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Lietuvos Gyventoju
Sumažėjo Ant 200,000
DALIS ŽUVO - KITI ATSIDŪRĖ RUSIJON

LIZBONAS, PORTUGALIJA — Lietu-
vos Raudonojo Kryžiaus žiniomis, Bolszevi- 
kai per viena meta isz Lietuvos iszgabeno 
isz Lietuvos in Rusijos giluma 60 000 Lie
tuviu. Karo su Vokiecziais laiku iszbego 
isz Lietuvos labai daug Žydu, Rusu ir ki
tu tautu žmonių. Apskaitoma, kad po 
karei Lietuvoe gyventoju skaitlis sumažėjo 
ant 200 tukstancziu; dalis ju žuvo, kiti 
atsidūrė Sovietu Rusijoj.

Isz Amerikos
ISZMINTINGAS

NUSPRENDIMAS 
SUDŽIAUS

Ant Jauno Žmogaus

Kelemazoo, Mieli. — Ana die
na stojo priesz sudžia Sartwell 
jaunas vyrukas už prisisavini- 
ma dvieju tukstancziu doleriu. 
Sudžia galėjo jauna vyruką 
nubausti kalėjimu bet taip da
rydamas turėtu nukensti jo pa- > 
Regus motina ir dvi mažos se
sutes kurios neturėtu kuomi 
maitintis nes brolis jas užlaikė 
savo darbu ir alga. Sudžia, ap
svarstęs ta j i dalyka gerai, isz- 
dave sekanti viroka ant jo:

“Turėsi sėdėt vakarais na
mie, isz pavieto neturi tiesos 
iszvažiuot, negrajyisi 'boles, ne- 
sitrankysi po rodhauzes ir ne
gersi jokiu svaiginaneziu gėry
nių. Tuojaus pasirūpink darba 
ir dirbk pakol atmokėsi visus 
pinigus savo darbdaviui nuo 
kurio prisisavinai tuos pini
gus. Jeigu sulaužysi szita ma
no viroka, tai eisi in kalėjimą 
ant deszimts metu. ’ ’

Ar-gi ne iszmintingas nu
sprendimas? Vaikinas pradėjo 
iszpildinet viroka ir kaip rodos 
isapildins lyg galui.

Pirmutine Katalikiszka
Kiniszka Bažnyczia

Philadelphia, Pa. — Praeita 
Nedelia kardinolas Dougherty 
paszventino kampini akmeni 
po pirmutinei Kiniszkai Kata
liku bažny ežiai, czionais ant 

*Vine ulyczios, Kiniszkoje da
lyje miesto. Ceremonijose daly
vavo daugiau kaip 6,000 žmo
nių.

Yra tai pirmutine Kiniszka 
Kataliku bažnyczia Amerikoj, 
in kuria priguli apie du szimtai 
Kiniszku parapijonu.

VeT “Saule“ dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, o $5 kitose Viespatystese.

Nelosz “Bingo” Tiktai 
“Victory”

Cleveland, Ohio — Vietoje 
loszti “Bingo“ tai dabar pa
protys inejo loszti “Victory.” 
Ta ji loszima losz panaszei kaip 
loszia Bingo tik jeigu katras 
iszloszia tai vietoje szaukti 
“Bingo“ tai szauks “Victo
ry”. Tik palicija da neži
no ar bus pavėlintas tasai lo- 
szimas parapijų svetainėse ir 
kliubuose ar ne.

Paderewskio Sesuo 
Mirė

Pelham Manor, N. Y. — Ma
dame Antonina Paderewski— 
Wilkonski, 83 metu amžiaus, 
sesuo mirusio 'žymafis Lenkisz- 
ko pijanisto ir pirmutinio Len
kijos prezidento, mirė czionais 
-po trumpai ligai. Buvo tai Pa
derewskio vienatine likusi gi
mine, kuri buvo labai susirupi- 
nus brolio mirezia ir apie var
ginga savo tėvynė.

Po pabaigai kares abudu la
vonai bus nuvežti in Lenkija 
ant palaidojimo žymioje vieto
je.

Vietoje Nubausti Sunu 
Tai Nubaudė Tarnaite

Meriden, Conn. — Tvirtai 
nutarė Stasys Karasevicz at- 
pratint savo sūneli nuo ilgo gu
lėjimo lovoje. Nusidavė jis ana 
ryta ant aukszto in mieg-kam- 
bari savo sūnelio, kaip jam nu
davė, kuris miegojo po kaldra, 
ir uždavė kelis smarkius bly
nus per sėdynė su ranka, savo 
šuneliui (kaip jis mane).

Kada nuėjo 'žemyn, pasigyrė 
paežiai ka buvo padaręs bet 
pati nemažai nusistebėjo 
szaukdama kad tai buvo tar
naite kuriai jis uždavė per sė
dynė blynus o ne sūnui nes die
na priesz tai sūnūs apsimainė 
kambareis su tarnaite. Mergi
na taja diena negalėjo sėdėti 
ant kreses o gaspadine turėjo 
pasijeszkoti kitos tarnaites.
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VOKIECZIAI
APLINKINĖJE

MOSKVOS
Rusai Apsiaubti Ant Vakarinio 
Frunto;150,000Rusu Apsiaub
ti Per Vokieczius; Vokiecziai 

Szaudo Jugoslavus
Berlinas — Sziadien Vokie

cziai randasi 150 myliu nuo 
Moskvos kur eina smarkus mu- 
sziai ir daugelis kareiviu likos 
užmuszta. Apie 150 tukstanezei 
Rusu yra apsiaubti per Vokie
czius ir sunku bus jiems iszbeg- 
ti isz tojo mirtino rato kuriame 
randasi kelios Rusiszkos divi
zijos.

Svarbus miestas Orei likos 
paimtas per Vokieczius kur žu
vo daugelis Maskolių. Vokie
cziai stengėsi apsiaubti Mosk
va ir Leningradą priesz nupuo
limą sniego ir užejima žiemos.

Jugoslavijoj kilo tikra Na
mine Kare. Ant Serbiszku kal
nu pasikelelei užklupo ant Vo
kiecziu iszskersdami kelis pul
kus. Vokiecziai pradėjo szau- 
dyt Serbus po 60 ant kart.

Ant Moskvos—Karkovo ge- 
ležkelio atsibuvo kruvinas mu- 
szis kuriame žuvo keli tukstan
ezei Maskolių ir daug likos su
žeista.

ŽINUTES

Madrid, Iszpanija — Sala- 
marikoj susidūrė du trukei už- 
muszdami 18 pasažieriu ir 35 
sužeidė. Trukei pradėjo degti 
per 'ka daug žmonių apdegė.

Wilkes-Barre, Pa. — Czionai- 
tineje apielirikeje pieno iszve- 
žiotojai sustraikavo ir tukstan- 
cziai szeimynu neaplaike pie
no.

Gary, Ind. — Carnegie-Illi
nois Steel Co. dirbtuves, kurio
se dirba 9,000 žmonių, likos už
darytos isz priežasties straiko.

Shanghai, Kinai. — Japonai 
bombardavo Amerikoniszka 
Metodistu misija, padarydami 
bledes ant 10 tukstancziu dole- 
riu-

Washington, D. C. — Sudžia 
Brandeis, kuris mirė Nedelioj, 
paliko turto ant 3,200,000 do
leriu, kuriuos aplaike jo pati 
ir dvi dukterys.

Vatikano Miestas. — Loren
zo Lauri, kardinolas, mirė 
czionais Seredoje. Velionis tu
rėjo 76 metus ir gimė Ryme.
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Pasikėlimai Kyla Vis 
Daugiau, Tukstancziai

Suszaudyti

London — Kur tik Vokie
cziai užėmė sklypelius ten kas
diena pasikelineja gyventojai 
priesz j u prispauda. Vokiecziai 
jau suszaude tukstanezius žmo
nių kurie pradėjo naikinti til
tus, geležinkelius ir dinami- 
tuoti plentus. Rumunijoj ba
dai iszskersta apie puse gyven
toju. Rumunai nori savo lais
ves todėl pasikelineja visur, 
straikuoja fabrikuose kad Vo- 
kie ežiams nepristatyt kariszko 
materijolo ir organizuoja pasi- 
keleliu pulkus kurie užklupi- 
neja ant Vokiecziu kalnuose ir 
kur tik juos užtinka.

Suszaude 12 Rymu-
niszku Generolu

Istanbul, Turkija — Už tai 
kad pakurstinejo Rumunus ant 
paliovimo musziu su Masko- 
leis, dvylika generolu likos su
szaudyti per Vokieczius. Daug 
kitu aficieriu taipgi buvo su
szaudyti už ta pati prasižengi
mą.

Fordas Praszalins Nuo
Darbu 20,000

Darbininku

Detroit, Mich. — Ford Mo
tor Co. apgarsino buk 20 tuks- 
taneziai darbininku bus pra- 
szalinti nuo darbu isz priežas
ties sumažinimo iszdirbystes 
automobiliu ant paliepimo val
džios o pradės iszdirbineti ka- 
riszkus kontraktus už szesziu 
menesiu.

Vėtra Užmusze Motore
Ir Kūdiki

Kansas City, Mo. — Smar
ki vėtra, įkuri prapute per už
miesti, užmusze czionais. moto
re ir 'kūdiki kaipo ir Sužeidė 
daugiau kaip 25 žmones ir pa
dare daug bledes. Sugar Creek 
užmiestis taipgi nukente daug 
nuo vėtros. Keli mažesni namai 
likos iszyersti.

DU KAREIVEI
NUŽUDYTI

Inkimszti In Kupara

San Juan, P. R. — Palicija 
surado du Amerikoniszkus ka
reivius nužudytus ir inkimsz- 
tus in kupara, užpakalyje auto- 
mobiliaus. Buvo tai Mark 
Hardin isz Myrtle, Mass., ir 
Juan Pacheco isz Ponce, Porto 
Riko. Kas juos nužudė tai lyg 
sziai dienai neisztyrineta.

Kroetiszkos Moteres 
Kovoja Drauge Su 

Vyrais

Berlin — Krcetiszki pasike
lelei užklupo ant kaimelio Cza- 
bacz kur radosi didelis skaitHs 
Vokiecziu. Kroetai smarkei 
užklupo ant j u kuriems prigial- 
bejo ju moteres ir dukterys su 
visokeis ginklais kokius tik 
galėjo sugriebt in rankas. Daug 
Vokiecziu likos užmuszti bet 
ir moterių žuvo apie szimtas, 
su vyrais.

Vokiecziai skerdžia Jugosla
vus ir Kroetus kad prieszinasi 
jiems ir nepriima ju tiesas ir 
valdžia.

Milijonai Kareiviu
Dalyvauja Kareje

London — Rusija ir Vokieti
ja pastate milijonus kareiviu 
ant kariszku lauku su daugeliu 
tanku, eroplanu ir armotu. Hit
leris nori užduoti baisu smūgi 
Rusijai priesz prisiartinimą 
dideliu szalcziu ir paimti Ma- 
riupoliu ir Bardinska, Ukraji- 
noj. Nors Rusai panesze mil- 
žiniszkas bledes aplinkinėje 
Moskvos bet nepasiduoda Vo- 
kiecziams ir kovoja naršei lyg 
smert. Badai net tris milijonai 
Vokiecziu, puse isz tu rezervis
tai, užklupineja ant Maskolių. 
Rusai taipgi turi beveik tiek 
kareiviu kurie gina savo pozi
cijas. Rusai tikisi, kad atėjus 
žiemai, Vokiecziai negales ko
voti kaip lyg sziai dienai kovo
jo.
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MIRE KALĖJIME 
VARGE

Turėjo 12 Milijonu, Bet 
Sėdėjo Kalėjime Už

Vagystes Visur

Walla Walla, Wash. — Mrs. 
Genevieve McKinnel Toomey 
Teal Paddleford Howells Fa- 
cett, 58 metu, kuri kitados bu
vo patogi aktorka, mirė czio- 
uaitiniam vaistiniam kalėjime, 
dažinota ana diena.

Toji motere, už paraszyma 
neteisingu czekiu, atsėdėjo ka
lėjimuose ne tik Amerikoj bet 
Londone, Nice ir Viedniuje. 
Priesz mirti lauke ja palikimas 
12 milijonu doleriu po mireziai 
jos vyro W. M. Howells, žy
maus Amerikoniszko biznie
riaus 'kuris nesenei mirė Egip
te.

Visi jos szeszi vyrai paliko 
jai gana didelius turtus bet ji 
kente ant ligos kleptomanijos 
(žmogus kuris turi neiszgydo- 
ma norą vogti kas tik jam. pa
puola in rankas) iszdavinejo ji 
falszyvus czekius, vogė kas tik 
jai papuolė ir likos nubausta, in 
kalėjimus.

Mirdama ■czionaitiniam ka
lėjime, buvo ji baisėi neapken- 
cziama. per visus Ikalininkus 
nes vienas isz ju slaptai prisi
pažino jai kad jis nužudė žmo
gų ir ji pranesze apie tai dažiu- 
retojams kalėjimo už ka kali
nys turėjo mirti ant elektriki- 
nes kėdės.

Anūkas Surado Savo 
Nužudyta Bobute

Red Bank, N. J. — Eidamas 
per lauka, 13 metu Albertukas 
Ashman, užtiko naujai iszkas- 
ta kapa, apie kuri pranesze sa
vo diedukui, kuris laike czio
nais buezerne ir sztora. Ash
man, surinkęs kelis kaimynus, 
nuėjo ant lauko ir iszkase lavo
ną savo paezios kuri buvo din
gus isz namu kėlės dienas ad- 
gal. Moteres galva buvo labai 
sudaužyta.

Palicija jeszko kokio tai Ro
berto Turner kuris apleido szia 
apielinke kėlės dienas priesz 
dingima moteres drauge su se
nu treku.

5 Metu Mergaite Klai
džiojo 8 Dienas 

Girrioje

Conway, N. H. — Penkių 
metu mergaite, Pamela Hol- 
limgworth, kuri persiskyrė nuo 
tėvu asztuones dienas adgal ir 
dingo White Mountain girrio
je, likos surasta ana diena per 
jeszkotojus. Mergaite buvo 
sveika bet labai nusilpnejus 
nes nieko nevalgė per visa ta 
laika tik gere vandeni isz szal- 
tiniu. Mergaite svėrė 37 sva
rus mažiau kaip diena kada 
dingo nuo tėvu.

53 METAS

ĖJO PEKSCZIAS
4,000 MYLIU

Kad Instoti In 
Lekiotoji: Pulką

Montreal, Kanada — Dovy
das Dunlay, 16 metu vaikinas 
isz San Diego, Californijos, 
atėjo ana diena in czionais kad 
inžengti in Kanadiszka pulką 
lekiotųjų, atlikęs kelione 4,000 
myliu, didesne dali, peksezias.

Dovydas perėjo taja ilga ke
lione in laika 29 dienu, susilai
kydamas viena diena New Yor
ke ir Washingtone. Toji kelio
ne kasztavo jam tik 12 doleriu. 
Turėjo jis ant pecziu toblyczai- 
te su paraszu isz kur eina ir in 
kur eina ir kokiam tikslui, to
dėl jam prigialbejo kelionėje 
daugelis automobilistu ir geri 
žmones su maistu.

Užmirszo jis pasiimti laisz- 
Ikeli, pavelinima nuo motinos, 
kuri sutiko ant jo insiraszymo 
in vaiska, koki pareikalavo 
aficierius. Parasze laiszka pas 
motina kuri iszsiunte per ero- 
plana bet nežine ar aplaikys 
pavelinima nuo motinos bet ta- 
ji pavelinima buvo aplaikes 
kada apleidinejo motinos pa
stogių.

Nelabas Darbas
Rūpestingos Motinos

Baltimore, Md. — Isz prie
žasties 'kad Mrs. Anna Wamps 
neturėjo pinigu ant nupirkimo 
savo penkių meta dukrelei do
vaneles ant jos varduvių, neisz- 
mintinga motina, isz gailesties, 
paėmus britva norėjo mergaite 
papjaut. Ant riksmo dukreles 
adbego kaimynai, in pati laika, 
ir kūdiki atėmė isz ranku in- 
szelusios motinos kuri taipgi 
bandė sau perpjauti ranku gys
las. Sužeista mergaite likos nu
vežta in ligonbute ir gal turės 
mirti. Moteres vyras nuo kokio 
tai laiko radosi be darbo ir per 
tai ’nebuvo isztekliaus ant nu
pirkimo dovaneles per ka ne- 
iszmintinga motina isz gailes
ties ketino papildyt žudinsta 
ir atimti sau gyvasti. — Ka tai 
motina nepadarys del savo vai
ku 'kad jiems intikti.

Bites Mylėjo Savo 
Locnininka

East Hampton, Conn. — Vi
sas miestelis kalba apie nepa
prasta prisiriszima bieziu prie 
savo locnininko, Gamille Boul- 
who, kuris kėlės sanvaites ad
gal iszsikrauste in Putnam, 50 
myliu tolumo, palikdamas ke
lis spieczius bieziu paskui save 
kur gyveno. In sanvaite laiko 
bites atlėkė in Putnam. Nese
nei Bouiwho nusikraustė ad
gal in East Hamptpna bet bi
tes ir in ten nulėke paskui savo 
locnininka. Matyt, tosios bite
les buvo labai prisiriszia prie 
savo pono.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.
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Kas Girdėt
L ! -------

“Kaip beda tai pas Dieva,” 
panaszei ir Stalinas atkreipė 
savo szirdi pas Dieva kad jam 
suszelptu kovoti priesz Hitlerį. 
Žinoma, nedaro tai isz didelio 
tikėjimo tik isz reikalo. Nori 
jis kad Lenkai jam prigialbi- 
netu, kuriuos, ne taip senei bai
sei kankino ir szaiude. Dabar 
Stalinas prižada Lenkams lais
va tikėjimą. Prižadėjo pasta
tyt Katali'kiszka bažnyczia del Į 
Lenku Moskvoje kaipo ir Len- j 
kiszka Žydiszka szkala del Žy
du.

Bet Stalinas taipgi rija seile 
ant szmotelio penkių bilijonu 
Amerikoniszku doleriu ku
riuos Amerika paskyrė ant su- 
szelpimo Europiniu sklypu o 
kad Amerikoniszlkas kongresas 
tam užmanymui nelabai prita
ria, todėl Stalinas duoda, lais
va tikėjimą del visu gyventoju.

Neužilgio Stalinas pradės 
matyti tikejimiszka szviesa ir 
pradės giedoti “Pulkim ant 
Keliu.”

Stalinas turės padaryt isz- 
pažinti ir gailėtis už nužudymą 
tukstancziu kunigu ir daugeli 
kitu tikejimiszku vadu arba 
juos iszgujo in Siberija ir turės 
gailėtis už tukstanczius bažny- 
cziu kurias sunaikino arba 
permaina ant 'kazarmiu.
h :: ‘

Philadelphijoj poniute Jevu- 
te Gorinskiene praszo sūdo 
idant jai duotu1 persiskyrimą 
nu'o jos vyro, kuris naktimis 
niekur neiszeidavo, nerūkyda
vo, nelosze kazyrems ir nieko 
negerdavo. Turime moterėlei 
pripažinti teisybe jog gerai da
ro kad su tokiu “mulu” nenori 
gyventi. Kožna motere geidžia 
turėti “vyra” kuris butu tikės 
ir ‘ ‘ prie ražancziaus ir prie tan- 
ciaus” o ne toki kutvala.

Yra tai kelintas tokis asilas 
nuo 'kuriu ju moteres geidžia 
persiskirt.

kad generolas

yra

vy-

tan-

Sziadien svarstysime klau
symą kuris kožnam gal 
reikalingas 'kaip:

“Kas turi imti virszu: 
ras ar motere?”

Redaktorius “Saules”
kei aplaiko visokius juokingus 
užklausymus. Vieni geidžia ži
noti kokiu budu galima gautis 
ant menulio, kitas vela klausia 
kaip visztas augyt, kitas klau
sia ar esi priverstas užlaikyti 
savo nelegaliszka kūdiki, 
Schuylkill paviete jeigu jis yra 
gimęs kitam paviete., Tula mer
gina klausia, kokiu budu gali
ma pagauti vaikina. Toliaus 
klausia, ka vejas veikia kada 
jis nepuczia ir t.t. Bet akyviau- 
siu klausymu yra sekantis, ku
ri mums prisiuntė tūlas -skaity
tojas, isz Philadelphijos, ana 
diena:

“Guodotinas ponas Redak
toriau: — Praszau ąpsudyt ir 
darodyt man ka turiu daryti: 
Mano motere niekados nekloja 
lovas, vaikai musu apiplyszia, 
guziku ant drapanų neturi, ne- 
priverczia ji vaikus idant nu
sipraustu, prie skaitymo ir ka
tekizmo vaiku taipgi nepriver- 
czia ir apie poterėlius jie nesi
rūpina. Valgi ji retai kada pa
gamina tiktai viską ima isz 

. blesziniu. Vis suodina eina in 
bažnyczia o ir tai nelankei ei
na. Mano rodos nenori klausy- 

' ti tiktai klauso kitu kvailiu ir 
kumucziu o priek tam yra už
sispyrus kaip mulas ir nuduo-

čia 'kad yra labai kytra o vos j tuose antros Svietines Kares kur dingo generolas CzerniiTs ir 
gali ant knygutes skaityti. Jau1 Amerikos Raudonas Kryžius, keli kili Lietuvos karininkai, 
man ir gyvenimas su ja nu'bo-'iszclave ant mielaszirdingu kuriuos okupantai buvo in
do. Ji norėtu idant vaikai butu tikslu ir paszialpos daugeliuo- traiuke in Raudonąja armija, 
dideleis filozofais ir intilidžen-1 Se sklypuose daugiau kaip 50 kol kas da nėra aiszkiu žinių, 
tais o apie tai suvis nesimpina (milijonu doleriu. Eina kalbos,
tik augina juos kamiszkai, Puse tosios sumos iszsiunte Czernius dar slapstasis Lietu- 
nuolatos juos keikia o man ant szelpimo tikslu in Anglija, voje. Jo ipati gyvena Kaune 
gaunasi velniszku poteriu kas' 
diena nuo jos. Turiu su ja nuo
latos vajavotis ir neturiu jo
kios meiles kaipo su paczia, 
vien tik neprijemnastis.”

Well, that’s the limit!”
Parodėm taji laiszka del pa- 

naieziu ir isztekejusiu motere- 
I liu idant nusprenstu savo nuo- 
I mone apie tai. Tikėjomės kad 
k'cžna isz ju laikys szali tosios 
moteres ir ja apgins. Bet kur 
tau! Kožna nusijuokė szirdin- 
gai ir atsakinėjo su nužemini
mu: “Gana jau su tokiu vyru, 
kuris negali pats apmalszyt 
moteres o klausinėja rodos pas 
kitus.”

Jau tai tokis moterių būdas. 
Juk vienas isz garsingu filozo- 
pu kalbėjo kad motere paguo- 
doja tiktai toki vyra kuris pri- 
gulincziai pasielgdamas baugi
na ja maž-daugiau. Bet po tei
sybei vyras turi visados imti 
virszu o motere turi jam būti 
nusižeminus. Kitaip, virsta 

■ augsztyn kojoms.
Kitas filozopas vėla kalba, 

kad gaidys yra geriausiu pa
vyzdžiu, kaip žmogus turi pa- 
sielgineti su moterems. Tegul 
tiktai vanagas pasirodo o kada 
gaidys suszuks “bėgt” — tai 
visos visztos strikt! po (krū
mais pasislepia. Kada jis vela 
užkamandieriuos ant ėdimo, 
kožna turi tuojaus stoti ant 
pleciaus. Jeigu katra jam yra 
nepaklusni, tada ima ja su sna
pu už galvos ir spiria kojoms! 
Del to-gi tai gaidys, nors tik 
vienas tarpe didžiausio būrio 
visztu, bet lengvai duoda sau 
rodą.

O kodėl vyras, tik su viena 
moteria, negali gauti rodos?

Pėr tai, broliuk, negalime tau 
duoti kitokios rodos kaip — 
jeigu neturi tielk drąsos kiek 
paprastas gaidys — nueik in 
artimiausia karczema, mauk- 
telk kelis stiklelius guzutes o 
po tam praddkie daryt namie 
paredka taip: grindis purvinas 
iszmazgok su boba, apdulkėju
sias szlebes iszmuszk ant jos su 
lazda, jeigu lovas nepaklos, 
paliepk jai gult ant grindų, 
gerai pridegink kopūstus ir 
privers'k ja'kad pati Suvalgytu. 
— Gal tas ja prispirs prie pa- 
redko ir mylėjimo savo vyro 
kuris moka užvesti paredka 
savo name.

Atsimyk brolau, jeigu tau 
Dievas davė ant tiek narsumo 
idant boba privertei ant szva- 
rumo arba idant nuo saves pa
varytum, jeigu tavęs neklau
sytu, tai gali būti tvirtu kad 
neužilgio tau nepadavines ža
liu kopūstu tik ant stalo padės 
tau kuli szieno — kaip del 
visu asilu duoda!

Todėl, brolau, klausyk musu 
rodos po tam duok mums žinia 
ar tau prigia'lbejo kiek: idant 
galėtumėm taipgi ir kitiems 
“nelaimingiems” vyrams pri- 
gialbet kurie suglaudę ausis 
randasi namie kaipo viszteles, 
vietoje, būti tvirtu ir linksmu 
gaidžiu!

______ .j.__  __________o Jo (pati gyvena Kaune 
ku poteriu kas Kiti sklypai kaip Francija ap- laisva.

laike $4,737,615; Finlandija! 
$2,332,131; Kinai $2,936,124;!
Graikija $861,133; Eritrea, 
Abisinija ir Sirija su Egiptu 
$2,183,114; Jugoslavija $75,- 
000; Iszpanija $1,821,568. Del 
karisziku nelaisviu Vokietijoj 
nusiuntė $276,647.

URVOJE PER 16
METU

Pirmutiniuose dviejuose me-

— Prezidentas Franklin D. 
Rooseveltais pirko pirmutini 
Apgynimo Czedinimo Bonda 
Gegužio 1, 1941. Tavo banka ar 
pacztas parduos tau kiek no
rėsi. Ateikie sziadien ir pii'kie.

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

50c., o aplaikysite knygas per paczta.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.
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Trys istorijos, apie Ne-

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

44 pus. 15c 
istorijos apie

Subatoje, Oktoberio 11-ta pri-i 
puola Pudas'kio Diena, paženk-1 
linta per prezidentą Roosevel- 
ta. Ta ja diena apvaiksztines po 
visa Amerika.

'Generolas Pulaski mire nuo 
mirtinu žai'dul’iu laike muszio 
su Amerikoniszkais sukyleleis. 
Jis, drauge su generolu Kos- 
cziuszku kovojo už laisvia o 
Pulaskis 'paaukavo isz savo ki- 
szeniaus 50 tukstancziu doleriu 
del Amerikos. Pulaskis buvo 
tik 31 metu amžiaus kada likos 
sužeistas ir numiręs likos pa
laidotas artimoje Savannah, 
kur jam likos pastatytas pui
kus paminklas..

i Pasislėpė Nuo Žmonių 
Per Tiek Metu; Prie- 

žaste Buvo Motere 
Kuriu Nekente

Tūlas žmogelis, isz Baltimo- 
res, kada paregėjo savo veidą 
zerkole, inpuole in toki pasiu
timą kad suteszkino zerkola 
ant trupinėliu. Nėra ko stebė
tis isz to bet kodėl prisižiuri- 
nejo in zerkola kvailybes?

ISZL1ERJVOS
Lietuvoje Daug

Naszlaicziu
Isz Lietuvos liūdnos žinios 

kad del Bolszeviku okupacijo-s 
Lietuvoje likos daug nelaimin
gu naszlaicziu, už tai kad GPU 
i-szveže tukstanczius tėvu. Dau
geliu atveju mažamecziai vai
kai palikti Lietuvoje, nes Bol- 
szevikai buvo nusistatė nasz- 
laiczius auklėti Staliniszkais 
Komunistais arba palikti 
“Bezprizornikais,” kaip tai 
buvb pacziolje Maskolijoje. Da
bar sziems vargszams naszlai- 
cziams steigiami vaiku namai. 
Vilniaus apskrityje imsteigta 
18 tokiu vaiku namu, o vien 
Vilniaus mieste 14. Czia glo
bojama 1,500 naszlaicziu. .

Topachula, Centraliszka A- 
merika.— Valdiszki inžinierei 
taisant geležinkeli ant kalno 
Catcche, surado urvoje žmogų, 
kuris per 16 metu gyveno joje 
ir su žmonimis per taji laika 
neturėjo jokio susineszimo. 
Buvo jisai’ panaszus in giltine 
ir visai atprato kalbėti. Jisai 
neturėjo jokio supratimo kas 
darosi ant svieto ir nežinojo 
apie kare ne kas ant svieto da
rėsi per tiek metu. Sake jis jog 
vadinasi Mazatan Saltillo ir 
turi 62 metus. Tik tamsia nak
tį iszlysdaivo isz požemines ur- 
vos ir eidavo prie artimiausiu 
kaimeliu rinkdamas maista isz 
szaszlavu. Iszrode jisai taip 
baisei, kad darbininkai bijojo 
prie jo prisiartyt. Inžinierei ji 
pasiėmė in miestą ir atidavė in 
rankas valdžios, kuri ji patal
pino prieglaudoje del vargšam.

Pyko jis baisei ant inžinie
rių, kam ji kaipo mirusi nepali
ko ramybėje. Kente jisai 'baisei 
ant neapi'kantos prieszais mo- 
teres, nes nuo ju buvo pabegias 
in kalnus ir pasislėpė urvoje. 
Palicijai pasisekė dažinoti kad 
priesz 16 metu'dingo isiz miesto 
kokis tai Mazatan Saltillo ir 
niekas nežinojo kur jis pasidė
jo. Buvo tai tūlas doras ir 
sąžiningas žmogus, kuris dirbo 
ant geležinkelio kaipo kundu'k- 
toriuis.

ATĖMĖ SAU
GYVASTĮ

No. 101 Kapitonas Velnias. Fui 
kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka 

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

No. 104 
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25.

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis, 77 puslapiu...................20c

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turkš
tis; apie kupcziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu............35c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai; Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu..................................  15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel- 
nais; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka) ; Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg
szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke ...................................................15c

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c

No. 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu... 15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Gaižia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu .....................................15c

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

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

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

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras; Septynis brolius; Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu....................................... 15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu .....................................15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus. 15c

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali.

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

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

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kama.0 žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu.......... . .............................15c

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
43 puslapiu..........................................15c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis ; Ant keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu ................................ ..15ė

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu ..................15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu.................................................15e

No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu .................. 15c

No. 155 Puiki istorijos apie Sza 
kinas nedora žydą. 136 pus. .. .25c

No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola; Didis klastoris. 40 
puslapiu .............................................. 15c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu .....................................15c

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me

džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, • 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budynl!; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25e *

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe-1 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli* 
ponai. 105 puslapiu... .............2&>

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

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

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kodėl 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
drdli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoji. Netobulas žmogus, 
Susideda isz 122 puslapiu............25c

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

No. 168 Devynios istorijos, su 
paveikslais: apie Dasekta nekalybe; 
Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto 
kad ant giaro neiszitu; Kaip Jonisz- 
kei pavogė naktini saraga; Atidengta 
žudinsta; Žmogus be szirdies; Užmi- 
rszo; Iszgelbeta per Kalininka; 
Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pui
ku skaitymu. Apie 100 pus....25c

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganczio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ..............................................25c

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

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

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

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

No. 175 Pasiskaitimo. knygele: 
• Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 

Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
■ (su paveikslais); Kaim’ecziu Aimana- 
. vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi- 
i kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
, rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo..

Preke ................................................... 15c

Adresas:
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna

Kad Dukreles Rūke
* Paperosus

Generolas Pabėgo In 
Rusija

Žinios parodo kad buvę Lie
tuvoje Bolszeviku komisarai ir 
Bolšzevika partijos vadukai 
pabėgo isz Lietuvos pirmutine 
karo diena. Jie iszdume tuo- 
jaus, kaip tik (pajuto, kad Lie
tuvos žmones ruosziasi imti 
ju kaili darban. Tik vienas 
Liudas Gira buvo sugautas ir 
dabar sėdi Lukiszkiu kalėjime. 
Szitas Lietuviu tautos iszgama 
buvo prakeikęs savo motina ir 
tęva, kam jie pagimdė ji Lie
tuviu, Pabucziaves Žydd Bol- 
szevika, jis vieszai pareiszke, 
jog jam esanti geda gimus 
Lietuviu. Kartu su kitais 
Rusu agentais iszdume Bolsze- 
vikijon ir generolas V. Vit
kauskas, kuriam Bolszevikai
buvo pavede vadovauti vietos Mishler, 64 metu, neturėjo pi- 
Lietuviu kariuomenes korprit- nigu užsimokėti už viena var
sa. Szito 'korpuso Lietuviai at
kreipė savo ginklus priesz 
Raudonuosius okupantus. Bet

Philadelphia, Pa. — Elia 
Taddi, turintis 55 metus, nasz- 
lys, tėvas trijų suaugusiu duk
terų, atėmė sau gyvasti už tai 
kad mate savo dukreles rūkant 
paperosus. Lavonas likos su
rastas ant grindų namo su kul
ka krutinėję.

Jo dukterys: Rože, 24 metu, 
Adeina, 22 ir Dolorosa, 20 me
tu, pasakė detektyvui buk ju 
tėvas buvo labai prieszingas ju 
rūkymui ir netikėtai jis užtiko I 
ja ana diena rūkant paperosus. 
“Tėvas niekad ne nesapnavo 
kad mes rūkome paperosus,” 
— pasakė detektyvui vyriau
sioji duktė.

kos nuvežtas in pavieto prie
glauda kur mire in kėlės dienas 
vėliaus. Daktarai nusprendė 
kad senukas mirė nuo bado.

Kada palicija padare krata 
jo, kambarėlyje, rado senam 
kupare kėlės bankines knygu
tes kurios parode buk Mishler 
turi bankose daugiau kaip ke
turis tukstanczius doleriu nuo 
kuriu aplankydavo procentą ir 
isz to maitinosi. Paliko jis pa
czia Rutlande, kuria buvo ap
leidęs 20 metu adgal ir toji da
bar pribuvo in czionais atsiim
ti palikta turtą.

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

| SMAGI IR LINKSMA
LIETUVIU UŽEIGA PAS

Audru Rėklaiti
Kada busite Mahanojuje 
tai užeikite pas savo tau- 

ęjal tieti Andru Rėklaiti kuris
Mr užlaiko puiku saluna kur
Va gausite iszsigiart geriau-
į į, šio alaus, porterio arba ir

visokiu kitokiu gėrymu.

Audrus Rėklaitis
206 W. CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

Pirkite Apgynima 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIU3

.aidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotnviu, Krik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams.

Bell Telefono Numeras 78

*20 W. Centra St. Mahanoy City

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
-----------------------Viesz. Jėzaus ir 

...IR MALDA...
/ \ Motinos Szvencz.

“Vargszas” Turėjo Pa
slėpęs 4,000 Doleriu

ANT PARDAVIMO

Burlington, Vt. Simon

ginga kambarėli (kuriame gy
veno, vai'kszcziojo apdriskęs ir 
neturėjo gero maisto todėl li-

Po tėvu mircziai, vaikai da 
linasi palikimą, dėlto labai pi
giai parsiduoda namai 1233 E. 
Pine uly., ir 1234 E. Market 
uly., Mahanoy City. Informa 
ei j u kreipkitės pas agenta,

A. F. ADAM,
103 W. Centre St., 

Mahanoy City, Pa

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Preke, 15c.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.
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KARU- Lietuviu 
ApysaKele

amžių Lietuviu dainoje prasi- 
dedanczioj nuo žodžiu “Graži 
Karile, Nerio- lanku karalie
ne.” (Galas)

¥ ¥’¥ ¥ 1
¥ ¥ 1
¥ *1¥ *¥ *¥ ¥'
¥ *¥ ¥l
¥ ¥ i
¥ ¥

Gauja szunu paleista isz szu- 
! ninyczios adgaivino kiemą. Pa- 
’ szerta szunis ir edejams pasi- 
' stiprinus pajiegas vaisiais, at- 
J siliepe trimitai ir žmones su 

szunimis iszejd. Akys besimy- 
lincziuju dar jsz’atstui siuntė 
atsisveikinimą kuris, nelaime, 
turėjo būti paskutiniu, ka gal 
viena duszia jaute iszspausda- 
ma in jas asza-ras bet szirdis pa- 
tvinusios karšztais jausmais 

• nejautė nelaimes.
Karile, iszleidus medėjus, 

sėdo po iszsikerojusia sena lie
pa kuri stovėjo ant kiemelio ir 

\ suteikinėjo smagu pavesi, pa- 
1 grimzdo smagiose svajonėse.

Apaugusieji miszkais kalnai 
atsigaivino balsais ir skaliji- 

Stomais jeszkancziu žvėries szu- 
‘Sv? nu j garsas girriu pritarė aidais 

kurie žuvo vandenyse Nerio. 
Daeitinejo net prie svajojan- 
czios Kariles, kuri klausė tu 
aidu ir mislimis seke paskui 
'savo numylėta Sari. Netrukus 
nutilo balsai aidu nes matomai 
medėjai toli nuėjo paskui szu
nis in girria ir tyla aplink 
vieszpatavo o Karile su pasiil
gimu lauke pustelejimo vejalio 
isz tos szaleles kur buvo jos nu
mylėtas Saris.

iSzunes atrado dideli briedi, 
apsupo ji isz visu pusiu, jis gi
nasi ir žeidžia ir musza savo 
ragais szunis. Medėjam gaila 
szunu; visi bėga padėt gala ko
vai. Sario paleido vilyczia, ku
ri insmugo in strėnas rago
žiaus, kuris paszoko mirtinai 
pažeistas o Sario kaipo kad del 
.parodymo to Kariles broliam 
atsigryžo in juos, idant tart: 
“nebegkime, nes jau briedis 
nuszautas”, kad susykiu pa
jautė baisu skausmą savo kru
tinėję nuo vilycziu iszleistu isz 
saidoku Cilio ir Olrato. Užsi- 
svyravo kaip pakirstas vuosis 
ir griuvo ant žemes o nelabieji 
žadintojai priszoke pradėjo 
varstyt mirsztanczio krutinę 
savo> kardais.

Iszkase kardais smiltino duo
be, užpylė savo auka su jo kar
du, saidoku ir visais ginklais, 
smiltimis, o patys nuėjo prie 
nuszauto briedžio.

Paėmė 'briedi 'žudintojai su- 
gryžo su savo naszta namon. 

’Rado Karile besedinezia pa- 
grimzdusia svajonėse, isz ku
riu nubudino ja atsiliepimas 
broliu. Kada iszvydo sugryžu- 
sius su užmusztu briedžiu, ne
matydama savo numylėtinio, 
užklausė neramiai:

— Kur dejote savo dranga?
— Pasileido vytis eini ir nu

sivijo taip toli in kalnus, kad 
veltui szaukem ir laukėm jo, — 
atsake du 'broliai. — Bet jis 

.. gana gerai žino tuos kalnus ir 
šuigryšz taipgi gal netrukus.

/Nelaiminga mergele, nepri- 
' jausdama dar suvis savo nelai
mes, tvirtai broliam tikėjo ir 
lauke mylimo Sario. Kiekvie- 

. nas atbalselis priminėjo jai su- 
^ryžtanti mylima bet vis vel- 
tui bego žiūrėt. Gabaus pradė
jo nerimt mislydama apie ne
laiminga priepuoli; nepažino
dama piktadarystes visai ne- 

;' mislijo kad jos broliai užmu- 
sze jos numylėtini bet mislijo 
kacf Sario galėjo nupult kur 

M nuo uolos in prapulti ir užpul
tas per nuožmia žveri ir sužeis
tas negali sugryžt. Tokios, bai
sios mislys gimdė jos duszioje 
sielvarta ir norėjo bėgt in kal-

nūs jeszkot numylėto bet su-! ant uolu, persipleszineja pro 
gėdinta broliu, susivaldė ypacz1 
kad vilties spindulys dar kute
no jos duszia ir kugždėjo jog 
Saris žino kalnus ir nepražus 
juose niekad tik jeigu ne szia- 
dien tai rytoj pamatys ji.

Mergele sutaisinejo jam sa
vo skunda, koki ketino rytoj 
mylimui paduot idant isz- 
reikszti kiek daug kentėjo be
laukdama, kaip labai nerimo ir 
baisėjosi, kaip krimtosi ir -siel
vartavo nežinodama ka turi 
veikti.

Vos pirmieji saules spindu
liai apszviete na-rsku kalnu 
medžiu virszunes Karile nenu- 
leidiejo akiu nuo Sario grin
czeles viliodamas! iszvysiant ji 
genanti kaimine in kalnus. Ne
trukus iszvydo avis bludžiojan- 
czias be priveizėtojo po kalnus; 
Sario nebuvo namie, ten tik isz- 
tikimas szuo pririsztas ant re
težio staugė laukdamas savo 
pono sugryžtant. Karile pasi
skundė broliams, bet tie visai 
nesuramino jos, aibejodai atsa
kydami kad nieko nežino kur 
dingo Saris. Sielvarto paimta, 
bludžiojo po aplinkine nuo vi
su o būdama tarpe žmonių jau
tėsi esant vienatine pustyneje.

Saris pražuvo; niekas apie ji 
nieko nepranesza nelaimingai 
Kardei. Tula diena nuėjus po 
aržuolu, kur ne viena smagia 
valanda praleido su numylėti
niu, pagrimzdo liūdnose durno
se. Saule jau nusileido už gir
nos, tamsa apglobinejo savo 
sparnais žeme ir migdė visa 
gyvybe dienos. Karile nieko 
aplink saves nematydama, nes 
aptemdė jai akis sroves aszaru 
ir durnos.

Skausmas (krūtinėje suspran- 
gino ja ir numarino baisa. Puo
lė be jausmo ant žemes ir nie
ko nejautė, nematė — užmigo, 
bet sapne iszvydo savo mylima 
Sari kuris stojo priesz ja visas 
kruvinas ir parode savo myli
mai krutinę perverta dviem vi- 
lycziom ir sužeista kardais ir 

j sako: “Žuvau nužudintas per 
veidmainius nedorus tavo bro
lius o kuna mano užpylė smil
timis ant kalno;kelkis ir eik su 
manim.” Kruptelejus smarkiai 
persiigandus nelaiminga Karile 
atmerkė akis ir vedama kokia 
virszžemiszka galybe eina pas
kui mylima szeszeli. Baisi re
gykla! Tamsoje nakties ji eina 
per žalgaru ir szatru tilteli pa
tiesta ant prietakos Nerio, Ka
binasi ant kaukaru kalnu, lipa

> - '

Gerai Atsake

— Petrai, ka tu pada
rytum, jeigu tau užsidegtu 
kege su paraku?

— U-gi su kepure prislo- 
gintau. Kaip mano motina 
virė munszaine, tai kaip 
arielka užsidegė, tai su 
žiurstu užmėtė ir užtroszki- 
no.

i erszkecziu krumus ir tankumy-' 
nūs su isztiesta link szeszeliui 
dvasios ranka už kurios kaip 
jai rodosi vede ja dvasia ir ne
jautė nuilsimo nors atlikinėjo 
kelione kokios jokia žmogiszka! 
pajiega neinstengtu atlikti, pa-, 
ti nežinojo o ir neaiszkino to' 
sau kas duoda jai ta pajiega ant j 
vieno kalno pažymėjus savo 
žingsnius kruvinom pėdom nes 
kraujas tekėjo isz jos .sužeistu 
erszkecziais kojų bet ji nejau
to skausmo. Ten szeszelis din
go o Karile puolė kaip negyva 
ir užmigo.

Jau saule tekejo, jau pauksz- 
teliu invairiausi balsai .sveiki
no karaliene dienos, skambėjo 
Nerio kalnai aidais — kada 
Karile nubudo. Nusistebėjo isz- 
vydus kur besiranda. Atsimi
nus savo baisu sapna suprato 
kaip czia gavosi ir kas ja atve
dė. O Saris, Saris jos brangus, 
turi suvarstinta kiaurai kar
dais ir vilyczioms krutinę, gu
li užkastas smiltyse. Tos mis- 
lys neapsakomai skausmingai 
indiege szirdi Kariles. Pradėjo 
rankomis atžarstyt smiltis, kur 
maeziusi sapne szeszeli savo 
numylėtinio. — O baisi regyk
la!. . Dabar iszvysta visa savo 
nelaime. Tikrai atranda szalta 
kuna savo brangiausiojo su su
ardyta geležimis krutino. Siel
vartas jos baisus, pražudo vi
sokį protą, rastu kardu prie 
szalies nužudinto, atkerta gal
va numylėtinio nuo kūno. Už
pila ji smiltimis o galva susi
vyniojus in savo rubus, bėga 
su ta naszta in pakalne.

Broliai buvo iszeja jos jesz- 
koti. Visur bėgiojo, visur klau
sinėjo apie ja bet niekas nieko 
jiems nepasake. Mane kad Ka
rite isz sielvarto nusiskandino 
bet sugryže namon, rado ja na
mie. Nepateminta sugryžo, in- 
dejo galva in molini suda, už
pylė žemėmis ir pasodino jau
na rožių krūmeli o aszaromis ji 
laistė. Sugryžusieji broliai kal
bino sesute bet ji jiems pastojo 
nebyle ir kurezia. Niekad akiu 
nepakėlė idant in katra isz ju 
pažvelgt, szalinosi nuo ju kai
po nuo baisiausiu eriniu ir tuo
mi skausmingai nubaudė juos 
už žudinsta nes patupdė ju du- 
sziose baisius kirminus. Paža
dino balsus ju sanžines kuri ne
davė piktadariams ne ant va
landėlės ramybes.

Laistomas dienomis ir nak
timis rožių krūmas aszaromis 
Kariles veikiai iszaugo ir apsi
dengė gražiais žiedais kame 
Krile mate kaipo savo numy
lėta Sari. Mylėjo ji krūmą la
bai, labai, visados buvo prie jo 
ir globėjo ji kaipo didžiausia 
brahgmene.

Broliai Kariles, kurie ja lai
ke už papaikusia, svarstė kodėl 
Karile taip labai myli rožių 
krūmą. Nelabieji ir ta nuo jos 
nusprendė atimt ir viena kar
ta, užmigus Kardei, sumusze 
suda ir iszvydo tikra priežasti 
del kurios Karile mylėjo vazo
ną. Pensigande inmete viską in 
upe Neri. Nubudus mergele 
pradėjo jeszkoti savo augme- 
nes bet netrukus suprato kad ir 
tai piktadariai broliai iszple- 
sze jai. Pasilikus nesuramina
ma, netrukus pasimirė o jos 
mirtis iszspaude aszara visiem' džiai valgi pagaminkite, tada 
pakalnes gyventojams. Atmin- J vyru turėsite plenti ir nereika- N. E., Cleveland Ohio, 
tis aukos meiles pasiliko ant lausite viena nuo kitos atkal-

binetie. Į —Kode! ne?.Tiktai už dyka
* * * ' nenoriu kaili kiszti.

Szirdeles, nesitikėjau kad^ žydas sucziul'be, nusiszypso- 
Mahanojuje randasi tokiu pui- ir ranka in anti iwkisz0. 
kiu moterėliu apie kurias ana, — j_ vaj, kokis tu man- 
diena dažinojau nuo kokio tai dras! _ ta,re Žydas. — Asz ta- 
žmogelio kuris man apie jas L - ...

idanesze per paczta. Apie jas karta darome giszefta?
placziai apraszysiu prie pirmu- 

' tinęs progos nes dabar neturiu 
. laiko ir vietos. Vai bus tai pui- 
Įki istorija. — Gud bai, szirde- 
I les.

ve neprigautau, ar tai pirma.

TARADAIKA g
KOKIS GYVENIMAS 

i TOKIA SMERTIS

Po szimts knipeliu! Jau tai 
atliktas kriukis, jeigu žmogui 
reikia kisztis in bobiszkus da
lykus o ypatingai man, tai di
delis “szeim”. Bet ka galiu da
ryti kad mano meisteris liepe 
užvaduoti kurna Baltruviene 
kuri pradėjo mėgsti panczia- 
kas ir sVeteriuis del musu boisu 
kareiviu ir lankosi kas vaka
rą ant susirinkimo Raudono 
Kryžiaus. Norints man sunku 
bet cigoniszka kazoką paszok- 
tau jeigu ta. ragana nūsikapno- 
tu.

Nusi'baladojau in viena apy
garda tai kada paprastu budu 
vežlioju po miestą, iszgirdau 
vienoje grinczioje nepaprasta 
laruma, kliksma ir cypimą ir 
dantų griežimą. Klausiu sto- 
vinczios moterėles, kas ten do 
komedija?

O-gi bobos už burdingieriu 
remžesi ba viena nuo kitos at
kalbinėja vyrus nuo burdo ir 
pas save kalbina. Tai dabar 
nbipoštis davė sueiti pas tre- 
czia, na ir pakele velneva.

Ant pirsztu pricimpinau pas 
langa ir dirstelėjau per atvira 
Įauga: Stovi dvi priesz viena 
kita, viena jauna o kita jau se
nyva bet da labai stragi. Szim- 
piuojasi nuo paskutiniu žodžiu 
kuimsztem kratydamos. Taip, 
toji jaunesneji, kaipo karsztes- 
nio kraujo, pagriebė kede ir 
užsimojo ant senesnes, norėda
ma jai rėžti per guogia. Senes- 
neji pagriebė jaunesnei už 
plauku, toji tuojaus iszmete isz 
ranku kede ir cupai senesnei 
už plauku. Ir taip ilgai kudla- 
czijosi, kol viena kitai iszlupo 
po pluoszta .plauku, ka ranko
je laike. Da to negana, jaunes
neji motere prosu norėjo duoti 
bet gaspadine grinczios atėmė 
ir abidvi iszvare laukan. Ant 
tosios komedijos daugybe žmo
nių ziopsojosi. Nuspjoviau ir 
nuvežliojau toliau®. Atėjus 
vakarui, toji senoji apskundė 
jaunesne ir nunesze apie pora 
svaru plauku pas skvajeri kal
bėdama buk tai jaunesne jai 
juos iszrove. O brangus Dieve, 
toji boba turėjo vos septynis 
plaukus priesz taja plaukine 
musztyne ir isz kur galėjo tiek 
plauku paimti? Užmokėjo ap- 
skunstos vyras visus kasztus, 
paskui jaunesne apskundė se
nesne pas kita skvajeri tai se
nesnes vyras daugiau užmokė
jo. Ant treczio vakaro vela se
nesne apskundė jaunesne nes 
jau provos nebuvo ba jaunesne 
iszrunijo in platu svietą ir pro- 
va nusitersze.

Tai matote, kas sviete deda
si. Czion Amerikoj toki trik- 
sai neisžpuola pakelineti ir už 
burdingierius pesztis. Bukite 
szvarios moterėles ir davad- 

' nos, mylėkite szvaruma, gar

iu grinczele, ant galo kaimo, 
ėjo skubei tokus Rudis, pažins- 
tamas aplinkinėje, kaipo kup- 
czius spirito. Jo ilgas szeszelis 
striegesi ant balto sniego.

Žydas iszrode kaip daugelis 
Žydu, sausas, stambiu kaulu, 
su reta, barzda, su ilga kumpa
nosiu, lupos sucziauptos, su Ju- 
dosziszka szypsena. Rudas Ic- 
kus buvo drąsus ir drasei žiu
rėjo in muszkieta ar peili nes 
jau su ginklais buvo papratęs 
o jeigu reikėjo viena isz tu gin
klu naudoti, tai nevilkino ir 
drasei imdavosi.

Stojas prie grinczeles, pa- 
barszkino in duris.

:— Kas ten nakties laike tran
kosi: — atsiliepe szurksztus 
balsas viduryje.

— Atidaryk greicziau nes 
suszalau o ir laiko neturiu, — 
paszauke Ickus nekantriai.

— Jau Ickus ne ant tuszczio 
atvyko — kalbėjo jaunas pe
tingas vyras, atidarydamas 
duris: —- Eik greicziau in vidų 
nes .szalta.

Grinczioje nebuvo matyt var
go. Ant sienų, tarp keleto abro- 
zu, kabojo ziegorius, szepa su 
keliom torielkom ir szauksz- 
tais, ant szepos gulėjo puikus 
armonikas su trimi eilemi kle- 
visziu ir -dviem skambucziais. 
Tasai gyventojas grinczios, 
Franciszkus Kuzas buvo be
veik turtingiausiu už visus gy
ventojus kaimo.

Apart grinczios ir da keliu 
kitu trobų, turėjo pusėtinai dir
vos o kaip žmones nusznekejo, 
tai ir pinigu turėjo nemažai. 
Pats gaspadorysta neu'žsiimi- 
nejo, turėjo sena dede, tai tas 
viską prižiurinejo.

Franciszkus prigulėjo prie 
drąsiausiu ir apsukriausiu 
kontrabantniku. Vadino ji ri- 
zikantu o jis tuomi labai putė
si, kaip rodos isz didžiausio 
amato. Pats retai kada nesze 
pakus, tiktai gal kada tavoras 
turėjo didele verte o sziaip tik 
buvo pravadyrium kontra
bantniku.

— Nu, Frank, jau laikas, — 
tarė Ickus, sėsdamas ant suolo.

— Asz žinau kada laikas, — 
atsake Kuzas abejotinai.

— Nu, tai rengkis in kelione, 
jie ten laukia.

— Tegul laukia.

— Tu pati rabina prigautu- 
i vei, — nors priesz ji gana lin
guoji!

— Nu, kiek tu nori? — pa- 
I klausė Žydas — atidarydamas 
sujuodusias m-aksztis masznos.

Pradėjo derėtis. Czia ėjo 
apie pervedima daugybes spiri
to kuri net asztuoniolika žmo
nių ketino n-eszti ir ziegoreliu 
už 6,000 rubliu. Kuzas iszpra- 
džiu reikalavo szimto rubliu 
bet iszgirdes Žydas tai, net pa- 
szoko. Ant pagalios tiko ant 60 
rubliu ir tai isz augszto kad bu
tu užmokėta.

— Ir ka tu su tais pinigais 
darysi? — tarė dedamas pas
kutine tri-rublc. — Gal sau 
dvara pirksi ?'

— Tai tu mislini jog nepirk
siu ? — atsake pasipūtės Kuzas. 
Kai Dievulis duos da kokius 
tris ar keturis tokius metelius 
tai ant dvarelio užteks. Žiūrėk, 
ar mislini mažai pinigu turiu ?

Tai kalbėdamas, iszeme isz 
gilumos enties digta pundeli 
popieriniu pinigu. Žydui net 
akys pražibo ir paszauke :

— Ai-vai! Kur tu tiek pini
gu turi ? Kiek ežia gali būti ?

— Kiek yra, tiek yra, asz ne
pavogiau, juk pats žinai isz 
kur turiu, — atsake Kuzas, in- 
dejo pinigus ir 60 rubliu prie 
iszimtu ir inkiszo in enti.

— Asz tau vėlinu idant szim- 
ta tukstaneziu surinktum. Auf 
maine munes! Nu, tai eikie, asz 
tavęs lauksiu prie Raudonas...

Žydas iszejo.

A. G. Krugis, isz Cleveland, 
Ohio, raszo: Acziu szirdingai 
kad palaukėte su užmokescziu 
už laikraszti “Saule” ir dabar 
prisiuncziu jum • užmokesti. 
Siunskite vela laikraszti ant 
viso meto, nes jau skaitau 
“Saule” 44 metus ir nepaliau
siu ja skaityt. Lieku, vėlinan
tis jums viso gero. — Tu- 

■ rime primyti, kad ponas Kru
gis laiko Ashbury Service Sta
tion prie 12015 Ashbury Ave.,

— Ar tu neisi?

In kėlės adynas Kuzas gi- 
liukningai pervede visus per 
rubežiu. Ėjo pirmutinis su dvi- 
laupe muszkieta, su atlaužtais 
gaidžiais) vidurnaktyje. Pas
kui ji, ilgu szniuru, kaip lauki
nes žąsys, trauke kontrabant- 
nikai su dideleis punguleis ant 
pecziu ir su blekinem spirito. 
Vienas isz ju nesze skryne su 
ziegoriais. Pereitinejo per tan
kia girria o kelias buvo niekai. 
Tankus kaduginei krūmai ir 
iszvartos painiojosi po kojų o 
sniego buvo lyg keliu. Reikėjo 
būti labai atsargeis.

Ant kart Kuzas stojo, pasta
te ausis ir visi vyrai sustojo.

— Ar ka toki iszgirdai? — 
paklausė keli pasznabžda Ku- 
zo...

— Czia kas negero, — atsa
ke Kuzas. — Pasukite ant kai
res ir greitai ant Raudonos. 
Tenai Žydai laukia. Jeigu jie 
czia eitu, asz juos sulaikysiu.

Kontrabandinei pasukia din
go 'brūzgynuose. Kuzas likosi

“Vieszpatie, Pasilik su 
Mumis, nes Artinas 
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pats.
— Czia bus ne kas tiktai 

abiesezikai! pamislino.
— Kad tiktai pakininkai 

gautųsi in Raudonia, jau asz 
sau duosiu rodą.

Szuvis pertrauke tykumą. 
Kuzas pasviro ant kojų ir puo
lė sudejavęs ant žemes.

— O Jėzau!...
Szuvis buvo smertelnas, kul

ka pataikė in krutinę: isz žai- 
dulio pluptejo kraujas ir pa
raudonavo sniegas.

Netrukus pasirodė Ickus. 
Rankoj laike dvivamžde musz
kieta isz kurios da iszeitinejp 
melsvas durnelis. Menulis pasi
rodė isz uždebesiu.

— Kvailas, — suniurnėjo 
Žydas lenkdamasis ir nori Ku- 
za apversti.

Atsegės skranda Kuzui ir 
suradęs pluoszta pinigu, jau 
isztrauke, tame paszautasis ati
darė akis.

— Ickau... — Žydas, — ma
no pinigai?

Godumas pridavė jam pajie- 
gu, su viena ranka nustvėrė Ic- 
kui už kojos, su kita pagriebė 
už peilio, kuri turėjo už juos
tos ir drueziai dure Žydui in 
paszone, tardamas:

— Mano pinigai!
Ickus isztruko isz ranku 

Franiaus bet paejas kelis žing
snius puolė ant žemes keikda
mas.

Stengėsi pasikelt bet nega
lėjo, Franas savo padare.

Tame davėsi girdėt tolumoj 
staugimas vilku. Prisiartinę jo 
kas karta ir sztai pasirodė 
szviesele spykstaneziu akiu. 
Buvo tai ruja iszalkusiu vilku.

Szoko vilkai ant Kuzo ir Ic- 
kaus, akimirksnyje sudraskė, 
suede ir tiktai kaulus palikia 
nutraukė staugdami in giluma 
girrios.

PRISIUSKITE 
TIKTAI 50^ O ATLAIKYSI
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T. 
• J
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Velniszkas Malūnas, Ant 
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai
nele, Dūmojimai, Ketvirtas 
Prisakymas Dievo, Kelautojei 
In Szventa Žemia, Beda, Kaip 
Tamsunus Prigauna, Pranuko 
Nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus Neleido In Daugu, Baus
me Už Szyksztuma, Mažo 
Sziaucziaus Dideli Reikalai, 
Senelis, Dienos Kentejimo 
Nanto j, Netobulas Žmogas, Po 
Laikui, Onytės Laime, Per 
Neatsarguma In Balta Vergi
ja, Pusiau-Gavenis, Vieszpats 
Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva
ke, Del Pirsztiniu, Apie Miri
mą, Pavasaris, Apie SauJo, 
Menesi, Žvaigždes xr Kitus 
Dangiszkus Kunus, Meszla-Ve- 
žis, Grapas, Egli-Aržuolas Ir 
Uosis, Budyne, Baisi Naktis, 
Dzuoko Pasaka, Protas Ant 
Proto, Ir Keletą Trumpu Pasi
skaitymu. Ant Adreso: 
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa. U.S.A.

— Nėr puikesnio budo 
kaip Amerikoniszku budu ir 
laikykimės tojo budo. Pirki
te Apgynimo ir Czedinimo 
Bondus ir Markes del Apgyni
mo savo sklypo.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE I I I 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.



“SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
1 — Ateinanti Nedele .pri
puola Kolumbo Diena ant at
minties suradimo Amerikos 
per Kristupą Kolumbą. Toji 
diena pripuola Nedelioje bet 
bus szvencziama Panedelyje.

— Daugelis butlegeriu ku
rie kasė ang'li s'kylese, dabar 
neturi darbu nes valdžia už
griovė su dinamitu taisės sky
les. Daugelis iszkeliavo in di
desnius miestus jesz'koti užsi
ėmimu.

—• Mare, pati Antano Ka
zoko, 301 W. Centre uly., biz
nieriaus, mire Locust Moun
tain ligonbuteje, Shenandoryj, 
Utarninko ryta apie 3-czia vai., 
po trumpai ligai. Velione po tė
vais vadinosi Mare Beynon. 
Paliko vyra Antana, sunu An
taną, tęva, brolius ir seseres. 
Laidotuves atsibuvo Ketverge, 
po piet, po direkcija grabo- 
riaus Scherer.

— Ana diena lankėsi mies
te ponia Izabele Muzika, isz 
Pottsvilles, Pa., lankydamasi 
pas savo pažinstama ponia Ona 
Paulius ant W. Pine uly., ir 
prie tos progos atsilankė in re
dakcija “Saules” užraszyda- 
ma laikraszti savo tėveliui po
nui Jonui Grabauskui. Acziu 
už atsilankyma.

tional Relief Fund’a.

St. Joseph, Mich. Trys kliu
bai: Rotary, Kiwanis ir Lions, 
rengia Lietuvos prezidentui 
Smetonai paskaitų vakara. Va
karas invyks Spalio 20 dienos 
vakare. Tame vakare tikimasi 
sukelti pusėtina pinigu suma 
Lietuvos szelpimui ir gelbėji
mui, per Lithuanian National 
Relief Fund’a.

Butu gerai kad ir Lietuviai, 
kur patiems negalima surengti 
Lietuvos naudai vakarus tarp 
paežiu Lietuviu, kad susidėtu 
su svetimtaueziu organizacijo-i 
mis ir parsikvietė Lietuvos pre-I 
zidenta, proga isznaudotu Lie
tuvos gelbėjimui ir szelpimui.

LIŪDĖJO KAD NE 
YRA VAIKU

Atėmė Sau Gyvasti
Lancaster, Pa. — Per koki | 

tai laika nusiminus, 15 metu i 
mergaite, Lily Ammon, nuėjus | 
iii lauka, paleido sau kulka in 
galva, mirdama in trumpa lai
ka. ligonbuteje. Szale jos gulė
jo dviratis ir revolveris su ku- 
riuom atėmė sau gyvasti. Ka
da ja nurėdė ligonbuteje, tar
naite rado jos kiszeniuje laisz- 
keli paraszyta sekaneziai: 
“Kad asz bueziau'buvus vaiku 
lai szitaip nebūtu atsitikta. 
Nuo mažens asz norėjau būti 
vaiku ir neszioti vaikiszkus pa
rėdus. ’ ’

“COLUMBUS” DIENA” Spalio (Oct.) 12 D. 
Minėjimas Szios Dienos Primena Kitu Žymiu 

Italu Prisidėjimą Prie Szios Szalies 
Iszsivystijimo

SZTAI VARDAI ISZVEŽTUJU IN RUSIJA 
ARBA NUŽUDYTU LIETUVIU

SHENANDOAH, PA.
t Gerai žinomas czionaiti- 

nis gyventojas, Antanas Pajau
jis, 234 Virginia uly., mirė na
mie pas savo duktere V. Saka- 
vicziene. Velionis gimė Lietu
voje ir pergyveno szioje apie- 
linkeje apie 48 metus. Prigulė
jo jis prie Szv. Jurgio parapi
jos. Paliko szeszes duikteres isz 
kuriu J. Banioniene ir M. Kali
nauskiene gyvena Fraekvilleje. 
Likos palaidotas Ketverge ry
ta su bažnytinėms apeigoms. 
Graborius A. Sakalauskas lai
dojo.

Svetimtaucziai Veikia
Lietuvos Naudai

Chicago, Ill. — Spalio 15 die
nos vakaro 8 valandoj, Mid
west Atletic Kliubas rengia 
* ‘ ham'burgerio ’ ’ rungtynes; 
grumsis Lietuvis Platek su Chi- 
cagos gaisrininku czampionu. 
Abu sportininkai savo uždarbi 
tame vakare ir Midwest Atle
tic Kliu'bas to vakaro pelną au
kauja Lietuvos gelbėjimui per 
Lithuanian National Relief 
Fund’a.

KVIECZIA PREZIDENTĄ A. 
SMETONA SU PA

SKAITOMIS

Sturgis, Mich. Rotary ir Ki- 
wanis kliubai rengia Lietuvos 
prezidentui A. Smetonai pa
skaitų vakara, savo patalpose. 
Paskaitos invyks Spalio 17 die
nos vakare, 8 valandoj. Abudu 
kliubai tame vakare tikisi su
kelti kelis szimtus doleriu Lie
tuvos gelbėjimui per Lithuan
ian National Relief Fund’a.

Grand Rapids, Mich. Foun
tain Street Baptistu kongrega
cijos bažnyczia rengia Lietu
vos prezidentui Smetonai pre- 
lekciju vakara. Vakaras in- 
yyks tos kongregacijos patal
pose, Spalio 19 dienos vakaro 
8 valandoj. Tikimasi tame va
kare surinkti kelis szimtus do
leriu Lietuvos szelpimui ir gel- 
bejimui,- per- Lithuanian Na-

Isz VisuSzaliu
PATI SAVO SUNAUS

Pavogė Sūneli, Tarna
vo Pas Ja; Su Juom Ap- 
sipaeziavo Po Mircziai 

Pirmo Vyro
Nuevita, Kuba — Gyveno 

szioje apie'linkeje turtingas 
plantatorius cukraus, Christi 
Mayaguana, kuris apsipaezia- 
vo su viena isz savo tarnaieziu, 
15 metu amžiaus, susilaukda
mas su ja sūneli, in koki tai 
laika. Karta, kada kūdikis tu
rėjo 14 menesiu, motina pasi
ėmė ji su savim in laukus, kur 
paguldė po krumu o pati užsi
ėmė darbu ant lauko. Kada su- 
gryžo pas kūdiki, nerado jo ir 
kūdikis dingo kaip akmuo van
denyje. Daug metu nuo to lai
ko praslinko. Mayaguanas mi
re o jo likusi nasz'le vela iszte- 
kejo už vyro, paimdama viena 
isz savo jaunu bernu.

Praeita menesi likos iszaisz- 
kinta baisus atidengimas. Ko
kia tai motere, vardu Gibara 
Jacmei, isz tos aplinkines, mir
tinai apsirgo ir per iszpažinti 
prisipažino kunigui kad isz jos 
priežasties naszle apsipaezia- 
vo su savo tikru sunum.

Sztai ika mirsztanti iszpaži- 
no: ‘‘Kada 'buvau jauna, labai 
buvau insimylejus in Mayagu
ana, naszli vyra, o kad jisai ap- 
sipaeziavo su savo tarnaite, nu
tariau jam atkerszyt už tai ir 
iszverst savo piktumą ant mo- 
teres. Pavogiau ju sūneli ir a- 
tidaviau in tolima kaima ant 
užauginimo. Kada vaikutis 
užaugo ant vyro, aplaikiau jam 
vieta už berną pas naszle Ma- 
yaguano, kad ji pamylėtu ir už 
jo iszteketu.”

Po tam iszpažinimui motere 
mirė, o kunigas atidengė ta, ka 
mirsztanti jam iszpažino.

Nelaiminga motina, pati savo 
sunaus, dažinojus apie tai ir 
pažinus savo sunu ant apgamo 
koki turėjo ant pecziu, nusida
vė ant kapo savo pirmutinio 
vyro, paėmė truciznos ir nusi- 
trucino.

Kas atsitiko su josios su- 
num-vyru, apie tai laikraszczei 
neraszo, nes dingo isz tosios 
aplinkines inežine kur.

Pati Su Burdingierium 
Sumusze Savo Vyra
Indiana Harbor, Ind. — Vy

ras, pati ir ■burdingierius dau
giausia czionais Amerikoj at- 
loszia visokes roles tarp gyve- 
naneziu musu ateiviu.
Kokis tai Franas Yanusz puo

lė auka nelabos paezios ir jos 
burdingieriaus. Vyras priesz 
mirti apreiszkd palicijai buk 
nakties laike, kada jis miego
jo, jo pati, drauge su 'burdin
gierium, Petru Krantz, užklu
po ant jo ir mirtinai sumusze 
ir sužeidė ji. Vyras iszbego isz 
namo ir gavosi pas pažinstama 
sztorninka o vėliaus nuėjo pas 
savo seseri, Rože Pavlikiene ir 
pas ja mirė nuo aplaikytu su
žeidimu. Pavlikiene apreiszke 
palicijai buk jos brolis jai ne
karta kalbėjo buk jo pati nori 
ji nutrucint. Pora turi penkis 
vaikus. Burdingierius buvo 
pa^ juos ant burdo apie de- 
szimts metu. Motere su bur- 
dingierium likos uždaryti kalė
jimo. ______ ______

ĮEEF3 “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, o $5 kitose Viespatystese.

Turėjo Ant Visko 
Atsakymą

Nassa-Eddin-Hosa, tūla kar
ta inejo in svetima darža kuria
mo nebuvo jokio sargo, prisiro
vė daugybe visokiu daržovių ir 
sudejas in maisza jau ketino 
eiti, kad tame laike atėjo sar
gas.

— Ko ežia nori? ,
— Vejas mane atpūtė.
— Gerai. O kas iszrove 

daržoves ?
— Kaip mane vejas nesze 

pažemia, asz norėdamas susi
laikyti, griebiausiu už daržo
vių, tai morkele, salotos ir ki
tokios daržoves gavinejosi 
man in rankas.

— Viskas gerai, bet kas su- 
kiszo ta viską in tavo maisza ?

— Tai mat, asz pats kim- 
szau, kad turėti kokia sunkeny
bių, kad vejas mane nenunesz- 
tu!...

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondas 

ir Markes.

SKAITYKIT
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C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriu. 

:: Gabiausia* Balsamuotoja* s:
Geriausia Ambulance 

patarnavimas a z i o j 
apylinkėje. Bile ko
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY; 816 W. Sprue. St.

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

BeU Telefonai 532-JPLATINKIT!

Invairiausiu paeieziu Ame- 
rikiecziai kas met apvaiksz- 
ezioja Columbus Diena, Spalio 
[Oct.] 12-ta diena. Tai yra 
legate szvente net 34 valstijose 
acziu pastangoms Italu-Ameri- 
kiecziu ir ju organizacijų. 
Szimet szio garsaus Italo pir
ma kelione per nežinoma At- 
lantika bus minima susirinki- 
mfuose prakalboms ir ceremoni
joms. Visas pasaulis gerbia 
jo narsumą ir drąsą.

Columbus buvo pirmas at
vykti czion isz senojo kraszto, 
bet ji sieke kiti jūreiviai ir 
jieszkotojai kirsdami taka in 
Nauja Pasauli—buvo John Ca
bot, kuris suanglino jo Italisz- 
ka varda nuo Giovanni Cab'ato 
in Cabot. Jis atvyko po Angli
jos vėliava 1497 ir 1498 m. Jo 
sūnūs, Sebastiano, arba Sebas
tian, irgi pasiekė Amerikos že
me. Buvo Amerigo Vespucci, 
kuris tuom laikui pasiekė Pietų 
Amerika. Vėliaus Giovanni da 
Verrazzano, keliaudamas del 
Francuos karaliaus, pasiekė 
St. Lawrence upe, ir sakoma, 
jog buvo pirmas baltas žmogus 
matyti ta upe.

Su Huguonotais in Florida 
atvyko kapitonas Strozzi, ku
ris vėliaus žuvo kovoja su Isz- 
panais po Pedro Nenedez 1565 
mete. Keliais metais anksz- 
cziau atvyko Marce da Nizza, 
zokoninkas, priesz pat garsią
ja Coronado ekspedicija 1539 
m., kuri keliavo tiukstanczius 
myliu vid-vakaruose bejiesz- 
kodama mitisz'ko Cibola septy
nių miestu, su ju milžiniszku 
turtu isz aukso isz Turkizo. Da 
Nizza pasiekė vieta kuri szia- 
dien Arizona valstija, ir jis su
rinko labai brangiu informaci
jų apie ta teritorija.

Lygiai kaip Nizza, taip ir 
garsus kunigas Eusebio Chino, 
arba Kino, pristatė pirmiausia 
informeijas apie Californija ir 
piet-vakarus. Jis buvo Žemes
nėj Californijoj 1683 m., ir 
daug isz jo geografiszku tyri
nėjimu lyg sziai dienai užlai
kyti.

Visi atiduoda garbe garsiam 
La Salle, Francuzu jieszkoto- 
jui, už atradimu garsios Miss
issippi upes, bet mažai teži
no apie jo isztikima Leiten
antą Enrico Tonti, Itala. Jis 
drauge su La' Salle visur ėjo ir 
daug garbes jam irgi priguli. 
Szio žmogaus jaunesnis bro
lis, Alfonzo, buvo vienas isz 
Detroit miesto insteigeju.

Italai, mažais skaitliais, pra
dėjo pasiekti Nauja Pasauli po 
jos atradimu. Kaikurie nuvy
ko in Virginija., ir tapo stiklo 
darbininkai ir agrikulturistai, 
kiti dirbo prie szilko, vėlesni 
Italai buvo pereiviai, jieszko
tojai, misijonieriai ir tikejim- 
iszki pabėgėliai. Szitie tikeji- 
miszki pabėgėliai pri'klatuise 
prie Waldenses sekto, ir atvy
kę vėlai septynioliktam szim- 
mety apgyveno New Yorka, 
Delaware, Virginia, Georgia ir 
Carolina.

1750 m. būrelis Italu pradėjo 
eksperimentuot su szilku Geor
gia valstijoj. Jie isz Italijos at
sivežė reikalinga kultūra. Tris- 
deszimts metu vėliaus kitas 
projektas buvo pradėtas New 
Smyrna, Floridoj, kuris nelai-
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

mingai užsibaigė. Bet Italai 
pasiliko ūkininkais toje apie- 
linkeje.

Italas, kuris žymiai padėjo 
Amerikos demokratijai, buvo 
Filippo Mazzei, atvykdamas in 
Virginija 1774 m. su keleis Ita
lais isz savo gimtines szalies, 
jis norėjo tik užsiimti žemdir
byste. Jis buvo geruoju! drau
gu Jeffersono ir Franklino, ir 
paraisze daug labai naudingu 
straipsniu Amerikos žurna
lams. Tarpe jo straipsniu bu
vo vienas, apie kuri Jefferson- 
as, raszydamas Nepriklauso
mybes Deklaracija, daug maus
tė, nes jis Deklaracijoj pareisz- 
ke tas paezias mintis.

Mazzei rasze ‘ ‘ Demokra tija 
[atstovu demokratija] kuri in- 
imtu kiekviena asmenį in vie
na kana, be jokiu s'kirtlumu isz- 
tikro yra vienintele valdžia po 
kuria tikra ir amžina laisve 
gali gyvuoti.”

Mazzei su Jeffersonu instei- 
ge nekuriuos pagerinimus Vir
ginijoj, kaip pataisyma legalio 
kodekso. Jis stovėjo už tikeji- 
miszka laisve ir iszbaigima 
vergijos per lavinimą vergu ir 
ju vaiku.

Kitas Italas Francesco Vigo, 
losze svarbia irole iszgavimui 
nepriklausomybes nuo Anglijos 
laike revoliucijos karo. Vigo, 
su pinigais ir aukomis užlaikė 
mažkutele George Rogers Clark 
armija, kas žymiai prisidėjo 
prie pasavinimo valstijų Ohio, 
Indiana, Illinois, Wisconsin ir 
Michigan kolonistams. Be jo 
pagelbos tu valstijų istorija 
gal butu kitokia sziadien.
. Su devynioliktu szimtme- 
cziu, daug demokratiszkos, lai
sves vadu atvyko ežia. Ir Ame- 
rikiecziams geriausia žinomas 
politiszkas pabėgėlis, Garibal- 
do, per daug metu gyveno Sta
ten Island, New Yorko uosto. 
Jo namas lig sziai dienai ten 
stovi. Kaip su kitoms tautoms 
taip ir su Italais, daug isz jki 
gryžo atgal in Italija, bet ge
ras skaitlius pasiliko czionais 
prisidėti prie Amerikos pasta
tymo.

Nuo 1820 m., iki 1880 m., tik 
80,000 Italu immigrantu atvy
ko czion, Jeffersonas pakvietė 
Carlo Bellini atvykti in Colle
ge of William and Mary kaiipio 
kalbu profesorium. 1850 m., 
atvyko Antonio Meucei, kuris 
daug metu priesz Bell atradi
mą, atrado telefoną. Gincziai 
apie tai net iki sziai dienai ei
na.

Isz Rymo atvyko daug misi- 
jonieriu dirbti tarp Italu szio
je szalyje. Jie veike tarpe In- 
dijonu ir baltu gyventoju, in- 
steigdami labai daug parapijų 
ir ju nuopelnas padaro labai in- 
domu puslapi szios szalies tike- 
jimiszkoj istorijoj.

Ir iširu Columbus Diena dideli 
pulkai Italu duos garbe ne tik 
garsiam iszradejui, bet savo 
szirdyse mines darbus ir tu vi
su kitu, kurie taip žymiai pri
sidėjo prie szios szalies pasta
tymo.

Antanas Gureviczius, stud., žuvo 
partizanu Kaune

Inž. Viktoras Lapas, žuvo partiza
nu Kaune
' Jonas Dženkaitis, lakūnas, žuvo 
partizanu Kaune

Daukszys, buv. policininkas, žuvo 
partizanu Kaczergineje, Kauno aps.

Linkeviczius, buv. tarnautojas, žu
vo partiz. Kaczergineje

Kun. Petrikas, bolsz. nužudytas 
Lankeliszkiuose, Vilkaviszkio aps.

Kun. J. Dabrila, bolsž. nužudytas 
Lankeliszkiuose

Kun. Balsys, bolsz. nužudytas Lan
keliszkiuose

Kun. Vitkeviczius, bolsz. nužudy
tas Skoruliuose, Kauno aps.

Kun. Vegele, bolsz. nukankintas 
Skoruliuose.

Kun. Paulaviczius, bolsz. nukan
kintas Alytuje

Kun. Mazurkeviczius, bolsz. nu
kankintas Alytuje

Kun. Tuminas, bolsz. nužudytas 
Palomenėje

Kun. senukas Andrius Juknevi- 
czius,, bolsz. nužudytas Kaiszedoryse

Kun. dekanas Lajauskas, bolsz. 
subadytas Maletuose, Utenos aps.

Malevicziene, telefoninke, bolsz. 
nužudyta Jonavoje, Kauno aps.

Gyd. dr. Žemgulys, bolsz. nužudy
tas Panevėžyje

Gyd. dr. Gudonis, bolsz. nužudytas 
Panevėžyje

Gyd. dr. Macziulis, bolsz. nužudy
tas Panevėžyje

Gail. sesuo Kanevicziene, bolsz. 
nužudyta Panevėžyje

Kun. Bikinas, bolsz. nužudytas ve
žant isz kalėjimo

Majoras Opulskis, bolsz. nužudy
tas vežant isz kalėjimo

Vytautas Rudminas, Taupomu ka
su Inspektorius, žuvo partiz. Kaune

Danileviczius su szeimyna, iszvežti 
isz Salantu vals., Žeimiu km.

Lenkauskas su szeimyna, ūkinin
kas, iszvež. isz Salantu vals., Skau
duliu km.

Baltuszis su szeimyna, ūkininkas, 
iszvežtas isz Salantu vai., Leliunu 
km.

Mankauskas su szeimyna, ūkinin
kas, iszvež. isz Salantu vals., Szatei- 
kiu km.

Braziūnas, mokytojas, iszv. isz Sa
lantu vals., Tuzu km.

Stankūnas Cz., mokytojas, iszv. isz 
Salantu vals.

Mikalauskas, ūkininkas isz Lie
plaukės, Telsziu aps., Bolszeviku nu
žudytas

Petravicziene, ūkininke isz Lie
plaukės, Telsziu aps., Bolszeviku nu
žudytas

Gyd. Br. Sipaviczius, iszv. isz Ro- 
kiszkio

Gyd. A. Czerszkus, iszv. isz Ro- 
kiszkio

Gyd. Žemaitis, ligonines direkto
rius, iszv. isz Rokiszkio

Sasnauskas, buv. Raseinių pol. va
das, su szeimyna iszvežtas

Kviklys, buv. szauliu būrio vadas, 
su szeimyna iszvežtas

Semaszka, su szeimyna iszv. isz 
Raseinių

VI. Kaveckas, notaras isz Sziau- 
liu, nužudytas Telsziuose

VI. Petronaitis, privatinis gynė
jas isz Kretingos, nužudytas Tel
sziuose

Robertas Anderis, karininkas, gim.
1910 m., iszv. isz Vilniaus kalėjimo

Antanas Adomkus, tarnautojas, 
gim. 1905, iszv. isz Vilniaus kalėjimo

Balys Andriuszkeviczius, g. 1917, 
kareivis, iszv. isz Vilniaus kalėjimo

Jonas Almonaitis, gim. 1917, ka
reivis, iszv. isz Vilniaus kalėjimo

Karolis Borkertas, g. 1894, szalt- 
kalvis, iszv. isz Vilniaus kalėjimo

Czesys Butkeviczius, g. 1918, bu
halteris, iszv. isz Vilniaus kalėjimo

Vladas Bingelis, g. 1918, karei

vis, iszv. isz Vilniaus kai.
Zigmas Butkeviczius, gim. 1910, 

studentas, iszv. isz Vilniaus kalėjimo
Juozas Blažys, g. 1909, buhalteris, 

iszv. isz Vilniaus kai.
Juozas Blindrius, g. 1897, raszti- 

ninkas, iszv. isz Vilniaus kai.
Edvardas Brazdauskas, g. 1919, 

kareivis, iszv. isz Vilniaus kalėjimo
Kleopas Budrys, g. 1911, tarnau

tojas, iszv. isz Viln. kai.
Narbutas Baikus-Blusis, g. 1908, 

batsiuvys, iszv. isz Vilniaus kalėjimo
Juozas Balcziunas, g. 1909, tar

nautojas, iszv. isz Viln. kai.
Antanas Breimelis, g. 1908, kari

ninkas, iszv. isz Viln kai.
Kostas Baublys, g. 1915, darbinin

kas, iszv. isz Viln. kai.
Stasys Czeiczys, gim. 1891, techni

kas, iszv. isz Viln. kai.
Arturas Cenfeldas, g. 1917, tar

nautojas, iszv. isz Viln. kai.
Adolfas Czesnuleviczius, gim. 19- 

18, kareivis, iszv. isz Viln. kai.
Andrius Dzegcorius, gim. 1912, 

darbininkas, iszv. isz Viln. kalėjimo
Andrius Deltuvas, g. 1895, buhal

teris Kaune, iszv. isz Viln. kalėjimo
Juozas Dvareckas, g. 1919, karei

vis, iszv. isz Viln. kai.
Antanas Dikszaitis, g. 1919 dar

bininkas, kareivis,, iszv. isz kalėji
mo

Antanas Griganaviczius, g. 1917, 
mokinys, kareivis, iszv. isz kalėjimo

Bronius Gudinskas, g. 1912 pus
karininkis, iszv. isz Viln. kai.

Jonas Gedminas, g. 1903, tarnau
tojas, iszv. isz Viln. kai.

Ona Girniene, g. 1916, siuvėja, 
iszv. isz Viln. kai.

Vytautas Gvazdaitis, gim. 1908, 
mechanikas, iszv., isz kai.

Povylas Gasztoldas, g. 1893, bu
halteris, iszv. isz kai.

Juozas Gerbickas, g. 1894, siuvė
jas, iszv. isz kai.

Juozas Gruzdys, 1912, iszv. isz kai.
Pranas Grigonis, 1918, ūkininkas, 

iszv. isz kai.
Kajetonas Gaidys, 1918, ūkinin

kas, iszv. isz Viln. kai.
Vladas Giedraitis, 1905, isz Kre

tingos, muzikas, iszv. isz kai.
Zigmas Balcziunas, 1917, isz Bub- 

leliu, ūkininkas, iszv. isz kai.
Bronius Grieszius, 1913, isz Vil

niaus, tarnautojas, iszv. isz kai.
Benys Garbenczius, 1914, isz 

Szvenczioneliu, iszv. isz kai., ukinin.
Jonas Avižonis, 1902, inžinierius, 

isz Kauno, iszv. isz kai.
Antanas Aleliunas, 1918, kareivis, 

iszv. isz kai. Viln.
Valerijonas Antuszas, 1912, kari

ninkas, iszv. isz kai.
Povylas Stelmokas, 1918, darbi

ninkas, kareivis, iszv. isz kai.
Juozas Slavinskas, 1918, darbi

ninkas, isz Tauragės, iszv. isz kai.
Vincas Stroganaviczius, 1920, dar

bininkas, isz Kauno, iszv. isz kai.
Pranas Kirulis, 1905, isz Szven

czioneliu, rasztininkas, iszv. isz kai.
Petras Genys, 1918, darbininkas, 

isz Vilniaus, iszv. isz kai.
Pranas Davidaviczius, batsiuvys, 

kareivis, iszv. isz kai.
Bronius Banys, 1906, milicininkas, 

iszv. isz kai. (Bus daugiau)
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