paeziuotis su Vo
kietaitėms su kuriuoms susipa
žino ir dagelis jau apsipaezia
vo.

szmotus dinamito uždege, ir tai motere kuri pareikalavo 
pradėjo bėgti namo. Nežine, nuo jo pinigu ant paredu. O ka- 
ar szuo buvo negerai pririsztas visi pribuvo in Newarka ir 
prie medžio ar pajutęs nelaime, Mleczrek pabudo, vyras su mo 
pradėjo blaszkytis ir ant galo! tere dingo taipgi jo 2,500 dole- 
nutrauke virve. Pamatęs tai riu.
ūkininkas baisiai nutirpo isz

Amerikonu Jau Žuvo 
Ant Kariszku Lauku 

400,500
WASHINGTON, D. C. — 

Szioje kareje ant visokiu kar
iszku lauku kaip valdžia ap
skaito, tai 400,500 musu karei
viu žuvo, tai yra: 64,463 likos 
užmuszta, 177,235 sužeista, 48,- 
725 paimta in nelaisve ir 47,315 
nesurandamuju. Laivoriu žuvo 
63,017. Sužeistųjų sugryžo in 
savo pulkus 72,583 vyru.

Vokiecziai Iszžude Ir 
Sudegino 1,380,000

Žmonių

36,389 Vokiecziu 
Paimta Breste

Amerikonai Paskandino Daug 
Japoniszku Laivu Ir Nuszove 
Dideli Skaitlį Eroplanu Ant 

Filip pinu; Rusai Inejo 
In Varszava

LONDON, ANGLIJA. — 
Vokiecziu abazas žudinimo 
Lenku ir Žydu Maidanke arti
moje Liblino, turėjo specialisz- 
ka abaza specialiszku kankyto- 
ju kuriame radosi ir Vokiszkosl 
moteres kuriuos kankino mote- 
res ir vaikus. Toje vietoje ra
dosi 45,000 kariszku nelaisviu, 
in laika vienos paros iszžudyta 
18,000 ypatų — vyru, moterių 
ir vaiku.

Vokiecziai degino savo au
kas dideliuosia pecziuosia. 
Krenpicko Girnose sudeginta 
80,000 žmonių. Tyrinėjanti ka- 
misija rado vienam magazine* 
net 820,000 czeveryku ir czeba- 
tu numautu nuo nužudytu au- 

i ku. Badai Vokiecziai iszžude 
' 20 tautu. Tautiszka kamisija 
kuri isztyrinejo taisais baisiais 
žudinstas kalti visa Vokiszka

i tauta.

Hitleris Rengėsi 
Pabėgti

LONDON, ANGLIJA. —

ISZ PACIFIKO. — Per tris 
dienas Generolo MacArthur’o LONDON, ANGLIJA. — Amerikonai in
eropianai szaude phiiippinisz- laika kelii’s sanvaieziu iki Rugsėjo 21 dienai pa- 
kus laivus aplinkinėje Manilosį 
inlunka, paskandino 29 Ja-į 
poniszku laivu ir nuszove 18 
europlanu.

CHUNGKING, KINAI. — 
Daugiau kaip 20,000 Kinszku 
gyventoju pasiliko be pastogių; 
ir panesze milžiniszkas bledes 
per liepsna kuri sunaikino di
desne dali miesto prie Yengtze 
upe. Badai ugnis kilo nuo bom
bardavimo aplinkiniu vietų.

Vokiecziai Iszkerde Vi
sa Miesteli Gyventoju

SUR GLANE, FRANCIJA
— Sziadien puikus Francuzisz- 
kas miesteli Oradour randasi 
griuvesiuosia, neturi gyvento
ju, nes Vokiecziai sudegino 
miesteli drauge su gyventojais.

Ta j a nelaiminga diena kada 
Vokiecziai surengė taja baisia 
skerdyne, apie 1,200 vyru, mo-

dare daug bledes Japonams ant Pilippinu Salų, 
ypatingai ant Bonin ir Volcano salų: paskandyta 
429 visokiu laivu, eroplanu suszaudyta ir sunai
kinta isz viso 978. Amerikonai neteko 51 ero
planu, o 37 lekiotojo žuvo.

Rusai žaibiniu smarkumu nusiyrė ant Per
ino paimdami pakelyje daugiau kaip 700 viso
kiu miesteliu ir 150 paezios Rigos.

Badai Rusai paėmė in nelaisve 36,389 Vo
kiecziu artimoje Brest per 28 dienas muszio. 
Daug sužeista ir užmuszta, bet tuju neskaito tik 
kiek nuvarė in nelaisve.

ISZ HOLLANDIJOS. — Amerikonai su 
Anglikais perkirto kariszka linija prie Rhyno 
supliekdami Vokieczius smarkiai, paėmė daug 
in nelaisve ir suteszkino 230 tanku. Laike

Isz Szvedijos pranesza žinios, 
buk Hitleris pasirengineje pa
bėgti isz Vokietijos kada ateis 
prie to gera proga. Nekurie kal
ba, buk jisai jau turi parengiąs
deszimts eroplanu ant iszleki- i liko ne vieno gyvo tik 17 pasi
nio su juom ir visu jo sztabu. šlepe in kalnus o tieje kurie isz-

teriu ir vaiku, Vokiecziai suva
rė gyventojus in mokykla ir in 
namus in kuriuos pradėjo szau- 
ti isz mazininiu karabinu ir lei
dinėti gazines bombas. Nepasi-

muszio prie Balogno Alijentai paėmė in ne
laisve daugiau kaip 6,000 Vokiecziu. Isz 
Stokholmo danesza, buk Vokiecziai paėmė 
daugiau kaip 50 visokiu Finiszku laivu ant 
Norvegiszku mariu. Vokiecziu 12 divizijos 

.. . . ... t turėjo trauktis szalin isz Po pakalnes, paskuiapgavo ir apiplesze su pa- praoita Spalio (Oct.) mon., isz- Japonija ir pakelyje ketina su- dai gyventojai prasikalto uz _ , ,, - I a j* A ‘ ~ A X 4-^4 I-— 1 __ _ „ I _ __ _

288 Milijonu Doleriu 
Kas Diena Ant 
Vedimo Kares

Palicija vėliaus aresztavojo WASHINGTON, D. C. —
baimes, pradėjo bėgti narno j motere kuri buvo Agota Produkcijos taryba apreiszke Badai turi jisai ir specialiszka liko gyvi, neteko proto, 
kiek tik turėjo pajėgu. Bet szuo DerenC) kuri jau ne viena kvai. tuk Amerikoniszka valdžia' submarina kur ji nugabentu in Buvo ati baisi skerdė 
buvo greitesnis už savo gaspa-'n apfravo ir apipiesze su pa- praeita Spalio (Oct.) men., isz- Japonija ir pakelyje ketina su- dai gyventojai prasik:

Buvo ati baisi skerdyne. Ba-

dorių ir leidosi paskui ji. Ūki
ninkas neturėdamas kur pasi
slėpti nuo szunies, pribėgąs 
prie upes plumptelėjo in van
deni. Nemokėdamas plaukti, 
pradėjo szauktis pagialbos nes 
pradėjo skensti. Szuo iszgirdes 
baisa savo pono, inszoko in! 
vandeni ir degantis knatas su! 
dinamitu užgeso. Sucziuopes' 
savo poną, isztrauke ant kran
to pusgyva.

“Watch” dabar sau guli 
malsziai prie pecziaus ir gauna 
ėst kas diena, o ūkininkas žiu-

gialba savo draugu.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Kūdikis Su 14
Pirsztukais

davė kas diena ant vedimo ka- stoti Argentinoje. Ar tasai už- tai, kad paslėpė du savo tautie- 
j res po $288,800,000 arba 21 pro- manimas jam pasisek, tai neži-' ežiu nuo Vokiecziu, kurie atėjo 
centas daugiau ne kaip Liepos ne, 
(July) menesije. Nuo Liepos 
(July)l d., 1940 mete lyg Rugp. 
(Aug.) valdžia 1944 mete isz- 
dave ant kares 215 bilijonu do
leriu. \

juos aresztavoti už koki tai 
prasižengimą.

kuriuos vijosi Kanadiszki ir Graikiszki pulkai. 
Vokiecziai toje vietoje panesze dideles bledes.

Te- 
gar-

I DENVER, COLO. — 
vams Petrams Sanderson 
nūs ana diena paliko drūta sū
neli, bet nemažai tėvai nusiste-

1 bėjo, kada pamate ant kožnos 
i rankutes po septynis pirsztu- 

redamas ant savo iszįalbeto-!kus- D»ktarai nutarė,. kad visi 
jaus nekarta sau kalba: “Bu- 
cziau padaręs mirti savo ge- 
riausiui prietelui!”

Finlandija Pasirasze
Ant Taikos

Vokiecziai Iszkerde 
100,000 Žydu i Trys Kasyklos Sustojo

5 WILKES-BARRE, PA. —
MOSKVA, RUSIJA. — Ru- 

siszki laikrascziai skelbe apie 
baisybes kokias papilde Vokie- Isz priežasties darbininkiszku 
ežiai ant daugeli tautu, ypati- nesutikimo kasyklos Cranber- 
nagi ant Žydu. Badai paežiam ry, arti Hazletono; Kidder Slo- 
Minske iszskerde 100,000 Žydu, pe arti Glen Alden ir Nr. 1 Tun- 
o 10,000 nutrucino gazu vago- nel sustojo dirbti. Viso apie 
nuosia, aplinkinėje Minsko nu-! tūkstantis darbininku sustojo 
■v -t zs * . • ■» i '

LONDON, ANGLIJA. — 
Ana diena Finlandija pasira-

Ipirsztukai yra vienuokio didu- sze ant taikos su Rusija, kuri žudė 10 tukstaneziu Žydu dau- ’ dirbti.
mo ir gales visus naudoti gerai. 
Jau tam kudikui vėliname pa
silikt vargoninku, o tada butu 

Pirkie U. S. Bonus Sziadien! ! garsingu profesorium.

h. I ;geležinke-i giausia moterių ir vaiku. Viso.
Minsko aplinkinėje

dabar valdys visus
liūs, upes ir kelius laike kares iszžude

' ir visas žymias vietas lyg pasi-! apie 300 tukstaneziu Soviati-
I baigimui kares. 1 niu gyventoju.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Dabar Rusai
Rusai paėmė

MOSKVA, RUSIJA. — Prie Finlandijos 
inlunka, Rusai nusiyrė ant 17 myliu, taipgi 
smarkiai bombardavo Riga, 
eina prie Vengru rubežiaus.
Tallinna, sostapyle Estonijos, nes Vokiecziai 
buvo priversti apleisti visa dali žieminio Bal
tike. Rusai inejo in Varszava ir susijungė 
su Boro pulkais, iszguiti Vokieczius visiszkai 
isz Lenkijos.

SKAITYKITE “
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Kas Girdei---  . .

Į Kada toki kenezia ant akiu, 
’tas brangiauses skarbas žmo- 
Igaus. — Vietoje eiti pas okulis- 
'ta (akiu daktara) kad isztyri- 
neti lyga akiu, tai eina pas koki 
perloriu ir nusiperka, sau aku 

. lorius kurie da arsziau pagadi
na akis.

Yra ir tokiu žmonių kurie bi
jo daktaro 'kaip velnio, many
dami kad tai ju didžiausias ne
vidonas. Bet, dalukas visai ki
taip stovi.
daktaro kuris neužbaigtu dak-' 
tariszka mokslą kuris butu ne

pakelti i vidonu ligonio, kuris tyezia
savo varda ne tik musu paviete pertraukinetu liga idant pinin- tĮžĮaįs 
Schuykill, bet visas valstijas.
Argi Lietuviai pasiduos ežio. Tokius dalykus reike sau 
idel mažo saujeles Velsziu, ku-! iszmuszti isz pakauszio.
rie ne tik apvaldė musu miestą 
bet ir kitus miestus. Sarmata'ro yra duoti patarime, 
butu jeigu sziuosia rinkimuosia 
nesilaikytumėm drucziai ir ne
būtumėm susivienyja in viena

Artinasi rinkimai ant prezi
dento Suv. Vals., ir kitu virszi- 
ninku po visas dalis Suv. Vals. 
Politikieriai prižada jums auk
so kalnus, gerove, auksinius 
laikus ir 1.1., bet tai vis tik pri
žadai kuriu heiszpildo ir neda - 
laiko kada buna iszrinkti.

Mes, Lietuviai, privalome 
laikytis politikoje drucziai nes 
tik tokiu budu galime

Sanžine Nedaleido

|JLYdZIOMIS smarkiai žings
niuoja žmones vienu namu 

linkui. Isz drapanų galima 
buvo pastebėti, kad tai darbi
ninkai. Prieina prie namu, ap
linkui ar 'kas ju nesekąs, ir be 
baimes sprunka per vartus.

į Viduryje kambarys buvo nedi- 
Nesiranda toisio; pepS) ]jOf pilnas žmonių, senu ir 

jaunu.
atidarė 

į mas in

Netrukus pirmininkas 
susirinkimą, pratarda- 
susirinkusius sziais žo- 
— “Draugai ir broliai, 

, giszkai pasinaudotu isz sergan- (kovojanti priesz 'katalikus bei

Svarbiausia užduotis dakta- 
kokiu

i budu galime apsisaugoti ligos. 
! Kožnas privalo laikyti daktara 
I už didžiausia' savo prieteli ir 

drūta mazga. Tik rei'ke darbuo- klausi’ti jo patarimo visame.
Į Jeigu kokia nelaime atsitinka, 
tai daktaras stengsis 
lengvint pagal savo 
pakol lyga neiszvarys 
zimto ruibežiaus.

tis ir laikytis vienybes, o viską 
galėsime in galėti ir pareika
laut nuo politikieru ta, ka geid- 
ieme.

Ateina kokis vargszas prie 
tavo duriu ir Vardan Dievo 
praszo tavęs auku. Duodi jam 
ir jisai dekavodamas tau atsi
tolina ir eina pas kita. Žiuri 
paskui ji ir'gailesį jo nes tai ne- 
pažinstamas kokis kolieka ar 
paliegai. Bet, ar esi tvirtas kad 
jisai isz tavo 
pasinaudojo? 
liiuznos tam, 
nereikalavo ? 
būtie atsargais, o ypatingai 
priesz ubagu kurie tik pasinau
doja isz tavo geros szirdies ir 
tik tuom užsiima ir tankiai per 
tibagavima daeina prie didelio 
turto.

jum pa
mokslą, 
už dės-

Szioje gadynėje daktarai pa
daro tikrus stebuklus su gamta.

' Argi kas girdėjo kad sena boba, 
turinti 68 metus pagindytu sa
vo pirmutini kudyki? Tik pa
klausykite :

Ligonbuteje daktaro Mc- 
Breen, Kanadoje, .daro tikrus Į 

i stebuklus kad seniausius per
maino ant jaunu ir priduoda

Jau

ant keliu, pradėjo karsztai ’ 
melstis. Pasimeldęs, nusira
mino. Sztai ir vėl iszgirdo ta 
pati baisa, kalbant:— “Rytoj 
anksti nueik pas kleboną, atlik 
iszpažinti; tuomet, kad ir tau 
reikes mirti,nieko nesibijosi!”* * *

Darbininkas paklausė sauli
nes ir anksti isz ryto nuėjo pas 
kleboną. Viską iszpasakojo 
klebonui, ir atlikęs iszpažinti, 
ilgai meldėsi dar bažnyczioje, 
praszydamas Dievo pagialbos. 
Ant rytojaus nuėjo priimti 
Szvencziausia. Po Komunijos 
karsztai meldėsi su aszaromis 
už visas savo kaltes bei Iszga- 
iiytojaus suteiktas malones. 
Buvo 'beveik beiszeinas isz 'ba- 
žnyczios, kaip vėl iszgirdo san- 
žines baisa: “Pasilik ežia, nes 
tavo draugai jau jieszko tavęs. 
Jeigu ras, privers papildyti 
žmogžudyste arba tave pati už- 
musz!” Darbininkas sugry- 
žo. Puolė priesz Szvencz. Ma
rijos altorių, dėkodamas už isz- 

valandose. gel'bejima. Draugai, nesuradę 
jo namuose, ka tiktai neplyszo 
isz piktumo. Darbininkui dar 
besimeldžiant, atėjo klebonas; 
indave jam pinigu ir liepe isz- 

j važiuoti in kita miestą. Dar
bininkas labai nusidžiaugė, pa- 
dekavojo klebonui ir po keliu 
dienu iszvažiavo. Atvykęs in 
svetima miestą, jisai niekuo
met negalėjo užmirszti to atsi-

Dabar jau jisai netik-

Poiitikiszkas Patarėjasties-
-I» o v i r

ju kunigus kurie lupa pinigus 
isz vargsziu žmonelu, mes tu-.i ...į rime ta viską panaikinti. Pir- 

iiniausia turime panaikinti ar- 
■.cziausius mums kunigus. Su
brinkę daug pinigu isz tu paežiu 

kunigu, galėsime varyti darba 
toliaus. Bukime isztikimi vie
nas kitam; isztikimi savo min- 
cziai, savo idėjai. Nenusimin
kime sunkiausiose
Sztai, sziadien trauksime kau
lelius sužinoti kam teks neszti 
bomba po klebonija. Eikime 
dabar in kita kambari!” Visi 
inejo per szonines duris.

Szio kambario viduryje sto
vėjo staliukas, ant kurio buvo 
skrynute su kauleliais. Visi 
kauleliai buvo 'balti, vienas 
juodas! Kas isztrauks ta juo
da, turės iszpildyti kas bus tikimo, 
jam pasakyta; turės nuneszti ^ai pats neprisidėjo prie blogu 
bomba po klebonija. Susirin-' draugu, bet ir kitus persegeda- 
kusieji pradėjo traukti. Staiga vo. Būdamas geru žmogumi, 

' • • ' • 11 1 ’• 'jisai laimingai baigė savo gy-
—GALAS.

geradejysties ne- j
Ar gal davei ai-.

kuris josios visai (
Todėl, reike 3iems smarku j“’1-

į apie 2,000 ypatų adgavo pajie-Įvįsi pamate juoda kauleli vie-^
j gas jaunystes o tarp tuju ran- no darbininko rankoje. Szis veninio dienas.

Sziadien jeigu žmogus susi
tinka su savo draugu ant uly- 
czios ir užklausia: “Mikai, pa
sakyk man kelinta, valanda ? ’ ’ 
Be jokios sunkenybes Mikas 
isztrauke laikrodėli isz kisze- 
niaus, pasako kokis laikas, po 
tam “Plaukszt” laikrodėli in 
kiszenuka ir daugiau apie tai 
nesirūpina.

Dabar su'grisakyme apie ko
kia tūkstanti metu adgal, kada i žmonis neturėjo laikrodėliu 
nei laikrodžiu, tiktai turėjo at
minti kokia valanda arba kokia 
.dienos laikas. Senovės laikuo- 
sia žmonis atmindavo laika ant 
debesiu, szeszeliu ir saules. Bet I 
jeigu buvo miglota diena tai 
turėjo nemažai bėdos inspeti 
laika.

dasi keturesdeszimtas moterių žmogelis 
kurios troszko antru kartu tu-1 Iszba'les lyg 
reti “gyvybia tarp rožių,” peripaciave kauleli pirmininkui/ 
sueziepinima bezdzionkos gy- Pirmininkas asztru balsu jam 
lies (glands). Tokia operacija pasakė, jog dabar turėsiąs pil-J 
turėjo praeita meta Mrs. Emma 
Sumners ir žmogus kuris turė
jo apie 68 metus, jausdamas 
kad svietas jam nubodo ir ne
turi visai vyriszku pajėgu, pa
sidavė ant operacijos. Ligonbu- 
teje susipažino su 68 metu po
nia. Sumners kuri taipgi pano
rėjo turėti karsztuma jaunos 
merginos. Kada, pasveiko, nu
tarė abudu apsipaeziuoti ir da
bar miestas tiesiog apkvaito 
kada dagirdo kad ponstva Ver- 
nerei susilaukė drūta ir sveika 
dukrele!

baisiai nusigando.
sniegas, padavė

Prapulta Mergele

dyti viską, kas jam bus pasaky
ta. “Poryt pristatysim tau 
bomba ir duosime reikalingus 
patarimus. Patsaigi apsvars
tyk kai]) geriau galėtum atlikti 
tau pavesta darba.
kas!” Su tais žodžiais, įpir 
mininkas padavė jam ranka.

Nelaimingas žmogelis parėjo' sZiu niuro.

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

Jeigu kam nuplyszta padai 
ezeveryku, tai ne eina pas 
kriaueaiu kad juos pataisytu o 
su suplyszusiom drapanoms ne 
<eina pas sziaucziu. Tas pats ir 
su kitais gyvenimo reikalais: 
maisto ne einame pirkti in ap- 
tielka, o su laikrodėliu ne eina
me pas kalvi, o pakaustyt arklij 
mevedam ji pas auksoriu.

O bet randasi daug žmonių 
kurie nesilaiko tinkamo budo, 
jeigu lytisi ju sveikatos ir gy
vasties ju mylimos szeimynos. 
Nieką žmonis taip nepaniekina 
kaip savo sveikata. Kada nu
puola ant sveikatos, ne eina pas 
daktaru ant rodos,'kuris dange-Į 
Ii metu persėdėjo kolegijoj prie 
knygų ir perleidęs da kelis me
tus praktikuodamas ligonbute- 
je, bet eina pas užžadetoja, ra
ganius, apgavikus ir kitus, ku
rie neturi mažiausio supratimo 
apie daktarisžka mokslą, ma
nydami kad toki pagialbes 
jiems daugiau ne kaip dakta
ras. ,

' ' ‘ — I • —. - J — ' ______ k

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

20 Centai.
Saule Pub. Co., Mahanoy City, P*.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

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 
knygute® per paczta Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
JSu Salamono Nosą.

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka iaz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir moterų.

VISOS TRYS npfp 
knygutes

•‘SAULE”
MAHANOY CITY. PA.

Robertas D. Murphy, poli- 
tikiszkas patarėjas del Gene
rolo Eisenhowerio, užėmė 
dinsta atsakusio William 
Phillips buvusio politikiszko 
diplomato.

. Pamate savo supama isz 
raudonos skepatos ir medinio 
szaukszto suproduktuota lele, 

ir

se paveiksią žuvusio nelaimin
go kūdikio! —GALAS.

andarokaitipasitaisė savo
1 prisiartinus užklauso:

— Ko ežia žiūrai?
Vieton atsakymo pažiūrėjau! 

su pasigailėjimu iii nuvargusia! 
sudžiuvusia apie dvylika meti/ 
senumo mergaite, kuri žiurėjo: 
iii mane temingai ir potam vel 
atkartojo:

; — Ko ežia jieszkai?
Veidas jos kaip tai skaus-; 

mingai susiraukė ir tarė aisz-1... Ij su kokiu tai paniekinimu:
' — Ei'kszia su manim, už 
. peiJkiolika kapeikų. Nesu
pratau isz syk. Atsimenu, kad 
' lyg prajausdamas ka baisaus 
’krūptelėjau. Ji priėjo prie ma
res, paėmė už rankos ir dru- 
cziau ja prispaudžius prie savo 
kūno, kalbėjo vienodu balsu:

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa. 

istorūe apie Gregorius, 
----------------- Isz Numirusiu 

Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 250 ::
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.

iszeitinet ant ulycziu. Motinos 
jaunikis pragėrė mano andaro- 
ka taipgi. Na, eikgi.

Tylėdamas pradėjau szvel- 
niai nustuminet szalin nuo sa
ves, ji žiurėjo in mane baimin
goms akimis. Susiraukė ir 
žiūrėdama augsztyn liūdnai,naikinto kokio organinio,—pa

veikslas nupiesztas nemalone vel prabilo susprangintu balsu: 
ranka vargo!

Nenoroms pasijudinau ir 
mergaite lyg sudrebėjo iszvy- 
dus mane baimingai mirgtelejo 
blasztienais ir susiraukė kaip 
pele priesz ketina. Nusiszyp- 
sojau matydamas jos suterszta, 
bet gražu pylna kokios tai jailasz neszdamas 
paežiai nesuprantomos liūdna-1 piktinimą ir kartybe, o mily

— Kagi tu darai ? Manai 
kad asz esmių maža, ir rėksiu? 
Nebijok! Pirma taip buvo, bet 
dabar jau nebijau.

Kad iszvydo, jog kalbinimas 
jos pasilieka veltui, nuspjovė ir 
atsitraukė. Atsitraukiau ir 

szirdyje pasi-

H^DEFENSE

M BUY
UNITED 
STATES 

SAVINGS 
^BUNDS

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

Bondus ir Markes.

PRANESZIMAS!
E/V Tie kurie prisiunczia 

laiszkus arba postel-kartes in 
“Saules” redakcija, lai prili
pina reikalingas pacžtines mar
kes, nes kitaip tokius laiszkus 
nepriimsime. Postkartes reika
lauje marke už 1 centą; laisz- 
kai po 3centus; special delive
ry po 13c., o registravo t i 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 
laiszkus nuo paczto!

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
Sszsirinkite isz sekanczio katalogo už SI vertes knygų, prisiuskite tik 

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

J ŪLA vakara nuvargęs po 
sunkaus darbo, sėdėjau po 

muru didžio namo, liūdnos mil-1 
žiniszkos arkitekturos. Raus-j 

Lik s'vei-į vį spinduliai besileidžianczios 
saules puolinėjo ant apdulkėju
siu sienų ir apsamanojusiu ply- 
------------- Viduryje kelnore- 

namo tartum negyvas; puolė in se kaip riurlkes bėgiojo in szian . 
lova ir paskendo kankinau- ■ jr feil, apskretę alkani žmones, 
ežiose mintyse, 
džiai stojo priesz alkis.
Netrukus užmigo. Ne ilgai ji-igį purvinos ir 
sai miegojo. Atsisėdės ant lo-Į kaipgi ju kūnai, 
vos, 'baisiu mineziu slegiamas, kaip

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

Į puslapiu. 
' No. 102 
minaliszka 

I 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 prisikels, 
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, .............  15e

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 

Ibsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
(Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 

Greitai isz tarpo tusz- liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c
I No. 113 Penkios istorijos apie 
I Burike ir Burikas; Kareivis ir vel
tais; Kas man nakci acitiko (dzūko 

Miegok, 'kūdikėli, mie- pasaka) ; Užliekos isz senovės pada- 
. - . Svirnu; Peary ant žemgalio arba kaip

jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c 
No. 116 Istorija t.pie Sierata, 

S'irdeies puikus apraszymas. 119 pus. ... 15c 
. ’i No. 119 Keturios istorijos apie 

Kil- idant tame name motinos taip Garžia Haremo nevalninke; Luoszis:

Visoki inspu-j ju kūnai apdengti buvo purvi- 
. Baisuj naįs skarmalais, o duszios taip- 

Ne ilgai ji-Įg-į purvinos ir apskretusios į
Pro langus' 

gaisro durnu kamuoliai' 
jisai iszgirdo tartum baisa, tai veržėsi lauk isz namo atgarsiai' 

“Ar tu neat- gyvenimo, kuris ten varinėjo.
Deszimties Dievo Pri-I Klausau to neramaus miszi

— nio balso: Žinomas man tas yra

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz-
Su pa- 

35c 
Trys istorijos, apie Ne-

kalbejo sanžine.
meni
sakymu ? —“ Neužmuszk! ’ ’
“Nenoriu girdėti!”— suszuko nuo seniai, beklausant snau- 
vargszas žmogelis. Sauline džiau. _ L__
kalbėjo jam toliausi—“Argi tu'ežiu baczku ir sumusztu s!kry-j 
nežinai, kad kunigas yra Dievo niu iszsiverže skardus szvelnus 
tarnas?—o tu esi jo užmuszti! balsas:
Kokia turi tęsia atimti jam gy- Į gok,—miegok mano saldi mer- 
vybe kitam,—atimsi ir sau pa- giuke, miegok.” 
ežiam! Gerinus pats žūk, negu' Niekad nebuvau 
nužudyt nekalta žmogų.
nūs 'butu tavo pasielgimas ir pilnu meiles balsu migdintu sa-j Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
Dievas atleistu tau visas tavo vo vaikus. Pasikėliau tylo-!
kaltes, — butumai laimingas! mis ir pradėjau žiūrėt in lkel-j 
“Neužmuszk,” — kartojo sau- nore tarpan baczku, iszvydau^ 
žine. j maža, mergaite, kuri savo

Darbininkas, sanžines balsu szviesplaukia, garbiniuota gal- 
sugraudintas, nutarė 'bombos vole palenkė žemyn ir supo dai- 
nemesti, nors ir gerai suprato, nuodama tyliai: “Uida, uida,

j 62 puslapiu ................................. 15c
| No, 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu ........................................ 15c

| No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu...................15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
'kad jo lau’ke neiszvengiama kas ten sziaudos sznabžda. ”ine Pa"a ir Ap,e Baisi istor^a- 
mirtis! — Draugai nužudys ji Apsižvelgė aplink. Pažiurėjau ^o. 126 Penkios istorijos apie 
pati. Visu balsu jisai prade- in tas akis pylnas Žmogiszkos' Doras gyvenimas; Priversta hnks- 

jo verkti: — “Nelaimingas, asz hudnasties nemacziau jau tu|Ugeiktos karaliaus duktęrs: Jonukas 
nelaimingas! Kam asz insto- purvu ant veido ir ranku. Ap-.kuris buvo protingesnis už savo poną 
jau in ta prakeikta partijaI link ja kaip de'besiai pelenu
Bet kas daryti?!”—Klause nu- nuodingo garo, riksmai, pikt- to nustvniu: Peleniute: Du brole? 
gimines. Ir vėl pasigirdo sau- žoclžiavimai, sausi jnAimi ;^var<nitis ir skunutis. no pus... 15c 

žinos balsas:— “Pulk ant keliu verksnias, ant žemes gulėjo su-^ 
priesz Dievo Motinos paveiksią muszti vosai ir skrynios insi-j 
ir melsk Jos pagialbos.” Atsi- veržantie pro Įauga in vidų 
mine jisai poterius, kuriuos jau saules spinduliai apszvietinejo ( 
buvo seniai užmirszes, ir puolė regini, arba kaip liekanas su-

Peleniute: 
sausi juokai ii; Vargutis ir Skunutis.

SKAITYKIT
■ “SAULE” ‘
PLATINKIT!

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
aiieras 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 
paeziuoias. 76 puslapiu...............20c

No. ">33 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 Vaidutis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus................ 15c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; Arzt keik užlaiko moteres 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 dane-uje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu ...................... .. •—15c

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

No. 161 Keturios istorijos apie An*1! 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
ežius; Kampelis duonos; Isz ko didelį 
ponai. 105 puslapiu.................... 250

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

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. 25q

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie. 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltaa; 
Auklėjimas sveiko ir serganczio ku~ 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinst® 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Fasitaisias prasi
žengėlis; Duktė m&lkakerczio. 121 
puslapiu ..........................................25a

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

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvon. 68 
puslapiu ........................................ * 15«

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

No. 175 Pasiskaitimo knygeles 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrau 
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 ...................-.......................

------ J
Adresas

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.
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Sunki Užduotis
gUVO du kaimynai, prieki 

tam da pus-'brolei. Vienas ! 
isz ju ponas Jonas Kuczinskas, 
antras Mikola Žasinskas.

Vienas ir kitas drūti vyrai' 
kaip aržuolai, tikri kareiviai. | 
Gyveno sutikime ir broliszkoje' 
medyje. Bet sziadien abudu ap-! 
sinauke, nežiūri viens ant ki-! 
to kada sueidavo, suėjo abudu I 
prie girios su užrūstintais vei
dais.

Kada taip stovėjo valandėlė 
Jonas prakalbėjo:

— Reike mums aiszkai pa
sikalbėt, ponas 'broli, kitaip 
bus vargas.

— Ir asz taip maustu — 
atsiliepe Alikas — tu mausti 
apie Mariute.

— Tai-gi maustu, patinka 
man, ir ne atstosiu nuo josios.

— Ir asz ne atstosiu.
— Turi būti mano.
— Alano, taip-gi.
— Tai negalemas daigtas, 

du vyrus turėti. Vienas isz mus 
turi prasiszalyt.

— Asz ta gana gerai žinau, 
bet ne pasiduosiu.

— Asz taip-gi.
— Tylėjo per valandėlė, o

J
Boliviszkas Turczius

Atsirado

Maurice Hochschild, Boli- 
viszkas milijonierius ana 
diena pribuvo in Miami, Flo
rida. Jisai buvo dingės pa- 
slaptai per 17 dienu nežine 
kur.

kožnas ka toki sau po nosia Įp<raį yra svarbus dalykas, 
murmėjo. I bet ar geriau nebutu, jeigu ju-

Ponas broli! Esame ka> J gu paje>g0S j1-<krau-ja.s pasilik- 
mynai ir gimines, gyvenome 
sutaikoje, ar-gi dabar turėtu
mėm bartis.

— Ir asz ta pati maustu, 
bet ka daryt ?

— Pats ant to užsimanstu, 
kaip tam visam užbėgti o ne
žinau. Vienas isz mus turi pra
siszalyt — bet katras?

Ilgai vieszpatavo tykumas. 
Jonas prisiartino, dirstelėjo 
ant Miko ir tarė:

— Sztai isztrauk karda, 
iszbandysime juos, katras bus 
pažeistas, tas turi prasiszalyt, 
o ingaletojas paims Alariuka.

— Gerai.
— Ka nutarė ta ir padare. 

Sužibėjo kardai, suskambėjo 
abudu ir galėjimas prasidėjo. 
Vienas kitam nepasidavinejo, 
atkirtiuejo vienas kitam ypus 
smarkiai, matyt, jog vienas ki
tam ne greit pasiduos.
s Užimti galėjimu, ne patemi- 
no kaip prisiartino prie ju ko
kis tai ponas. Ant paredo gali
ma buvo pažinti jog paėjo isz 
augsztesnes gimines.

Stojo arti ju ir akyvai prisi- 
žiurinejo muszantiems, rodos 
buvo isz ju užganadytas, o ka
da jau prisisotino tuom regeji- kalbėjo ponas Joną 
iriu, paszauke:

— Kaip esmių jus brolis 
szlekta, tai puikiai muszaties. 
Aut tu žodžiu Jonas ir Alikola 
atszoko nusistdbeja ir pažiurė
jo ant kalbanczio.

— Tylėkite man ponai, — 
kalbėjo toliaus nepažinstamas, 
— jau ne vienoje musztyneje 
•davėsi matyt visokiu kireziu, 
bet tokiu kaip jus tai ne tankai 
žmogus mato. Bet pasakykite 
man už ka jus muszaities, ar-gi 
be jokios priežasties su kar
dais sau mosojete ant gaivu? 
Ant niek praleidinejete savo 
laika — prisiduotu jusi kardai 
kur kitur.

Jonas ir Alikola stovėjo 
sisarmatinia. Nežinojo ka 
sakyt ant jo užklausymo. 
valandėlei Jonas atsiliepe:

— Ales muszames už pana 
Mariute!

— Už pana Mariute ? — pa
antrinę nepažinstamas. — O

uz- 
ar- 
Po

tu del ko brangesnio ne kaip 
Alarijona? Ar-gi ne galetau at
rasti geresni būda ant sutai
kymo jus!

— Ales ne pykstame, ba 
esame broliunai, kaimynai ir 
mylimės, bet mums eina apie 
tai, katras isz mudviejų turės 
prasiszalyt nuo Alariutes, asz 
ar jisai, kalbėjomės, jog kat
ras prasiszalins nuo plcciaus 
musztynes, tasai turės atsiža
dėti Alariutes.

— Sztai asz jum duosiu 
geresni paturima, iszklausykito 
tik manes su atyda.

— Jonas ir Alikola atidarė 
akis ant nepažinstamo.

— Abudu mylėkite viena, 
vienas turės atstot. Katras, 
sunku pasakyt, tai asz jums 
duosiu patarima. Sztai Inflau- 
tuosia vaina. Szvedas užėjo ant 
rribežiaus, ne kas ten su musisz- 
kais. Sztai pašiepkite jusu kar
dus in maksztis, sėskite ant 
arkliu ir visi, ant neprieteliaus. 
Apie musztyne nesirupinkyte. 
Pirmoje ar antroje, katras isz 
jus gerai atsiženklys, tasai ap- 
lai'kys Alariute už paezia:

— Tegul būna kas norints,
--  HSZ Cl- 

nu pagal jusu patarima.
— Ir asz.
Nepažinstamas suspaudė ran

kas abieju, o ponas Alikola tru
puti pamanstino ir ne drasei 
prakalbėjo:

— Bet esame akyvi dažino- 
• ti, su kuom turimo garbe kalbė
ti?

— Esmių jusu brolis — 
Lietuviszkas szlekta, Jonas 
Kodkeviczius.

— Kodkeviczius! Iletmo- 
nas Lietuviszkos, bajoras žmu- 
dijos, suszuko abudu szlektos.

— Taip mano ponulei, ap- 
laikiau žino nuo karaliaus, 

j idant skubintai! in luflantus, 
!sztai traukiu su savo pulku.

Dirstelekite tenais, randasi 
mano vaiskus ant atsilsio, o asz 

' iszejau truputi in giria pasi-' J 
vaikszcziot užtikau ant jus.

* * *

1605 mete. Ponas Karolus Kod
keviczius, ant lauko po Kircz- 
kolniu parenginejo savo vais- 
ka ant musztynes, o buvo tai 
labai svarbus laikas. Szvedu 
buvo milžiniszkas skaitlis, o 
musiszkiu tik saujele. Bet Kod
keviczius nenusiminė tuom. 
Padalino savo vaisika ant trijų 
daliu. Kada padare visa pared- 
ka, žiuri, o czionais du karei
viai ant szonu. Buvo tai ponas 
Jonas ir ponas Mikolas.

— Ponai Ibrolei! — paszauke 
Kodkeviczius, — jau kone me
tas kaip su manim muszaties o 

‘negaliu pasakyt, katras isz jus 
yra geresnis. Sziadien turės Im
ti galas ir ant tikrųjų dažino- 
sime katras nuves Alarijona 
prie altoriaus.

Mikola sudrėbėjo ant tu žo-' 
dzin ir atsiliepe:

— Dievaž, sziadien turime
:aji dalyku užbaigti, paduosi- ?os gerkles, — ir musu Jonas 
me taip:— tu eikie ant kaires, prakaito iszliejo, sunku mail 
o asz eisiu ant deszines. Neži-,bus apsudyt, katras isz jus yra,' 
nosime nieko apie viens kita ir geriause tarnavęs būti vyru 
kas su mumis darosi, o po panos Marijonos.

Ka ežia daryt? ka da 
apsakysime ryt?— kalba Hetmonas. — 
tada ponas' Tikrai su jumis ergelis. Jau 

metas laiko muszates ir nega
liu apsvarstyti, katras isz jus 
geresnis kareivis. Bet asz ki
taip taji dalyka apsvarstysim 
Sztai viena isz jus darau pul ■ 
kauninku, o antras tegul su- 
gryžta pas Marijona. Iszsirin- 
kite kam kas patinka, ar pati 
ar pulkauninkysta ?

— Ka mausti? —susznab- 
ždejo Jonas, — Mikolas atsi-

Vaikai Nukente Nuo Kares

Norints Italiszki vaikai nukente daug nuo kares, bet yra 
linksmi ir mažai jiems apeina kare ir dauglis neteko tėvu ir 
giminiu, bet yra apžiuromi per valdžia, nes nesupranta ka
res pasekmes ir josios baisybes.

mumis darosi, 
musztynai stosime priesz poną! 
vodkevieziu ir 
jam musu darbus, 
Kodkeviczius mus apsudys 
pasakys, kam priguli pana Ala
rijona. Tiko ant to, sėdo ant 
puikiu arkliu, vienas nujojo 
ant kaires, kitas ant deszines.

❖
Kone kožnas žino kPkia 

iruvina musztyne 
Kirczkolniu. 
czai musiszkiu 
neprieteliu. Ant pleeiaus su
skaite 8,000 užmusztuju, o kiek 
tai nuskendo upeje neprieteliu 
kada bego nuo musu narsunu?

Ingalejimas buvo taip dide
lis, jog visi karalei ir pats 
szventas Tėvas, ir Persiszkas 
Szakas siuntė gerus velinimus 
ponui Hetmonui, o karaliui 
Zigmuntui užvydejo tokio nar
saus Hetmono.

Sztai ant pūtuoto arklio at
jojo ponas Alikolas. Akys jo 
žibėjo isz džiaugsmo. Ran'koje 
laike Szvediszka karūna, prie 
szono aficieriaus karda.

— Bravo! gerai! — paszau
ke Hetmonas, — jau matau, jog 
Alarijona yra tavo. Bet kur 
randasi ponas Jonas? Ne ilgai 
reikėjo apie ji klausinėti. Dul
kes pakilo isz deszines szalies, TT ,

, n i • . pOHHS J LCtlDOllHl.zbrajus suskambėjo ir ponas 
Jonas stojo priesz Hetmona.

Ponas Alikola truputi susi
raukė. Ir nedyvai — ponas Jo
nas taip-gi turėjo puike Szve- 

, diszlka karūna ir aficieriaus 
karda prie szono.

— Ha! ha! — suklyiko Kod
keviczius, juokdamasis ant vi-

ir

tai 
buvo po 

Keturi tukstan- 
ingalejo 20,000

— Taip! nėr ka apie ta 
kalbėt. Pulkauninkysta, tai ne 
juokas, — bet pana Marijona 
kraujas su pienu, akutes juo
dos, sveika kaip rože.

— O ka tu sau iszsirenki
— užklausė vela Jonas, o Mi
kola ant to:

— O tu ka ?
— Kaip Dievas mato; ne

žinau.
— Na, apmanstykite grei

tai, — tarė Kodkeviczius, tuo- 
jaus, viens du, kada isztarsiu 
“tris” viskas prapuls. Na, tai 
pradedu: viens, du, trys!

Ponas Jonas nusiėmė kepu
re, pasikloniojo gilei Kodkevi- 
cziui ir prakalbėjo:

— Tegul buna Dievo vale, 
Puiki pana

Marijona, bet puikesnis yra 
dinstas pulkauninko, — tai 
asz jau pasiliksiu pulkaunin
ku.

Ponas Mikolas užsidėjęs ke
pure ant szalies paszauke 
linksmai:

— Na, jeigu taip, tai asz 
paimu Marijona pasilikit svei
ki ir muszlkites giliukningai.

Nuvažiavo namon, apsipa
eziavo, ir gaspacloriavo lai
mingai.

O ponas Jonas? Sztai ant jo 
antgrabio radosi tokis paras- 
zas:

“Czionais silsisi Jonas Ku-
czinskas, garsingas k«ivivL, ———v- — 
pulkauninkas karaliszkos gva-!Už apterszima lovos tiek

t *i
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arba pradžia
SKAITYMO
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RASZYMO

tokias isz auzo, 
O pacziules isz stribu 

varykite, 
Ir savo vaikeliu 'badu 

neina rykite, 
Ba sziadien visko nesakysiu, 
Ant kito karto pasilaikysiu.* * *

Jau tik tos moterėlės isz 
Nantiko,

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

FOB-VICTORY

STATES

Neatstoja biauriausio pagono, 
Su burdingieriais kaip su 

szunimi apsieina, 
Apie szvaruma ir valgi suvis 

joms neapeina, 
Jeigu burdingierius da pila in 

gerkle byra, 
Tai da valgi sziek tiek 

iszverda, 
O katras joms nefundina, 
Tai ta ji laukan iszkikina,

Gaspadorius namo valios visa 
neturi,

Ba ant pacziules darbu 
per pirsztu's žiuri, 

Tok is vyras tai tikras verszis 
Jeigu greitai paeziule 

nesuvaldys.

Pennsylvanijoj vienam mieste 
laidotuves atsibuvo, 

Ant 'kuriu daug žmonių 
pribuvo, 

Vikaras pamokslą kalbėjo, 
Isz ko žmones gana juoku 

turėjo, 
Kalbėjo apie visztas ir verszius, 

Ir kitokius nepriderenezius 
daigtus, 

Kam žmones su tokiais pa
mokslais kankint, 

Argi tai taip žmones reike 
mokyt ?

Geriau kad jokio pamokslo 
nekalbėt, 

Ne kaip naszlei daugiau 
sopuliu pridėt, 

Žmones isz tokiu pamokslu 
piktinasi, 

Iszeja isz bažnyczios tiktai 
juokėsi, 

O ir kunigui ant gero tas 
neiszeina, 

Ba isz parapijos greitai 
iszeina, 

Juk žinote, kas per daug, 
Tai szelauk

s
t 
*
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rdijos Vladislovo IV, bajoras 
Mendižižauckas. Szesziolikose 
Vainose atsiženklino naršei, 
kaip tai: po Riga Sztumenu ir 
1.1.

O ar apsipaeziavo kada? nie
ko apie tai nežinau. —-GALAS

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

Raszant laiszkus in redakci
ja “Saules,” malonėkite isz- 
aiszkint koki turite reikalą ir 
jeigu siuncziate pinigus, tai pa
žymėkite už ka siuncziate juos, 
o apturesiste geresni patarna- 
vima be jokio užvilkinimo ir 
apsisaugosite nesmagumu. Ne- 
kurie prisiunczia pinigu be jo
kio iszaiszkinimo už ka pri
siunczia pinigus. Taipgi, ra
szant laiszkus, jeigu geidžiate 
atsakymo, neužmirszkite inde- 
ti markes del atsakymo, nes ky 
taip jusu laiszkas neaptures jo
kio atsakymo. Laiszkus ir Pi
nigus visados siunskite ant szio 
adreso: Saule Publishing Co.,

Maldų Vainikėlis 
:: Knygele ::

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

Aiszkus drukas; smagi 
knygele, 75 Centai.

fBONDS
J AND
Į. STAMPS

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

ISTORIJEapie na isz 
----------------  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?.

:: Naujos ::
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes :: 
—o—

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

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

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

Pirkite Apgynimo Czedinimo

i|64 pus., Did. 5x7col.|
I Tiktai, 10c. i

; "ŠAULĮ”
Buvo tai 17 diena Rugsėjo L MAHANOY CITY, PA.

v
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Lakavanoje da randasi tokiu 

neiszmaneliu, 
Kurie gaspadinem pinigus 

atiduoda su maszneliu, 
O nežino kad geriausia padėt, 

In miesto banka sudėt, 
Vienas vaikinelis pinigus pas 

misiuke padėjo, 
Karta ant atsilsio nuėjo,

Nelaime ndbageliui atsitiko, 
Pajuto kas ten ant szieniko, 
Misiuke greitai apsižiūrėjo, 

Mat, mane kad patapas užėjo, 
kareivis,'Deszimts doleriu pareikalavo, 

: gavo, 
Tuom kart da apie tai 

užtylėsiu, 
Pypkele sau užsirukysiu,

Esiu toliaus, 
Gal rasiu bjauriau!

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

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

Saule, Mahanoy City, Pa*

* * *
Aplinkinėje Vilkesberiu, 
Nesutikimas tarp poru,

Uoszves suardo gyvenimą 
doru poru,

O ir sesutes liežuvius daro, 
Paskui vyrai savo pacziules 

bara,
Iszmintingi vyrai tokiu 

neklauso,
Gerai padarytu kad iszvarytu

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
Malda
Malda
Malda
Malda

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 L.aba Nakt. 
Ministranturas.

SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

SAULE” YRA
GERIAUSIA
DOVANA!

ir

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

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

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy- [ 

venima, 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. k**"'

Saule Publishing Co
Mahanoy City, Pa.

Pirkite Apgyniu^
Czedinimo Bondus 

ir Markes.



"SAULE ’ ’ MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines Karaliszkas
Komandierius

Vai Tos Kvailos Mote-'Paskutiniai Kareiviai 
reles,-Ka Jos Nepada-' Paskutinėje Kareje Generolai Kurie Peržiūri Kariszku Lauku

NEPAPRASTA ’
GYDUOLE

— Petnyczioje pripuola 
Sziv. Mykolo Arkangelo; Suba-I 
toje Szv. Jeronimo.

— Menesis Rugsėjis (Sep
tember) jau baigėsi, žiema jau 
po szonu.

— Vincas Semenskis, ran
dasi Pottsvilles ligoiibute, kur. 
gydosi ant sulauztu pecziu peri 
puolanczius anglis Mahanoy 
kasyklosia.

— 'Gerai žinomas ir senas 
biznierius Richard H. Guinan, 
kuris laike departmentini szto- 
ra ant W. Centre ulyczios ir va
sarini parka, LalkewoodPark, 
staigai mirė szirdies lyga kada 
sėdėjo prie stalo su szeimyna 
vaidindamas pusry ežius Lake- 
wood. Velionis sirgo ’koki tai 
laika, bet niekas nesitikėjo kad 
mirtis taip greitai ji atlankys. 
Paliko paczia, keturis sūnūs isz 
kuriu vienas yra ipacztorius 
vietinio paczto ir penkis anū
kus.

—■ Ute.rninke, 8:30 vai., ry- 
ta Rugsėjo [Sept.] 26-ta diena 
iszlkeliaus 7 vyrukai in kariuo
menes tarnysta. Visi iszke- 
liauiS ant boso in Wilkes-Barre. 
Szitie Vyrukai Instojo Prie Tarnystes 

Kaipo Liuosnoriai:
St. Nicholas.

James T. Burke.
Cumbola.

Martin A. Stiles.
New Philadelphia.

Ronald A. Richards ir Jos. 
A. Ruczko.
Philadelphia.

Jonah A. Shinton ir John T. 
Homa.

Morea.
Edmund V. Karelesco.

Frackville, Pa. f Sirgdamas 
sanvaite laiko, gerai žinomas 
gyventojas Leonas Ragažins- 
kas (Rice) 212 North ulyczios, 
mire praeita Ketverge. Velio
nis gimė Coaldale ir buvo sū
num Vinco Ragažinsko kuris 
mirė 14 metu adgal. Paliko mo
tina, sesere ir broli Juozą. Pa
laidotas Panedelio ryta su baž
nytines apeigomis.

Ar Žinote Kad...

— Kas minuta Amerike 
mirszta tiek žmonių, kad kožna 
minuta žmonis iszduoda po 500 
doleriu ant palaidojimo miru
siu.

— Amerikoniszka dirbeje 
pinigu iszmusza kas minuta 
350 nikeliu (pekcencziu) per 
visa meta.

— Amerikoniszki gyvento
jai iszduoda po 200 doleriu kas 
sekunda ant žiedu ir visokiu 
auguoliu pasodyti savo darze- 
liuosai.

— Amerikas padirba 1,500 
svaru maisto isz avižų ir kornu 
kas minuta.

— Amerikoniszkos ligon- 
butes iszduoda po 800 doleriu 
ant maisto savo ligonbutese’ 
kas minuta.

— Amerikonai suvalgo 
daug krekiu, nes fabrikai pa
dirba j u už 400 doleriu kas mi
nuta.

— Sziomis dienomis Ame
rike sudeda in bleszines po 800 
svaru kopūstu kas minuta.

----- o-----

— Ant pardavimo, namas 
ant 332-334 W. Mahanoy Avė., 
Mahanoy City. Atsismaukite 
pas: MRiS. N. MC’GONIGLE, 
113 N. Jardin St., Shenandoah, 
Penna.

Karalaitis Bernardas isz 
Nederlandijos, kalbasi su 
vienu isz Hollanderiszku ka
reiviu laike perziurejimo ka
reiviu Francijoj. Jisai buvo 
paskirtas kaipo vadas Nider- 
landijos pulku per Generolą 
Eisenhowerio.

WASHINGTON, D. C. — 
Karo Informacijos Instaiga 
sziadiena pranesze, ‘kad Armi
jos ir Laivyno patiektais davi
niais, apie 33,000 uniformuoto 
Armijos ir Laivyno paszto per
sonalo rengiasi savo didžiau
siam uždaviniui — iszsiusti 
apie 70,000,000 kalėdiniu siun
tiniu užjūryje esantiems ka
riams. Patirta, kad sziais me
tais siuntiniu Kalėdoms iszeis 
tris kartus daugiau, kaip per
nai.

Armijos pasztas tikisi tokio 
pat skaieziaus siuntiniu, kaip 
ir pernai — 20,000,000, bet Lai
vyno paszto instaigos, esan- 
ezios New Yorke ir San Fran
cisco, numato siuntiniu skai- 
cziu padidesiant keturgubai, 
nei kad -buvo 1943 metais. Lai
vyno praneszimu, pernai per jo 
paszta perejo 7,480,000 punde
liu, kuriu 3,480,000 iszsiusta in 
tolimąsias bazes ar iszplauku- 
sius in jura laivus, ir 4,000,000 
in laivus, stovinezius Amerikos 
uostuose.

Armija ir Laivynas teigia, 
kad sziais metais visame pasau
lyje investa daugiau palengvi
nimu, užtikrinant greita prista
tymą tinkamai invyniotu bet 
užadresuotu siuntiniu užjūrio 
kariams ir kareme Kalėdų die
nai ar ankseziau. Todėl Kalė
diniu pundeliu siuntimui ir pa
skirtas menuo tarp Rugsėjo 
(Sept.) ir Spalio (Oct.) 15 die
nos. Sziu instaigu tvirtinimu, 
siuntiniai turi tikrai pasiekti 
kareivi ar jurininką, kur jis be
būtu, Kalėdų diena, jei tik siun
tėjai iszpildys nustatytus nuro
dymus.

Siuntiniai privalo sverti ne
daugiau penkių (5) svaru ir di
džio privalo būti nedidesnio už 
36 coliu, sudėjus ilgi, ploti ir 
stori. Būtinai reikia užadresuo- 
ti aiszkiai ir teisingai. Nckli-

yrs Isz Užvydejimo

PITTSBURGH, PA. — Ant 
Mikolo Grigcrevicz nupuolė ne
tikėta nelaime. Sztai jo paeziu- 
lei (kuri yra labai užvydus) pa
sirodė, buk Mikolukas josios 
daugiau ne myli. Na ir pagal 
rodą savo kūmutes nusidavė 
ant patarimo pas burtininke.

Sugryžo namo linksma, nes 
burtininke davė jai kokiu ten1 
proszku su kuriuom “galima 
ingyti vyro meile.’’ Burtininke 
liepe jai pasiūti maisziuka, pri
pilt druskos ir insiuti vyrui in 
kelnių juosta. Kaip burtininke 
paliepė taip ir motere padare. 
Mikolas nieko nežinodamas ap
sivilko ir nesziojo maisziuka su 
druska, visai neužtemindamas 
to. Būnant darbe maisziukas 
truko, o druska iszbyrejo že
myn. O kad buvo susziles. Mi
kui pasidarė bloga. Negalėda
mas iszkesti niežimo, parbėgo 
namo ir šukele didele revoliuci
ja, kada dažinojo ka motere pa
dare o buvo ir užtektinai žan- 
diniu.

Dabar sudžia perkratines vi
sa dalyka, idant apsvarstyt, ar 
druska tikrai yra gera vaista 
del ingyjimo vyro meiles ar ne!

Kėlės Bombarduotas
Per Vokieczius

juokite ant virszinszaus popie
rėliu, kurie gali besiuneziant 
nukristi. Siuntinio viduje inra- 
szykite dar karta pilna adresa. 
Nesiunskite gendaneziu daiktu 
ir svarbiausia, nepakuokite 
valgomu produktu, kaip vaisi
niu pyragu ar pyragaieziu vie
noje dežeje su rankiniais laik-

Francuzai veža amunicija 
per kelio ant Champois kal
nus kur Vokiecziai buvo už
ėmė ta j a aplinkine ir sunai
kino visa aplinkine, bet 
Francuzai perejo pasekmin
gai pataisė kelius ir atgabe
no daugeli amunicijos del sa
vo draugu.

Pavėlino Vyrui Ant 
Turėjimo Sau Mylimos

COLUMBUS, OHIO. — Pa 
na Della Peters, 24 metu am
žiaus, užvede skunda prieszais 
George Daniels ant sugrąžini
mo j u dvieju vaiku, kuriuos 
jam pagimdė, atiduodamas vai
kus savo paežiai, kuri neturėjo 
vaiku.

Della sake, buk George gy
veno su ja per keturis metus, 
turėdama du namus — vienam 
gyveno jo pati, o kitam ji gyve-' 
no — padalindamas savo laika 
ir meile tarp dvieju moterių. I 
Toliaus, buk pati Georgio suti
ko ant tokio gyvenimo savo 
mylimo, idant susilaukti su ja

rodeliais, kiszeniniais peiliu- vaiku kad atiduot 
kais ar kitomis kareiviu megs- rei ant auginimo, 
taniomis dovanomis, nes jei gyvenimą likos
kartais valgomieji produktai 
sugestu, jie sugadintu ir kitus, 
dežeje esanezius, daiktus.

Vieninteliai pereitais metais! 
pavėlavę siuntiniai buvo netei
singai užadresuotieji ar netin
kamoje dežeje siuneziamieji.

—-Office of War Inf., Wash. 
D.C.

Amerikoniszki kareiviai 
jeszko kapu savo pažystamu 
kurie žuvo paskutinėje kare
je, kurie kovoje prieszai Vo- 
kiecziu kovoje Bella Woods, 
Francijoj.

Kariszki
Amerikoniszki

Komandieriai

Generolai Smith ir Van
dergrift, kamandieriai Paci- 
fiko Amerikoniszkos flotos, 
ana diena paėmė Japoniszka 
orine stoti Guam po savo 
valdžia.

---------- ★----------
GERA PRIEŽASTIS

Mama Nusikirpo Plau
kus; Tėvas Sudaužė To- 

rielkas Ir Piana

COLUMBUS, OHIO. — Ka
da bobute Mrs. Jane Grundy, 
72 metu, sugryžo namo nuo sa
vo vaiku, pas kuriuos sveczia- 
vosi keliolika dienu, josios vy
ras dirstlejas ant savo “ma
mos’’ pamelinavo isz piktumo, 
bet nieko ne sake ir nekalbėjo 
su ja per kėlės sanvaites. Ko
dėl? Už tai, kad mama parva
žiavo namo su “babyta’’ gal
va. Ana diena namine viesulą
prasidėjo ant gero. Tėvas pra
dėjo daužyt torielkas ir mamy
te, o ant galo sudaužia ir piana, I 
už ka likos paszauktas in suda! 
ir buvo nubaustas ant szesziu1 
menesiu in kalėjimą ant pakil
tos.

Priesz uždavima ant atvesi
mo senuko, jisai kalbėjo: “Ka-

savo mote- da mano pati pasirodė durysia' 
bet už toki ' su nukirptais plaukais, manau 
neatlyginta kad tai kokia ragana atėjo pas

piningiszkai, nes kada neteko mane. Isz pradžių buvau tosios 
vaiku ir Georgio, nuobodo to-.nuomones, kad ji neteko proto, 
kis gyvenimas, atmete Della bet greitai persitikrinau visa 
kaip sena czeveryka, nepasaky-; teisybe. Negalėjau kalbėti nei
damas jai nei “dėkui.’’ George. žodelio per kėlės dienas, bet ka-| 
likos aresztavotas ir pastatytas da piktumas praėjo, nutariau 
po kaucija lyg teismui. nubausti savo neiszmintinga

--------------- bobele už toki kvaila pasielgi- 
Pirkie U. S. Bonus Sziadien! ma.“ __ , t ■ „ p

Ant kaireses matome Lieut. Generolas Patton, o ant de- 
szines Lieut. Generolą Bradley, kurie peržiūri kariszku lau
ku Anglijoj ir Francijoj. Buvo jie prispirti naudoti eroplana 
ant tosios keliones, idant gautis in paskirtas vietas.

Kad Atpratyt Savo 
Vyra Nuo Gerymo
MOYERSVILLE, PA. — 

Laike teismo už apleidimo jo, 
ūkininkas Guy Ferren, kuris 
turėjo ūke artymoje szio mies
telio, kuris yra vedas su savo 
paczia Margareta 20 metus, 
kalbėjo sudui, buk jo pati turė
jo bonkoje keliolika pelukiu 
pamirkytus spirite ir laikas 
nuo laiko indėj o jam po viena 
peluke in kava ir sriuba kad ji 
iszgydyti nuo gerymo. Bonka 
su pelukems likos perstatyta 
sude kaip davadas pacziules 
kaltes. Ūkininkas po iszgery- 
mui tosios “gyduoles“ tankiai

Iszmete Savo Vyra
Isz Namo

DETROIT, MICH. — Szimas
Mayfield, asekuracijos agen
tas, užvede skunda ant persis
kyrimo nuo savo mylimos pa
cziules kuri su juom pasielgine- 
jo arsziaus kaip su szunim, bur
davosi kas diena ir daužia to
rielkas ant jo plikes, ant galo 
iszmesdama ji laukan. Negana 
to, kada jisai dirbo kancelarijoj 
tai paeziule ji atlankydavo ke
lis sykius ant dienos iszvadyda- 
ma ji biaurais žodžius prie kitu 
darbininku. Ant galo tokis 
szuniszkas gyvenimas jam nu 
bodo ir geidžia dabar liuosy- 
bes.

Sūnūs Užmauge
Savo Motina

Buvo Pasislėpus Nuo
apsirgdavo ir gulėdavo lovoje. 
Motere prisipažino prie kaltes

Savo Mylimo Per
Daug Metu

PRINCETON, KY. — Per 
' trylika metu Edna Boarden da- 
i laike savo prisiega ir buvo pa- 
i sislepus nuo savo mylimo, mir- 
I dama ana diena.
i Edna, patogi mergina, susi- 
; bare su savo mylimu kada ji 
i buvo keturiolikos metu. Taja 
diena vaikai už koki tai dalyka 
susibarė ir josios mylimas už- 
sikarszeziaves paszauke in ja: 
“Daugiau nenoriu matyti tavo 
veido kolei tu busi gyva. ’ ’

Mergaite parėjus namo taip 
Į tuom persieme kad nuėjo ant 
; pastoges, užsidarė mažam kam- 
; barelyje ir nieką nemate ne pri- 
■ sileide per trylika metu. Dau
geli kartu josios mylimas sto
vėjo prie duriu kambarėlio

NEW YORK, N. Y. — Jonas 
Safranek, 18 metu amžiaus, li
kos aresztavotas ant užmetine-' 
jimo, kad užsmaugė savo moti
na Dora Safranek, 51 metu am
žiaus, kad ja apvogti ant dvie
ju doleriu.

Sūnelis prisipažino, prie už- 
smaugimo savo motinos praei
ta Nedelia nakties laike, kada 
motina staigai pabudo ir paju
to kad kas tokis deda ranka po 
paduszka isztraukti josios' 
masznele su pinigais, ir tai ta
me laike sūnūs ja užsmaugė.

— Amerikoniszki gyvento
jai sunaudoję raszomos popie- 
ros už 50 doleriu kas minuta.

melsdamas ant keliu, kad jam 
dovanotu tuos žodžius, bet mer
gaite buvo užsikietejus ir da- 
laike savo žodi lyg paskutinei 
dienai savo gyvasties. Laike 
laidotuvių jaunikis pamate jo
sios veidą ir prisiege prie grabo 
kad kolei bus gyvas tai nesipa- 
cziuos su kita.

ir pelukes laike pamirkytas 
spirite bet inpildavo tiktai po 
kelis laszius in kava ir todėl ji 
apleido kad jisai kerszino ja ir 
vaikus užmuszti, bet jo užme- 
tinejima motere užginezino.

Vyras prižadėjo paczia pri
imti adgal po savo pastogia, 
nes ja myli karsztai norint ji 
gydė su “Pelukiu Tonikų.“ 
Sudžia paliepė bonka sumuszti 
ir nubaudė vyrui mokėti pa
ežiai po penkis dolerius ant 
sanvaites paszialpos.

Siuncziant pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,“ pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima cze’kiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jum« 
dėkingi už tai ir neužmirszikita
ateityje, kada siunsite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtulka. Bei 
jeigu siunsite money orderius 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money, 
orderio. Acziu visiems.
Saule Pub. Co., Mahanoy City

i

-----------□-----------

— Didesne dalis bosu pri
guli prie Amerikoniszku gele
žinkeliu, in kuriuos telpa po 
120 pasažieriu, kurie perveža 
tiek pasažieriu kas minuta ir 
duoda pelno 100 doleriu kas 60 
sekundas.

— Amerikas padirba 1,300 
aliniu bonkucziu kas minuta.

Baisus Ginklas Szioje Kareje

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

Generolo Le Clare kareiviai Lorranine isz gujo Vokisz- 
ku kareiviu su dinamitinėms bomboms, užmuszdami dauge
li Vokiszku kareiviu.

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI,... 50c ,

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa-

L. TRASKAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABOR1US

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam* 
reikalams. Telefono Numetąs 78. 
B2O W. Centra St., Mahanoy City


