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’’ Atkinson, Neb. — Dixon 
Randolf, 26 metu, visokeis bu
dais iszgaudavo nuo turtingu 
žmonių pinigus ir palikdavo 
pundelius po 500 doleriu ant 
islenkscziu namu farmeriu ka
iriu ’kviecziai neužderejo ir bu- 
įyo. subankrutine. Neilgai Dixo- 
inas džiaugėsi savo geradejys- 
tems nes likos suimtas ir aresz- 
tavotas kada nusiuntė laiszka 
ikerszindamas vietiniam ban- 
kieriui kad jam duotu 5,000 
doleriu. Kada bankierius da
lginio apie jo mielaszirdingus 
darbus ir jkad jis pinigus nepa
sitikdavo sau, melde sūdo kad 
ji paleistu ant liuošybes.

61 Žmones Žuvo Ant
J ■'

< Torpeduoto Laivo 
r Reuben James

V 4 ------------

•Washington, D. C. — Tyri- 
Inetojai isztyre buk ant paskan- 
dyto kariszko t Amerikoniszko 
laivo “Reuben James,’’ kuris 
likos‘torpedųortas per Vokiszka 
Buibnlai’ina, praeita sanvaite, 
žuvo 53 laivorei, 9 sužeisti, vie-, 
Sras mire nuo žaiduliu ir septy- 
aii aficierei neteko gyvascziu.

’ !į----------------------------------------------

Baisei Kankino Senuką 
j y Del Pinigu

♦ ------
iPliiladelphia — Du banditai 

jnsigavo in kambarėli 73 metu 
Jokūbo Greenbergo ant 2311 
JSbuith uly., nes girdėjo buk se
niukas tu'ri susiczedines daulg 
pinigu kuriuos turi paslėpęs 
gavo mažam kambarėlyje. Ban
ditai, negalėdami iszgaut isz jo 
kur turi paslėpęs pinigus, pra
dėjo ji kankyti: sudaužė galva 
su szmotu geležies, iszlauže du 
pirsztus, sudaužė žanda, pamė
lynavo jam akis ir veidą baisei 
sudaužė ir sukruvino. Banditai 
jaiit galo paliovė ji kankyti ir 
islzbego’-nesuradę nieko. Senu
kas isžszliauže laukan visas su
kruvintas. Žmones ji surado ir 
ttiuve’že in ligonbute. Senukas 
pardavinėjo laikraszcžius ir 
Įgyveno pats vienas.
įį ------------ ------------------------- -

įNekramtys Daugiau
] Tabako

i» _______

’■ > Bethlehem, Pa. — George 
^piyelbprįesz darba norėjo už- 
tdkast “ežiu”, atkando szmo- 
tą. tabokos ir vos pradėjo kram
tyt, pajuto ka toki minkszta ir 
dirstelejas in tabaka, iszspjove 
4 f ežiu” greicziau ne kaip ji at
kando. Tabake• rado szmoteli 
žmogiszko pliekto. Dabar Lo
meli prisiege. kad daugiau ue- 
^ramtys “bziu.‘” Badai ketina 
skuosti kompanija už padary
ta jam daug nesmagumo ir at- 
^ižadejo tabako.

Ir Pats Save
Meridian, Miss. — Percy 

Green, 34 metu nigeris, nusi
pirko septynes kulkas sztore, 
parėjo namo ir beveik visas 
panaudojo ant nužudymo savo 

I paczios, uoszves, bobutes, pa- 
czios dieduko ir kaimyno po 
tam pats sau paleido kulka in 
galva bet septinto szuvio nesu
naudojo. Kada palicija atva
žiavo ji suimti, tada‘pats sau 
paleido szuvi.

Indejo Kates Aki In 
Vieta Nesveikos

Louisville, Ky. — Ant susi
rinkimo daktaru isz visu daliu 
Amerikos ir Meksikos, likos 
pareikszta per Meksikoniszka 
daktara, Mario Escobar, isz 
Meksiko Miesto buk jis su savo 
draugais daktarais padare 
operacija ant tūlos moteres iv 
dvieju vyru kuriems indejo ka
tes akis in vieta pagadytu ir 
visi sziadien mato gana gerai 
taip, kaip su savo akimi. Ope
racijos buvo pasekmingos ir be 
jokio pavojaus.

Nesusilaukė Tos
• X - 4 «<A4

Linksmos Dienos
Longsport, UI. — Pranas 

Šaulelio, 36 metu,' pribuvo in 
Amerika isz Iszpanijos, da 
priesz kare, palikdamas tėvy
nėje paczia su ketureis vaikais. 
Dirbo jis czionais sunkei, ka
syklose, kad surinkti kelis 
szimtelius doleriu, pargabenti 
savo szeimynele i u szi laisva, 
sklypą. Už keliu sanvaicziu ke
tino nusiunsti paženklinta su
ma pinigu ant keliones in Ame
rika, -bet nelaime seko paskui 
Prana'. Ana diena, eidamas in 
darba in kasyklas, giliai užsi- 
mislines apie szeimynele ir kad 
ja neuižilgio gales matyti, ne- 
patemino užkimsztos skyles su 
dinamitu kuris iszszove ir taip 
nelaiminga žmogų sužeidė kad 
ta, paczia valanda mirė, szauk- 
damas vardus mylimos paczios 
ir vaikeliu kurie pasiliko sie- 
ratoms. — Tekis tai žmogaus 
likimas.

Daugiau Buvo Ne Kaip 
Tikėjosi

Wilmington, Del. — Ana die
na inirszes vyras adbego prie 
krutamuju paveikslu teatrelio, 
szaukdamas pardavėjai tikie- 
tu ibuk jo pati atėjo su savo 
mylimu ant perstatymo ir ke
tina juos nuszauti. Dagirdes 
apie tai perdetinis teatro užli
po ant platformos ir apreiszke 
susirinkusiems apie pavoju to
sios poreles ir kad greieziausia 
toji porele apleistu tėatreli per 
užpakalines duris. In penkes 
miliutas iszejo isz teatrelio 
asztuonios poros kurios pribu
vo su svetimoms moterems ar 
svetimais vyrais ant perstaty
mo. ,
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VOKIECZIAI
SULAIKYTI

Vokiecziu Užklupimas Ant 
Maskvos Staigai Likos Sulai
kytas, Kaipo Ir Ant Krimejos 

Su Didėlėms Bledems
Moskva — Ant visu fruntu 

aplinkinėje Moskvos ir Krime- 
jes staigai Vokiecziai likos at
spirtį ir sulaikyti, palikdami 
paskui save krūvas užmusztu- 
ju, daug ginklu ir 176 tankas, 
28 armotas ir apie 400 amuni
cijos treku su ginklais. Arti
moje Maskvos Vokiecziai jau 
ne su tokiu upu kovoja kaip kė
lės sanvaites adgal.

Možaisko aplinkinėje Masko
liai suteszkino 67 tankas, atė
mė nuo Vokiecziu kelis Rusisz- 
kus kaimelius, kuriuose suras
ta krūvos užmusztuju kareiviu.

Ant Volokoloms frunto du 

regimentai Vokiecziu likos isz- 
tremti ir 27 ercplanai suszau- 
dyti. Pagal Rusu daneszimus 
tai Vokiecziai pradeda silpnet 
norints atsiuntė naujus karei
vius o kad Rusijoj jau užstojo 
žiema todėl Vokiecziams jau 
ne taip sekasi musziucse nes 
kelei pilni purvyno ir sniego.

Washington, D. C. — Maksi
mas Litvinovas likos paskirtas 
nauju Rusiszki ambasadorium 
in Amerika. Jis buvo atsilan
kęs in Amerika 1933 mete.

Moskva — Petnyczioje pri
puola 24-metines sukaktuves 
nuo kada invyko Rusiszka re
voliucija.

Washington, D. C. — Reidio 
danesza buk povandenine bom
ba paskandino Japoniszka lai
vą su 17 žmonimis ir daug su
žeista. Ant laivo radosi tame 
laike 342 pasažierei.

London — Turkiszka reidio 
stotis pranesza buk likos pa- 
skandyta Turkiszkas torpedi
nis laivas per nežinoma subma- 
rina Bcspcro inlunkeje. Laivo- 
rius iszgabenta ant pakrasz- 
czio priesz paskandinima laivo.

Washington, D.C. — Ant At- 
lantiko mariu ana diena likos 
paskandytas Kanadiszkas lai
vas su 17 Amerikonais ir dviem 
Kanadiecziams kurie plauke in 
Anglija. Kur nelaime atsitiko 
tai cenzūras to neiszduoda.

London — Girdėt kad dide
lis skaitlis Kiniszku kareiviu 
iszkeliavo prigialbet Rusams 
kovoti priesz Vokieczius. Ba
dai apie 100,000 Kiniszku ka
reiviu jau iszkeliavo.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Vokiecziai Vela Užklu
po Ant Amerikoniszko 

Laivo
Washington, D. C. — Vokie

tijos sutmarinas vela užklupo 
ant Amerikoniszko laivo “Sa
linas ’ ’ bet nepaskandino ir 
laivas atplaukė in paskirta pri- 
stova. Ant laivo radosi 107 lai- 
veriai. Yra tai jau ketvirtas 
Amerikoniszkas laivas užklup
tas artimoje Icelandijos in 
trumpa laika.

Vokiecziai Suszaude 
50 Lenku

London, Anglija.—Telegra
mas isz Lenkijos skelbia, buk 
50 Lenku likos iszszaudyta už 
suokalbi prieszais Vokieczius 
ir naikinima fabriku, kuriuo- 
sia Vokiecziai dirba eroplanus, 
kuriuesia žuvo daug Vckiszku 
darbininku pargabentu isz Vo
kiety jos.

DARBO ŽINUTES
New Pork.—Pradedant Lap- 

kriezio—Nov. 14-ta d., telefo
no darbininkai 42 vals'tijosia 
ketina iszszaukti straika pen
kiolikos tukstaneziu darbinin
ku kas daug suardytu visiszika 
komunikacija del žmonivj ir 
Valdžios sziam pavojingam 
laike.

Washington, D. C.—Valdžia 
iszdave kontraktus del laivu 
dirbtuvių kad paskubintu dirb
ti 60 visokiu laivu del Anglijos, 
kuri labai reikalauja visokiu 
laivu.

Washington, D. C.—Valdžia 
i'Szdave kontraktu, del General 
Motors Kompanijos ant dirbi
mo naujo budo tanku už 
25,782,244 dolerius, kuriuos 
dirbs mieste Flint, Mich.

Washington, D. C.— Karisz- 
kas Deipartmentas iszdave kon
traktą del Ford Motor Co., ant 
padirbimo visokiu eroplanu už 
200 milijonu doleriu.

Philadelphia, Pa. — Spirda- 
• • ° miesi daugiau mokesnes, ciga

ru darbininkai Bayuk Cigar 
Co., isukele straika skaitlyje 
3,000 darbininku.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Vokiecziai Iszskerde 
6,000 Žydu Aplinki

nėje Lomžos
London — Aplaikytos czio

nais žinios pranesza apie bai
sias skerdynes Žydu Lenkijoj. 
Vokiecziai neves uždėjo nelais- 
viu abazus Lomžoje in kuriuos 
suvarė daugybe Žydu. Tieji ne
laimingi radosi prie visokiu 
sunkiu darbu. Vokiecziai pa
liepė 6,000 Žydams iszkasti il
gus apkasus ir privertė juos at
siklaupti prie tu duobiu. Atėjo 
pulkas kareiviu kurie paleido 
szuvius in klupojanczius ir 
juos užkasė tuose apkasuose.

Badai tame paeziame laike 
panaszi skerdyne invyko Rze- 
szeve kur Hitleriecziai suszau
de keliolika szimtu Žydu be jo
kios mielaszirdystes.

Vokiecziai Vis Szaudo
Žmones

London — Ana diena Vokie
cziai suszaude szimta Komu
nistu ir Žydu Jugoslavijoj kai
po atmokė j ima už nužudymą 
dvieju Vckiszku kareiviu.

Szeszi Ncrvegiszki darbinin
kai taipgi likos suszaudyti per 
Vokieczius kurie likos pripažy- 
tais kaipo sznipai.

La Guardia, Majoras
New Yorko Miesto

FIORELLO La GUARDIA

Trecziu kartu likos iszrink- 
tas majoru miesto New Yorko.

—- Tūkstantis p e r 1 i u i u 
luksztu reikia sumaszt, kol ra
si viena perlini žemeziuga; tas 
pats ir >su žmonimis, turi jesz- 
koti doraus žmogaus tarp tuks- 
tanezio, kol surasi viena dora.

V. L. Bocikowskl, PnbHsher and Mgr RO MFTA^F.H.Bocikonakl, Editai. F=S IWCIMO

Vokiecziai Szaudo
Mažus Vaikus

. ■

UŽ POLITIKISZKA VEIKIMĄ; VOKISZKAS
SLAPTAS AGENTAS ISZTRAUK E NAUJAI 
GIMUSI KŪDIKI ISZ SERGANCZIOS MO

TERES RANKU IR ISZMETE '
JI PER LANGA

LONDON, ANGLIJA. — Vokiecziai
Lenkijoj szaudo vaikus nuo 9 lyg 16 metu 
už tai, kad jie ima dalybas politikoje. Vienam 
isz Lenkiszku miestu vaikai, kurie prigulė
jo prie Skautu, nuo 14 lyg 16 metu, likos 
suszaudyti už praplatinima atsiszaukimu
apie Vokieczius.

Vokiszki bestijos, kurie isz- 
veža moteres isz miesto in ki
tur, pasielgineja su moterems 
žveriszkai kaip: Tula motere, 
kuria veže isz miesto su kitoms, 
kelionėje pagimdė kūdiki. Ka
da apie tai dagirdo Vokiszkas 
slaptas agentas, isztrauke nau
jai gimusi kūdiki isz sergan- 
ezies moteres ranku ir iszmete 
ji per langa smarkiai beganezio 
trūkio. Maži vaikai ir kūdi
kiai yra apsupami in senus 
laikraszczius nes nelaimingi 
neturi jokiu drapanų. Daugelis 
mirszta kelionėje nes neturi 
maisto ir geros priežiūros.

Vokiecziai Suszaude 
150 Serbu Už Du

Vokieczius
Zagrzeb, Krcecija — Už tai 

kad Serbai nužudė du Vokisz- 
kus kareivius Belgrade, Vokie
cziai aresztavojo 150 žmonių 
ir juos suszaude. Visi badai bu
vo Komunistai ir Žydai. Suma- 
doje Vokiecziai suszaude 168 
Serbus dvi sanvaites adgal. 
Szimtai žmonių aresztavota.

Rusai Bombardavo Ka- 
raliaucziu, Danziga

Ir Ryga
London, Anglija. — Pagal 

aplaikytas žines per reidio isz 
Maskvos, tai Rusiszki lekioto- 
jai bombardavo smarkei Dan
ziga, Karaliaucziu ir Ryga, pa
darydami tenais dideles bledes 
ir uždege miestus keliose 
vietosią. Kiek užmuszta žmo
nių, to da nedažinota. Girdėt, 
kad Rusai bombardavo taipgi 
Helsinki, Finlandijoj ir užėmė 
Bjcrko salas. Keli likos už- 
musztais ir daug sužeista.

Sudaužė Truki Ir Api- 
plesze Pasažierius

Zagrzeb, Kroecia — Czetni- 
ko pasikelelei, sudaužė pasa- 
žierini truki, per ka 17 likos 
užmusztais ir daug sužeista. 
Po tam pasikelelei apiplesze 
sužeistus ir užmusztus pasa
žierius nuo sziltu drapanų ir 
pabėgo in kalnus.

Amerika Reikalauja 
Trijų Milijonu Doleriu 

Už Paskandinima
Laivo i

Washington, D. C. — Val
džia pareikalavo nuo Vokieti
jos trijų milijonu doleriu už pa
skandinima tavorinio laivo 
“Robin Moor’L.per Vokiszka 
submarina 21 Gegužio ant At- 
lantiko mariu. Amerika duoda 
Vokietijai lyg Decemberio 19 
dienai kad užmokėtu už taja 
skriauda bet Vokietija da neat
sake ant tojo pareikalavimo ir 
nieko sau isz to nedaro.

Didelis Bombinis Ame
rikoniszkas Laivas 
Nukrito In Mares

Washington, D. C. — Nuo 
Nedėlios nieko nebuvo girdėt 
apie dideli bombini eroplana 
bet ana diena valdžia dagirdo 
kad jis inkrito' in Atlantiko 
mares ir likos surastas su 12 
kkietejais. Visi buvo žuvę. Isz 
tu vienas buvo Andrius Bra- 
zille, isz Wilkes-Barre, Pa. To
limesniu žinių apie taja nelai
me valdžia da neiszdave.

Paulsboro, Pa.—Div trokma- 
nai ant treko likos sužeisti ir 
sudeginti ant smert kada tre
kas įsusid'au'že ant plento. Už- 
musztieji yra Lowery Broyles 
ir G. Mullin.

Ateinanti Utar- 
ninka pripuola tau- 
tiszka szvente, Ar

mistice Diena arba atmintis už
baigimo Pirmutines Svietines 
Kares. Isz tos priežasties re
dakcija ir spaustuve “Saules” 
bus uždaryta visa diena. Yra 
tai svarbi diena kuria turime 
atminti nes Dievas žino kokia 
ateitis gali būti Amerikos ir 
kaip gali užsibaigti tebyre 
Svietine Kare, kurioje daly
vauja beveik visas svietas.
*******-K*-K-K-K-F******-K:K-K-Mf*+
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Kas Girdėt
Baigiamas Statyt

Kokis tai kiaule, Filadelfi
joj likos nubaustas ant de- 
szimts doleriu už tai kad buvo 
uisidejas koja ant kojos stryt- 
karyje, per ka iszpurvino vie
nai moterei jos szlebe.

Detroite szerifas atėjo paim
ti arkli už skola Agotai Man- 
džiars'ki, kuri užmiestyje turi, 
maža fanmuke bet nemažai nu-j 
sistebejo ir persigando kad isz 
stubos iszejo ponia Agota, sve- 
renti apie 300 svaru su revolve
riu rankoje. Szerifas, suomes 
kojas po pažastimi, dūme in 
miestą szaukdamas in pagial- 
ba visa rezervą palicijantu. 
Kada motere aresztavojo, pasi
rodė kad revolveris buvo neuž-

Tokios žinios šukele baisia 
neapykanta priesz Hitlerį ir 
Vokietijos gyventojai jau ne 
tiek u'žsitiki Hitleriui kaip isz 
pradžios.

i Po 44 metu iszbuvimo kliosz- 
toriuje Broliu Krįkszczioniu, 
Denver, Koloradoje, kur buvo

I profesorium tikėjimo, Brolis 
Leonas iszsižadejo zok.ono ir 
sugryžo prie Svietiszko gyve
nimo.

Brolis Leonas sake kad jis 
aplaike pavelinima nuo Popie
žiaus apleisti zokena' in kuri 
instejo kada turėjo 16 metu o 
sziadien turi G0 m; tu ir dabar 

; bus žinomas kaipo Francis Jo- 
1 seph Meehan. Dave jis supras
ki kad jam nubodo kietas 
' klicsztoriaus gyvenimas ir gei
džia užbaigti savo gyvenimą 
taip žmonių ir pasinaudoti 
truputi isz gyvenimo priesz 
mirti.

Pasiprieszino Karisz- APLEISTAS TĖVAS “Szunu Karaliene” dalyku. Galima gauti tam tik-'

kai Tarnystai

provintas.

Tūlas Protestoniszkas kuni- 
gužis, Nevadoje, uždėjo ofisą 
pristatymo jaunavedžiu kurie 
neturi ant tiek narsumo idant 
susįpažinti ir sueiti in pora su 
merginą. Ktįnigu'žis supažin
dina poras, iszduoda jiems lais- 
nus ant szliubo ir tuojaus suri
sta juos mazgu moterystes. Gi- 
liukningas biznierius tasai ku- 
nigužis.

Tula moterėle Virginijoj, 32 
metu amžiaus, apskundė 87 me
tu amžiaus senuką ant 50 tuks- 
ian'cziu' doleriu už tai, kad jis 
atsisakė su ja ipacziuotis ant 
duoto prižadėjimo. O kad ta
sai senukas yra labai turtingu 
žmogum per tai galime sprenst 
kad szirdies žaidulis ja priver
tą prie to. Kad diedukas nebū
tų turtingas, tai to nebūtu pa
darius ir apie žaiduli UŽmir- 
SgUS. r

Dvideszimts metu adgal, vie
naip dideliam fabrike Bostone, 
dirbo darbininkas szale savo 
draugo, kurjs buvo atsidavęs 
girtuoklystei ir mylėjo gerus 
laikus. Kiek sykiu jo draugas 
nueidavo in saliuna tai jis in.de- 
davo pinigu in dežuke kiek jis 
mane kad butu praleidęs jeigu 
butu ėjas sų draugu. Per pen
kis metus suezedino 525 dole
rius. Tūlom laik jo draugas pa
siliko da didesnis girtuoklis ir 
papuolė in liga. Su tais sueze- 
dintąis pinigais užsidėjo biz- 
nęli ir sziadien yra vertas apie 
25 tukstanezius doleriu. Ana 
diena palaidojo jis savo drau
gą kuris ant galo pasiliko di
deliam varge.

Svietas sziadien kitaip sto
vėtu jeigu žmones imtu pavyz
di isz szito atsitikimo?

Sztai laivas “ Indiana ' ■ ku
ris yra baigiamas statyt lai
vu dirbtuvėj, Newport News, 
Va. Yra tai naujausio budo 
kariszkas laivas kuris yra 
35,000 tonu sunkumo.

Praeita meta 67 pavietuose, 
Pennsylyanijdj, iszeme laisnus 
ant apsivedimo 88,498 poreles 
arba 1,788 daugiau ne kaip 19-
39 mete. Bet kiek poru apsipa- 
cziavo iszvažiuodami in kitas

Apleido Paczia Ir Vai
kus Ant Senatvės; Da 
bar Ji Nenori Priglaus

ti Pas Save

Tėvai ir motinos auklėjo sa
vo’ supu lyg.20 metu, saldinda
mi. savo varga kurtybes su vil- 
czia kad ju sūnelis ateityje at
simokės jiems; motinos, kurios 
taip mylėjo savo, kūdikėli kad 
del jo labo paszvensdavo savo 
naktis pasilsiu, vargo ir kente, 
tie tėvai ir motinos sulaukia 
tos baisios valandos kuri su
gražina, jiems ju kūdiki be ran
ku,, be kojų, sužeista sunkiai, 
arba visai be gyvasties, tos mo
tinos apląiko 'žinia apie likimą 
ju mylimu vaiku kuriuos pa
skerdė joms ant kares lauko, 
kasyklose ar kitose dirbtuvėse. 
Tos .motinos sūnelis sztai guli 
kur kluone savo kraujuose su 
perpleszta krutinę, sudrasky
tas granatais arba sumankio- 
tas butlegerineje skylėje, ta 
motina klausia, kodėl iszple- 
ąze ^ąi jos džiaugsma ir vilti

senatvėje? Kas atsakys jai ko
de! ir kas? — ji nežino.

Nelaimingas Grodnas szia
dien guli griuvėsiuose ir pele
nuose. Mieste pasiliko tik juo
di murai nuo liepsnos o neku- 
rios dalys visai isznyko isz vir- 
szunes žemes. Gyventojai 
Grodniaus vaikszczibja be cze- 
batu, drapanos tik skarmalai, 
gyventojai stovi ilgose glitose 
prie komisaratu, laukdami su- 
siihylejimo su vilczia kad ap- 
laikys susimylejima ir puode
li maisto. Gyventojai yra bal
sei nuliūdę ir nuvargę ir visai 
apie nieką nesirūpina nes ju 
viltis visame jau dingo.

Sztai narsumas tūlo Francu- 
ziszko kareivio kuris nuogas, 
be jokio ginklo paėmė in ne
laisve kelis Italiszkus karei
vius, Afrikoje, už ka aplaike 
narsumo medali.

Kareivis tame laike maudė
si ir buvo iszlipes isz upes Omo, 
užtikdamas ant kranto kelis 
Italiszkus kareivius kuriems 
liepe iszkelti rankas in virszu. 
Italai mane kad ten randasi 
daugiau kareiviu, mete gink
lus ant žemes ir kada stovėjo 
laukdami paėmimo, nuogas ka
reivis iszszoko isz krumu, su
ome ginklus ir nuvede nelais- 
vius in abaza.

Idant suerzyt Vokiszkųs gy
ventojus ir praneszti jiems tik
ra padėjimą Vokiecziu Rusijoj, 
Rusiszki reidio skelbėjai siun-

valstijas tai tojo suraszo nega
lima žinoti.

Sztai atsirado vienas kuni

S itas narys isz Tuscarora 
sztamo Indi jonu, pasisamdė 
advokatu kad ji iszgautu isz 
kariuomenes nes tai prieszi- 
nasi Indijcnu sutaikai pada
rytai 1784 mete kuri rodo 
kad Indijcnai niekados ne
bus traukiami in kariszka 
tarnystą.

Rjppt n, Wis. — Ana diena 
atsibuvo labai galingas atsiti
kimas czionaitiniam sude kala 
keturi vaikai iszsižadejo savo 
seno tėvo o priek- tam vaikai tu
re ja gera priež'asti, kai]) pasi
rėdė isz ju pripažinimo (1: 1 ko 
iszsižadejo tėvo.

Asztuoniolika metu adgalĮ 
Ignotas Wasiles'ki, kuris szia-: 
dien turi 69 metus, apleido sa-' 
v o szeimyna su sidedanezia isz 
paežius ir ketufiu mažu vaiku 

. c. iripen'kto kuris ketino už ke
liu dienu užgimti. Dabar, kėlės 
dienas adgal, tėvas pribuvo in 
miestą kaipo apdriskęs valka
ta. Stojo priesz sudžia ir skun
dėsi buk jo vaikai nenori ji 
maityt nes jis nėra daugiau tin
kamas prie jokio darbo. Sudžia 
liepe vaikams stoti in suda ant 
iszsiaiszkinimo del ko nenori 
priimti sena, tęva po savo pa- 
stogia.

Laike perklausinejimo pasi
rodė buk tai ne yra kalte vaiku viu buvo reikalaujama. Tuomi 
tik paties tėvo, kuris juos ap- laiku pirsztu inspauda padary- 
leido kada jie buvo maži, nesi
rūpindamas apie ju likimą ir 
jie turėjo kensti bada ir vargą 
o likusi motina turėjo juos isz- 
augint, mirdama’’ę^iesz laika 
nuo vargo ir rupesezio.

Vaikai tvirtai atsisakė nuo 
maitinimo nelabo tėvo o jau- 
niauses tik pirma syki savo gy
venime buvo mates savo tęva. 
— Sudžia nusiuntė ji in prie
glauda del senu žmonių kur pa
siliks lyg. paskutiniu dienu sa
vo amžiaus, Imdamas užmirsz- 
tas per savo vaikus kaip jis 
juos buvo užmirszes.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Szampicnas szunu, Cefa- 
mabley Queen, kale, peržiu
ro savo gimimo metrikus 
priesz instojima in szunu 
kentesta kuris atsibus Chi- 
cagoj, 29 ir 30 dienas, Lap- 
kriezio (Nov.).

Ateivio
Užsiregistravimo

Reikalas

ra forma Pąszte, ;
—Comiron Council for Amer. Uiųty. 
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ISTORIJE apie Gregorius, 
------------------- Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
mę,. Szaltiszaįti ir Debesėlis 

’25(? ::
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

Klausyimas — Gruodžio me
nesi nuvykau in ipaszta ir užsi
registravau, kaip nuo visu atei-

Laidoja kimus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiams 
reikalams. Telefono Numeras 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City

ANT PARDAVIMO ;
Po tėvu mireziai, vaikai da

linasi palėkima, dėlto labai pi
giai parsiduoda namai 1233 E. 
Pine uly., ir 1234 E. Market 
uly., Mahanoy City. Informa
cijų kreipkitės pas agenta,

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

Mahanoy City, Pa.

gas kuris suprato verte redak
toriaus. Ant nesenei atsibuvu
sio redaktorių seimo, New Yor
ke, kalbėjo jis sekaneziai ir pa
aukavo tostą ant garbes redak
torių sekaneziai:

“Jeigu geidi iszgialbeti re
daktorių nuo bado, imkie jo 
laikraszti ir užmokėk už ji pri- 
gulincziai. Jeigu ji geidi isz
gialbeti nuo subankrutinimo, 
apsigarsyk jo laikrasztyje gau- 
sci. Idant ji iszgialbet nuo nu
siminimo, siunsk jam svarbiau- 
ses žinutes. Idant ji sulaikyti 
nuo keiksmo ir pragaro, raszy- 
kie korespondencijas aiszkei, 
jeigu ji geidi iszgialbet nub 
klaidu, palaidok ji. — Juk nu
mirėlei niekad nepadaro klai
du ir tokiu žmonių nesiranda 
ant svieto kad nepadarytu sa
vo gyvenime jokiu klaidu.”

Turėjo teisybe tasai dvasisz- 
kasis.

Iszmintingi Priežodžei
♦

■ ' c - * . ’ "I ■ - ■ 5

§ Vyrai (o kartais ir mete- 
res) tankiausia svetimas mote- 
res (vyrus) giria bet niekados 
nenorėtu tuos pasielgimus ant 
savo locnu paežiu (patirt).

§ Gera motina ne tik grą
žei gy vena bet ir neužsiima lie- 
žuveis. Jeigu nori prigulineziai 
savo vaikus iszmokyt tai netu
ri laiko liežuveis užsiiminėt, i

§ Jeigu tave kas giria tai
ežia žines in Vokietija kad 
žmones iszgirstu tikra padeji-' 
ma Vokiszku kareiviu ir kiek 
ju ten žūsta nes Vokiecziai nie- Į 
ko svarbaus nepranesza savo, 
tautiecziams tiktai melagystes 
kad gyventoju ūpas nežutu.

Vienas isz tokiu daneszimu 
per reidio skelbia: “Liūdime 
kad tamistos vyras žuvo, laike' 
muszio Rusijoj ir turime pra-' 
neszti tamistai apie jo mirti.1 
Gaila kad Hitleris instume ta-' 
mistos vyra ant tosios skerdy-1 
nes, ne, tu viena esi kurios 
vyras žuvo nereikalingai bet 
randasi tukstaneziai kitu Vo-* 
kiszku moterių kuriu vyrai 
krinta ant Rusiszku lauku.”

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

pirmiausia paklausk: “kas jis 
per vienas?” Mat,.vienu nieki- 
nimas gali tau .būti garbe o del 
nekuriu vėla pagyras gali tau 
kenkt.

Adresus Gyvenimo
■•■■i v. ■■

Tieji kurie persikrausto in 
kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni 
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To 
del, jaigu permainote savo gy 
venimo vieta, raszant in rėdys 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
mums darba ir daug ergelio!

Iszeiviui Isz Tėvynės!
Ar meilus itau namai,

Kur teveliąs palikai,
Kur aszaroms akys,

Kraujais jautri szirdis,
Nebuvo nei kiek sumirkyta?

Ar meilus tie namai?!
Kur Dieva pažinai,

Kur kaitino meile krutinę;
Isz motynos burnos,

Kur mokinaisi kalbos,
Ir mylėti savo tėvynė ?
Ar meilins tie namai,

Kur kvepsnus aug’ žiedai,
Po pietiniu langu seklyczios;

Jurginiai kur margi,
Medeliai visokį,

Siūbuoja prie paszalio grin-
czios?.

Ar daug isz ten jausmu,
Iszneszei szventu,

Ar juos da szirdis kūrena
O gal juos seniai,

Jau užkasei giliai,
Paskaitęs juos už sapna?

Likasi tarp svetimu,
Gal iszgama tėvu,

Nemyli ju vardo ne budu ?
Apsvaigęs jau tikrai,

Tu save gal laikai,
Už svetimtauti ar Guda?

Sugryžk, kvaila avis,
Nepametęs szirdies,

Ba motina tave vadina;
Tos motinos geros,

Kurios myli visados,
Kuri tave brangei užaugino!

Nors sopuliais baisiais,
Jos szirdi tu žeidi,

Ji myli tave lyg szioliai,
Ir randa ji, kad tu

Žuvai tarp svetimu,
Kad juokias ir džiaugus/

Amerikonai. —Rex.
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TĖVAS ISZDAVE
SUNU

Paliepė Jam Nusižudyt 
Už Subjaiirinima Ma

žos Mergaites; Buvo 
Tikras Iszgama

ta. Sziu metu Kovo men. gavau 
savo užsiregistravimo kortele 
ir maniau kad tas reikalas jau 
užbaigtas. Dabar man pranesze 
jog turiu nuvykti vela in pasz- 
ta ir vela duoti pirsztu inspau- 
<ja. Tas mane gerokai iszgazdi- 
no. Ka tai reiszkia? ■ Praszau 
tamstų man kogreieziausia at- 
salkyti. Ka nuo manes reikalau
ja?

Atsakymas — Gaila, kad 
tamstai reikia atkartoti savo 
užsiregistravimą. Nusiramink, 
nes nebus jokios bedos. Gali
mas daigtas, jog ipaszto darbi
ninkas, kuris tamsta užregis
travo ir kuris (padare pirsztu 
inspauda, apie tai visai gerai 
nežinojo ir nepadarė gera pir
sztu inspauda.

Visas padarytas įpirsztu in- 
spaudas iszegzaminavo eksper
tai ir rasta jog apie 430,000 ju 
neaiszkus, arba kitaip netinka
mi ir juos negalima vartoti in- 
dentifikavimo tikslams. Ir tuos 
visus ateivius antru kartu 
szauikia in pasztus. Kadangi re
gistravimo aficialiai numatė 
jog ims ilga laika peržiūrėji
mui pirsztu insipaudu, jie nesu
laikė korteliu iszsiuntima, jie 
tuoj korteles iszsiunte nes žino
jo jog jos ateiviams bus reika
lingos.

Užsiregistravimas ir Pakei
timas Adreso

Kl. — Asz užsiregistravau 
Lapkriczio menesi bet iki szio 
laiko negavau savo užsiregis-

“Vieszpatie, Pasilik su 
Mumis, nes Artinas < 

Vakaras”
MALDA KNYGE^J

Krikszczionims Katalikams 
su maldomis ir pamokinimais 
ant visu metu ir kiekvienam 
reikalui priderinta su Giesmė
mis. Dideles litaros^ Grąžais 
apdarais. Labai paranki kny
ga del tu, kurie turi silpnas a- 
kis, nes nereikia akuloriu skai
tant szia mald-knyge. 4 col. x 
57/s coliu didumas, 592 pusla
piu. PREKE $2.50.
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA.

SZAKINAS Nedoras Zy- 
--------------------- das puikus 
apraszymas, ir apie Du Drau
gai. Preke 25<i.
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojavs Isztilcimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

Geriausis Ambulance 
patarnavimas s z i o j zy/ 

Cę apylinkėje. Bile ko- 
djjp kiam laike; diena ar 

nakti. Visada turi pil-
teCTji na pasirinkimą meta- 
iii liszku ir kieto medžio

Grabu. Laidoja nu- 
III mirelius pagal naujau- 
III šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
Jk moterems. Prieinamos 

prekės.
DU OFISAI:

MAHANOY CITY; 516 W. Spruce St.
Telefonas 149

TAMAQUA, PA., 439 Willing Street
Telefonas 532-J

At. — Tamsta praneszi jog 
apie pakeitimu

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

Bondus ir Markes.

Tavo" Apgynimo Czedini
mo Bondai, Series E, tau at- 
nesz in dęszimts metu 
33-1/3 procentą.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Jackson, Tenn. -— Belinda 
Beasley, vienuolikos metu mer
gaite, likos surasta krūmuose 
užmiestyje nužudyta ir baisei 
subjaurinta. Nužiūrėjimas puo
lė ant kokio tai jauno iszgamo, 
Voru Ellis, kuris slaptai dingo 
isz namu po suradimui mergai- 
-teš lavono. Palicija isztyrinejo 
buk tasai iszgama jau priesz 
tai sėdėjo kelis kartus kalėji
me už panaszu bjauru dąrbeli 
ant 14 metu mergaites.

Vargingas tėvas nužiurinejo, travimo kortele. Du syk persi- 
savo sunu kuris 'buvo užsikie- 'K1 auseziau ir abu. sykiu prane- 
tejusiu prasižengėliu ir pagal sziau savo nauja adresa pasz-j 
jo iszpažinima tai jis turėjo pa-j fui. Nežinau kode! negaunu 
pildyt taja žudinsta. Paliepė jis' korteles.
sunui atimti sau gyvastį kaipo
lengviausias būdas iszsisukti informacijas 
isz tosios bėdos. Palicija jesz- adreso pasiuntei Pasztui. Ta
kojo jo per kėlės dienas bet ne- me guli priežastis. Tamstai rei- 
surado. Ant galo rado jo su- kejo ne pasztui praneszti adre- 
stingusi kuna vienam name so pakeitimą kožna syki bet 
kur radosi ant bardo. Atome tiesiog Alien Registration Di- ■ 
sau gyvastį -su pagialba gazo.’ vision, Washington, D. C. Ali-'

I , , e ' I
Jaunas žudintojas buvo pa- en Registration Act reikalauja ‘ 

likes laiszkeli kuriame iszreisz- jog ateivis, gyvenantis pašto-j 
ke gailesti už savo nusidėjimus viai Jung. Valstijose, pakeiezia I 
bet kaltina “tebyri moteriszka gyvenimo vieta, jis privalo in 
trumpa apsiredyima, kuris vy- pelikes dienasipo pakeitimu mi
rus daveda prie karszczio, ve- r®so 'praneszti Alien Registra- 
dimo paleistuvingo gyvenimo, tion Division, Washington, D. 
žudinseziu ir lytiszko užklupi- 'C- Patariame tamstai kuogrei- 
mo ant moterių.” cziausia apsiveikti su szituom

bet kaltina “tebyri moteriszka gyvenimo vieta, jis privalo in

mo ant moterių.

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 bnti suprasit

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

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir mataru.

nrp VISOS TRYS f 
KNYGUTES 

‘‘SAULE” 
MAHANOY CITV. PA.
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ĮREMOVES PILYJE
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^E, neszposauju, tas teisybe: 
turėjau syki smertina bai

me — kalbėjo žemas, žilas ge
nerolas, rimta savo iszveizda 
protestuodamas priesz juoką, 
draugaujanti tiems-žodžiams.

Pulkelis iszšitąrnavusiu ve
teranu, ■'bėsisilsincziu AViesba- 
dene, prie pasznckesio stalo ve
dė kalba apie 70 metu atmini
mus.

— Penas! Nepabauginamas 
kareivis! Kas poną galėjo isz- 
bauginti, kad turėtum gauti 
sau didele baime?

— Lyg sziol to nežinau!
O patemijas žingeidumą ir 

■neužsiti'kejima ant veidu susi
rinkusiu, dadure:

— Jeigu ponai norite, papa
sakosiu jums ta istorija. Yra 
labai, nepaprasta o priek tam 
trumpa.

Tas atsitiko žiema, prie Or
leano. Sziame laike neatsimenu 
jau net kaip vadinta užpiltas 
sniegu tas vilku urvas, kuria
me mums, dragūnams, buvo 
paskirta vietos gyvenimui. Pra
dėjome gaspadoriauti tose pa- 
cziose pirkiose ir tvartuose, 
kur priesz musu atėjima gaspa- 
doriavo Bavariecziai. Tiktai 
sena pilis priesz bažnyczia sto
vėjo tuszczia. Muszio Vilijoje, 
priesz pat to kaimo užėmimą, 
jame nakvojo laisvu szauliu 
skyrius.

Bijodamies didelio kraujo 
iszliejimo, musiszkiai neejo 
atakan bet padege namus, sto- 
vinezius arti pilies ir užpuolė 
isz užpakalio Musztasi iki pas
kutiniųjų. Savininkas, dimisi- 
juotas Napoleono kareivis, taip 
pat jo sūnūs, dalyvavo kovoje 
ir abudu pražuvo.

Po tam viskas nusiramino 
tiktai liepsnų sznypsztimas 
pertrauke paniurusia žiemos 
nakties tyla — beveik visa pi
lis sudegė.

ti tos netikėtos pasiryžimo per
mainos.; nuolatos tylėjo fr isz- 
keliavo su savo pulku, nepasa
kos niekam ne žodelio.

Kada mes tenai pribuvome, 
apie narna pasakota jau cielos 
legendos. Kareiviai vieni ki
tiems pasakodavo nebūtas pa
sakas. Tas dalykas inpykino 
musiszki adjutanta kuris užsi
geidė juos pertikrinti kad tas 
viskas tai ti'k.vieni iszmisląi ir 
pasakos.

Treczia diena musu buvimo 
pily j, jis tarė mums viena ryt
metį abejingiausiu sviete bal
su:

— Na, vaikinai, ar žinote, 
kad įsztisa nakti praleidau pi
lyje?

Pora liudininku patvirtino 
jo žodžius. Isz visu pusiu pasi
pylė klausymai:

— Ir kas? Ir kas?
— Iszsimiegojau kogeriausia 

ir man sapnavosi isz armotu 
spaudymai.

Tai sakydamas, juokėsi. Bu
vo iszbales, tas tiesa, bet nie
kis; laikėsi puikiai. Vakare nu
keliavo in vyriausia kvatiera 
prisakymu — reikėjo perva
žiuoti tris kaimus. Na ir nuo to 
laiko jo jau niekas nemate. 
Praslinkus trims dienoms, at
rasta laukuose jo arklys, isz 
bado nepasijudinantis. Tik vie
nam Dievui žinoma kas su juo- 
mi atsitiko.

Ant rytojaus, vakare, sėdė
jome kalbėdami apie prapuolu
si be jokios žinios dranga ir at
simindami kad priesz savo 
smerti nakvojo tai-gi tuose na
muose kurie visiems pasirodė 
baisus, su aprūkusiais, isz- 
musztais langais. Niekas neno
rėjo prisipažinti kad tiki in 
dvasias, vienok kiekvienam 
buvo nesmagu ant szirdies ma
tant tuos namus.

— Asz-gi ta vakara iszgeriau

daugeli stikleliu raudono vy-Į 
no ant karszczio. Nuo keliu die
nu buvau nesveikas, turėjau' 
drebuli, galva man sukosi, vy
nas pridavė man džiaugsmo.

— Reikia tas daigtas isztir- 
ti! — suszukau. — Dar sziadien! 
ant nakties pasitaisysiu sau 
ten vyriausia kvatiera.

— Neturi, isztikro, norą nak
voti pilyje?! — tarė ant to vie-> 
nas isz mano geriausiu prietc-Į 
iiu. I

-— Nori eiti in laižybas? -Ka 
duodi ?

— Savo araba...
. — Tai buvo puikus arkliu

kas — del jo vieno, verta buvo 
praleisti kelios valandos tuose 
namuose. Padarem'e laižybas.

Apėmė mane neramybe. Už
simaniau atsitikimu ko tai ne
paprasto idant nusikratyt nuo 
to nesuprantamo suspaudimo 
padėjimo, kokiame 'buvau jau 
nuo sanvaites.

Apie deszimta valanda sku- 
binausi in pili su ordinansu, ne- 
szaneziu paklodala. Isztiese ji 
prie pecziaus dideleje saloje — 
vienatiniame kambaryje kuria
me iszlike sveiki lango stiklai. 
Pecziu jau pirmiau pakurino, 
paliko pora pagaliu zopostui o 
kaip tik pasakiau: “eik” nu
ėjo prie duriu ir pradėjo bėgti 
kiek galėdamas.

Buvau labai linksmame pa
dėjime, beveik džiaugiausi. At
siguliau ant matraco ir užsira
kiau cigara. Mundiero ir batu 
nenusiemiau. Szale manes gu
lėjo pisztalietai.

Apsidairiau aplink sale. Bu
vo didele liepsna nuo kamino 
ir žvakes apsz.vie.te tiktai vidu
rį, kortese vieszpatavo tamsy
be. Prie langu buvo szviesu, 
kaip diena, taip kad aiszkiai 
pamaeziau stebėtinas juodas 
pletmas ant aslos.

Žinojau kas tie do pletmai

Vienam' dideliam mieste kliu-
bas užsidėjo,

Po 25 centus visi sudėjo, 
Mat ant kliubo. reikalu, 

O ant pagerinimo po puse 
doleriu.

Ar-gi tai ne puiki pradžia ? 
Be girtavimo ne j omai kas, 

Taip buna ir visame,
Be guzutes neapsieina niekas. 

Ant tokios pradžios daug 
susirenka,

Ba yra. ko gert tai kožnam 
patinka, 

Tai ne szposas, po puse doleriu
Ant ko? U-gi pragerimo. 

Kliu'bas jau gatavas, 
Tik da nepatvirtintas, 
Reikia vyruti pradėt, 
Reikia krauja praliet.

Na ir pradėjo kriksztyt, 
Vieni kitiems galvas daužyt, 

Ar-gi ne puiki pradžia, 
Ar-gi girtavimas kaltas tame? 

Kožna pradžia sunki yra, 
Kožnos pradžioj smegenys 

'byra,
Kaip parapija tveria. 
Kuodaiugiausia geria.

Panasziai Veselka turi, 
Geria, ant nieko nežiūri, 
O kada kūdikis užgema,

bet man buvo vis vien. Nesu
prantamas nuilsimas apėmė 
mano visa esybe. Atjaucziau ji 
nuolatos per kėlės paskutines 
dienas bet dabar dar arsziau
tas mane apėmė. Nieko negei
džiau tiktai uždaryti akis ir 
isz vietos nesijudinti. Ir taip

Guzutes ir alaus paima.
Ant szermenu ir-gi ne

dovanoja, 
Geria visi, verkia ir dejuoja,
In sveczius pas kaimyną 

nueina,
Kaip kiaules girti pareina. 
Tai vyruti kur apszvieta,

Pas mus del apszvietos nėra 
vietos.

* * *
Vyrai, kad jus kvaraba, 

Ar-gi tai tokia zobova gera, 
Pinigu ir taip mažai turite, ■ 

Guzute kaip verszei geriate.
Žinote kad tai negerai,
Uždirbate da vis mažai, 

Ir ta pati uždarbi praleidžiate, 
Ant juodos valandos nepaisote. 
Sztai Detroite vienoje stuboje, 

Nepamenu dabar kokioje,
Po pedei gere ir dainavo, 

Net svaiguli gavo.
Ir be musztyneš neapsiejo, 

Ant pagalios smaugtis pradėjo 
Bambilius su triuboms at

važiavo,
Visus kareivius in ji supokavo, 

Ir in koza nugabeno.
Burdingierei pinigu turėjo, 
Tuojaus bausme užmokėjo, 

Budingbosis pinigu neturėjo, 
Tik už gaspadine užmokėjo,

Doleriu 20 padėjo.
Mat be gaspadines sunku 

būtie,
Kad reikia valgi pagaminti, 
Kada boselis savo atsėdės, 
Per ta laika pasilsi turės,
Ir vela džiaugtis gales.

Tai vyrueziai bus ir gana,
Turiu keliauti in Trentona,

In kur mane užprasze,
Jau kelis sykius rasze, 

Kad ten pribueziau,
Ir žinueziu surinkeziau.

Tai-gi tasai nežinoma^ afi- nėpafeminta iir mairo-iszžiura: 
cieras menulio szviesoje— tai Tiktai prįetelius man in ausi -r' I • *s’’ *asz? Tasai pat ūgis figūra, tarė:
plaukai — viskas, viskas! Isz j — Sveikinu tavė... Arklys 
dideles baimes pamislinau sau; tavo!
“.persitilkrincziau, jeigu jis at-j — Pasilik ji sau! — suszu- 
sisuktu...” Toje paezioje valau-j kau susinervavęs ir pasileidau 

idoje. tarytum, tiktai laukda-' paskui baterija, kųriaja turėta 
I mas mano prisakymo, at'icieras uždengti mano eskadronas.
atsisuko ir pamaeziau... save! Patekome ta diena in karsz-

Sui žaibo greitumu pasisle- j cziausia agni. Užpakalyje ma- 
piau po vailoku ; drebėdamas1 nes užmuszta keturi dragūnai, 
visu kunu, pertikrinau save:1 pora žingsniu nuo manės ply- 
“ Juk esiu czionai!... Kaip-gi szo granatas o krūvose žmonių 
tasai gali but manim!.. ’ ’ ir arkliu lavonu patemijau jau

Aplinkui vieszpatavo tyla. 
Manyje atsirado nusitikėji
mas : iszkisziu galva ir atversiu 
akis, pamatysiu kad nieko sa
lėje nėra o taigi ir pirmiau nie
ko tokio negalėjo būti, viskas 
buvo tai tik sapnas...

Toje valandoje man rodėsi 
jog nemiegojau; aiszikiai gir
dėjau laikrodžio mušzima ir 
gaidžio giedojimą. O bet... ka
da iszkiszan galva, aficieras, 
kaip ir pirmiau, stovėjo veidu 
užsisukęs prie lango ir abejin
gai žiurėjo ant sniego.

Nesveikas- žingeidumas vela 
man pakuždėjo: “ dar syki ant 
jo ipasižiurecziau. ” — Ir kaip 
tiktai pamislinau — jau viskas 
iszsipilde. Patemijau kad ka 
nors pamislysiu ežia prie pe
cziaus tuojaus tasai viską isz- 
pildo prie lango.

Czia ir tenai veike mano va
lia... žiūrėjome vienas in kita... 
maeziau aiszkiai save... ir su
drėbėjau: “okad tik jis nepra
ši juokiu!...”

Ir sztai tasai juokiasi taip, 
kaip kad pamatau 'baltus dan
tis, žibanezius isz po usu... Szal- 
tas prakaitas apipylė man kak
ta 'bet prieszingai sauvaliai pa

niausio isz draugu lavona. Asz 
buvau gyvas. Kas valanda 
klausinėjau pats saves, kada 
pagalios griūsiu. Bet apie pie
tus kova užbaigta, viskas ap-
liukui nutilo...

Atsisėdau ant akmenio, apsi
kabinau su rankom galva ir 
žiurejausi sau be jokios mislies 
in tolumas. Jodamas pro mane 
daktaras atsiliepe in mane:

— Ko tai taip ponas stebėti
nai iszrodai?

Asz-gi, ilgai nemislydamas, 
machinaliszkai atkirtau:

— Juk turiu mirti!
Tuokart nuszoko daktaras 

nuo arklio, prisiartino prie ma
nes ir szvelniai paklausė: , ,

— Kur ponas esi sužeistas? 
Kraujo nematyt.

— Dar neesiu sužeistas... — 
atsakiau.

Daktaras žingeidžiai ant ma
nes pasižiurėjo, isztyre pulso 
tvaksejima ir neramiai pa
klausė:

— Hm... ar seniai ponas taip 
blogai jautiesi?

— Maždaug nuo savaites... O 
sziadien nakezia...

Nebaigiau. Pagalinus dakta
ras jau neklaus© greitai atsegi-

Kada asz miegojau, atėjo vie
nas isz draugu persitikrinti 
kaip czionai velkas stovi, ar 
asz kartais nepasprudau. Nie
kam mat nesinori praloszti tok-
sai arkliukas. Tai-gi ramiai at
siliepiau isz po vailoko:

— Katras czia isz jus atėjo

Iszliko vien tik paszalinis 
sparnas, kuriame gyveno savi
ninkas. Buvo galima jame ko- 
geriausiai apsistoti bet Bava
riecziai nedryso tenai eiti, no- 
rints po tam gaisrui dar dvi sa
vaites kaime stovėjo. Tasai na
mas gimdė baime: visur krau
jas, žudymosi ir kovos pedsa- 
kiai... Dideleje salėjo gulėjo ry- 
szulys paraudonavusiu sziau- 
du ant kuriu sudėta sužeisti kol 
jie nuneszta ant kapiniu. Kas 
teisybe, patys to norėjo, staty
damiesi priesz mus narsiai — 
o vienok... pilis buvo tuszczia.

Vienas tiktai Bavarietis .pa
sidrąsino ineiti. Kalbėta kad 
nakties tylumoj, namuose buvo 
girdimi stebetini balsai, juokai, 
žingsniai, trankymas durimis... 
Matyta ne kaipo szvieša lan
guose. Isz pradžių manyta kad 
tenai slapstosi laisvi szauliai 
bet apie tai, akyveizdoje dau
gybes besisukinejaneziu po 
kaima Vokieeziu, jokios kalbos 
negalėjo būti.

Toji paslaptybe tai-gi užin- 
teresavo jauna Bavarijos kava
lerijos poruezninka. Nuspren
dė jis, kaip ne buk, perleisti 
nors viena nakti tuose namuo
se, kuriuose buvo pilna dvasiu 

, ir jau temstant jis in ten persi
kėle su savo paklodalu ir revol
veriu.

Užbaigimas Svietines Kares - Armistice Diena

Vienok kol jo draugai nuėjo

J^JALSZUMAS užėjo ant musu sklypo, laikrodžiai iszmu- 
sze vienuolikta valanda. Krutėjimas ant ulycziu 

susilaikė, darbai visur paliovė. Vyrai, moteres ir vaikai 
atkreipia savo veidus in Rytus. Triubinis signolas duotas 
kad atėjo valanda pagerbti musu sūnūs kurie žuvo Euro
pos kares laukuose, paaukaudami savo gyvastis už laisve!

Su palenktcm galvom atsimename taji praėjusi Lap- 
kriczic menesi kada pasklydo po svietą balsas paskutinio 
szuvio Francijoj. Atiduodame sziadien garbe Nežinomam 
Kareiviui, kuris sziadien silsisi Arlingtono Kapinėse o 
tukstaneziai kitu silsisi Francuziszkcse ir kitu sklypu 
kapinėse. Musu sūnūs padėjo savo gyvastis už laisva bet 
sziadien svietas vela randasi mirtinam glėbyje ir vela
kovoja už savo laisve kokia mes ezienais Amerikoj kvs-

ilsetis, porucziiinkas sugryžo pucjame. Užlaikykime taja laisve ir apsiginkime nuo
ir, tylėdamas, sėdosi tarp ju už tirono kuris geidžia apžioti visa svietą ir sunaikinti taja
stalo, Negalėta isz jo isztrauk- 
ti neį vieno žodžio apie priežas-

laisve. Lai garbe buna tiems kurie kovojo už taja 
liuosybe ir dabar silsisi amžinam pakajuje!

geriausiai: permiegosiu visa 
nakti o ryte gausiu arkli.

Netrukus isztikro užsnau- 
džiau. Tai buvo puses miego 
padėjimas pertraukiamas kas 
valanda kokiais tai skambe
siais: bažnyczios bokszto laik
rodžio muszimu, balsais per- 
mainomos sargybos... Pertrau
kose pus-samoningas svajoji
mas apie namus, apie tiek rei
kalaujama ramybe. Kare — vi- 
dutiniszkas gražumas paveiks- 
lan susitikimai ir susirėmimai 
su Garibaldiecziais arba su

te?
Mano klausymas atsimusze 

atbalsiu nuo milžiniszkos sales 
tuszcziu sienų 'bet atsakymo 
nebuvo. Prie lango iszveizda 
nuolatos stovėjo be judėjimo, 
žiūrėdamas kaip ir pirmiau ant 

' aprūkusiu griuvėsiu ir in snie- 
' ga aplinkui.

Staiga! manomislys praszvi- 
to: “juk tai musu adjutantas! 
mano prietlius, atėjo mane pra- 

' sergėti priesz žmogžudžius ar- 
įĮ ba parodyti savo užmuszejus 

idant mes su jais atsirokuotu-
laisvais szauliais — kaip toje 
saloje, kur kibtasi už geruliu 
ir skaldyta galvos — o kur da
bar yra taip tyla — tokia mir
tina tyla.

Ir prieik tam toksai szaltis! 
Drebėjau kaip drugio kreczia- 
mas po storu vailoku, kuri ant 
saves užsitraukiau. Reikia pri
dėti malku pecziun.

Miegas isznyko. Gulėjau žiū
rėdamas placziai atvertom aki
mi in menulio szviesa iszsi-Į 
sklaidžiusia po sale. Staiga su 
nuosteba pamaeziau kad prie 
lango kas toksai stovi. Kokis 
tai jaunas aficierius. Stovi, už-
sisukes pecziais in mane ir ta
rytum, užsimislijas žiūrisi ant 
kelio. Ir nei nepasijudina. Bet 
ji matau visa aiszkiai, nuo ko
jų iki galvos.

Pirma mano mislisybuvo kad 
yra vienas isz tu, kurie czio- 
nais užmuszta — turtingas pi-
lies savininko sūnūs... Bet pa
maeziau aiszkiai Vokiszka 
mundiera mane pulko.

Tas mane tuojaus suramino.

mem. ’ ’
Tiktai kad adjutantas buvo 

vidutinio ūgio ir juodbruvas o 
tasai aficierius turi juodus 
plaukus. Tas mane sujudino. 
Kaip-'gi, tai gal ne jis? Na tai' 
kas-gi gali būti mano pulko 
mundiere?

Toje valandoje patemijau ka 
tai... szmoteli vatos. Baltavusi 
po deszine to slaptingo draugo 
ausia.

Ir urnai mane apėmė baime 
baisiausia, kokios nepatyriau 
niekados savo gyvenime ir ko 
baisesnio žmogus negali niekur 
sutikti ir turėti.

mislinau: “Dėkui Dievui kad 
mus atskiria deszimts žings
niu!... Neprileisk jo prie saves! 
Neleisk jam pasitraukti!...”

’Toje valandoje tasai pasi
traukia nuo lango ir greitai di
deliais žingsniais prisiartina 
prie mano paklodalo... Paszo- 
kau ir kaip pakaustytas leidau
si per apszviesta menulio szvie
sa karidoriu in vartus... o pas
kui mane begu kas tekis, skam
bindamas kardu. Pasileidau isz 
visu šylu, užkliuvau už trepu ir 
kritau isz virszaus žemyn su 
galva in sniegą.

Czionai palengva atsipeikė
jau. Gulėjau ir maeziau szalta- 
me, skaiseziame ore žvaigždes 
ant dangaus ir daugiau nieko. 
Slaptas žmogus isznyko o asz 
visas buvau apsidaužęs. Su sun
kenybe nusivilkau per sniegą— 
bile tik toliau nuo tu namu! — 
kas valanda su baime pasižiū
rėdamas paskui save. Bet ma
no užpakalyje nebuvo nieko.

Netoli buvo aiklyde. Tenai 
stovėjo musu arkliai. Pastū
mėjau duris, praėjau užsimie
gojusi ir nustėbinta ordinansa 
ir atsigulęs ant rnaiszu su avi
žomis, laukiau rytmeczio.

Supratau dabar del ko Bava
rietis už nieką nenorėjo pasa
koti ka mate pilyj ir del ko mu
su adjutantas,, sugryžes isz te
nai ryte, juokėsi, norėdamas 
paslėpti savo baime o ta paezia 
diena net pražuvo. Atėjo man 
ant misliu senas prietaras: kas

Kada tai buvo? Dvi.., ne, tris pamatys pats save, turi mirti... 
dienas atgal: iszryto skutausij Pradėjo szvisti... Isz toli bu- 
su sukietejusiom nuo szalczio vo girdimi riksmai, ęzerszkeji- 
rankom ir giliai insipjoviau po mai. Vienas, du... ir vėl, vėl su 
deszine ausia. Pulko daktaras,' lygiomis pertraukomis. Armo- 
budamas tuokart pas mane, tu szaudymai darėsi vis aisz- 
pridejo prie žaizdos szmota va- kesni. Tai-gi sziadien kova, 
tos. Vata yra ten dar ir dabar, Buvau persitikrinęs kad tos

nedarnas mano mundiera. , 
Pasirodė kad visa krutinę 

buvo apklota raudonais plot
inais. Asz pats lyg tol to neži
nojau.

— Žinomas dalykas! Kaip 
tai, ponas visa savaite vaiksz- 
czioji su aiszkiu tifusu? Kodel- 
gi ponas neipasaltei ikad sergi?

— Pats to nežinojau.
— Ir szianakt ponas nežino

jai? Juk turėjai turėt baisiau
sia karszti! Dabar dar nėt pu- 
siaudienyj turi mažiausia 110 
laipsniu... Ar-gi tai galima 
idant ponas nieko nejaustum? 
Ar ponas neklejojai, ar nepa- 
metei sąmones? Kaip sau po
nas manai, bet tai negalimas 
daigtas!

Tylėjau. Daktaras paszauke 
lazarieto tarnus. Nuneszta ma
ne in liggnbuti. Kas paskui bu
vo, jau neatsimenu.

O kada vela stojaus! pana- 
szus in žmogų, perėjo trys me
nesiai ir kare buvo pabaigta.

Sirgau asztriausia tifuso 
(tifusoj forma. Su viena koja 
jau stovėjau grabe.

O vienok... kada atsimenu 
sau ta viską, kiekviena karta 
mistinu kad geresnis toksai už
baigimas nei tasai baisus, be 
rubežiaus persigąndimas ię 
baime.
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jaueziu ja po ranka. Bet tasai, dienos neiszgyvensiu. Užsnig- 
— prie lango — taip-pat antromis kaimo gatvėmis jojo 
veido turi vatos... ir toj paezioj triubuoeziai, triubydami ant 
vietoj. 1 alarmo. Abelname sumiszime
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MEILI PACZIULE

in koki tai tuszczia narna, užsi
darė jame ir pradėjo szaudyt in 
žmones sužeisdamas kelis pa
vojingai. Po keliu valandų pa
sisekė palicijai suimti pasiute-

Pirmininkas Repnbli-1 ™<iintojaus bet' vyras inbTs

Pittsburgh, Pa. — Franas 
Brunner ir Franas Patefnai li
kos užgriar.itais per anglis 
Newfield kasy’klosia North 
Bessemer.

— Seredos vakara staigai 
susirgo pavojingai senute, Ro
že Abraczinskiene, motina po
nios Mares Grineviczienes, 
sztorninkes, po num. 517 W. 
Pine ulyczios. Jos, padėjimas 
buvo taip pavojingas kad rei
kėjo paszaukti daktara ir kuni
gą.

— Rinkimai praėjo. Demo
kratai iszrinko burmistrą Fo
ley, Taksoriu Keiseri, Murtima, 
Roos ir Hay ant mokslainiu di
rektorių ir kitus virszininkuš. 
Republikonai iszrinko savo 
augsztesnius virszininkus kaip 
District Attorney Whitehouse, 
Szerifa Walter ir sudžius Pal
mer, Jones, Parker ir Kenwor- 
thev.

Frackville, Pa. — Ana diena 
Pottsvilles sūdąs davė persi
skyrimą Mortai Želionienei, isz 
Gilbertono, nuo jos vyro, Jono 
Želionio, 114 S. 2-tros ulyczios. 
Toji porele apsivedė Middle
burg, Md., Liepos 18-ta 1933 
mete. Vyras užmetineja savo 
moterei buk ji apleido Gruo
džio 11 d., 1933 ir ant tuju pa
matu' užvede teismą ant persi
skyrimo. Sudas davė jam per
siskyrimą.

Philadelphia, Pa. f Juozas 
Barauskas, 3516 S. 83czios uly- 
ežios, mirė Utarninke, karisz- 
koje ligonbuteje po trumpai li
gai. Velionis isztarnavo Iszpa- 
niszkoj kareje 1898 mete, daug 
metu gyveno anglių aplinkinė
je Schuylkill paviete ir apsigy
veno czionais daugeli metu ad- 
gal. Paliko paezia Elzbieta, 
viena duktere, 3 anūkus ir vie
na proanuka. Bus palaidotas su 
kariszkoms apeigomis Subatos 
r jda su bažnytinėms apeigomis 
Szv. Rafaolo bažnyczioje, 9-ta 
vai., ant 80-tos ir Bertram uly- 
cziu o bus palaidotas kariszko- 
se kapinėse, Filadelfijoj. Ve
lionis buvo skaitytojum “Sau
lės” per daugeli metu ir dali
namės gaileseziu su likusia 
szeimyna. Lietuviszkas gra- 
b’orius, Juozas Kavaliauskas, 
1601 S. 2-tros uly., užsiėmė lai
dotuvėms.

koniszkos Partijos 
Schuylkill Paviete

PAUL B. HOUCK

Paul B. Houck, iszreiszkia 
savo szirdinga padekavone vi- O 
siems balsuotojams kurie bal
savo už Republikoniszkus Kan
didatus iszrinkdami tinkamus 
vyrus in svarbius urėdus musu 
Schuylkill paviete.

TĖVAS NUŽUDĖ 
SERGANCZ1A 

DUKTERE

Palengvinti Jai 
Kentėjimus

20 Užmuszti Gele
žinkelio Nelaimėje

Vichy, Francija.— Dvide- 
szimts žmonių likos užmuiszta 
ir apie 50 sužeista pavojingai, 
kada trūkis prisiartinantis 
prie Austerlitz stoties, iszsiri- 
to isz begiu ir susidaužo. Penki 
vagonai iszsirito isz begiu o 
du likos sudaužytais ant szmo- 
tu

Davenport, Iowa — Biznie
rius Charles Herį>b ana diena 
iszveže savo duktere in užmies
ti ir ja nuszove, po tam pats 
sau paleido kulka in szirdi kur 
juos pravažiuojanti automobi
listai surado.

Herbb nužudė savo duktere 
isz dideles meiles ir kad pa
lengvinti jai kentėjimus. Duk
tė nuo gimimo dienos buvo 
kurezia ir nebyle ir be jokios 
valdžios. Turėjo ji 16 metu ka
da ja tėvas nužudė, ant kurios 
jis iszdave daug pinigu ant jos 
gydymo bet be pasekmes. Ma
tydamas kad dukrele turės 
kentėti per visa savo gyvasti, 
nutarė užbaigti jos kentėjimus 
o kad ja labai mylėjo, nutarė 
pats jai draugauti ant amžinos 
keliones.

Herbb buvo naszlys, palik
damas da kitas dvi veduses 
dukteres.

Vyras Nori Persiskyri
mo Nuo Savo Karsztos 

Moterėles; Butu Ji 
Suedus Gyva

Kaunas.— Per reidio Merke
lis tvirtina, kad Zarasuose in- 
vyko baisiausios žudynes. Ap
leisdami szi miestą Bolszevi- 
kai degino, grobe ir žudė.

Al. Merkelis tvirtina kad 
daugiausia nukentėjo tos vie
tos, kur stovėjo didesnes Rau
donosios kariuomenes ingulos. 
Labiausiai nukentejo auksztai- 
cziai, nes isz ten negreitai isz- 
begiojo Bolszevikai ir ju paka
likai. Panevėžys labai nuken
tejo, nes nužudyta 35 asmenys 
ir iszvežta Rusijon 414 asmenų.

— Kantrybe yra raktu in 
gera pasielgimą.

— Kromininkas arba par
davėjas moteriszku paredu, 
skrybėlių ir visokiu papuoszu, 
tankiausia moteria greieziau 
iszgydo, negu geriausias spe
cialistas daktaras.

San Francisco, Cal. — Karo
lius Knehr, 28 metu, vargoni- ' 
ninkas czioiiaitineje bažnyczio- , 
je, užvede teismą in suda ant 
persiskyrimo nuo savo karsz
tos pacziules. Savo užmetineji- 
me sako kad po dvieju sanvai- 
cziu apsipaeziavimo, turėjo pa
cziule pamesti nes nuolatos su 
juom glamonėjosi, neleido ji in 
laika prie darbo ir tas nuolati
nis glamonėjimas jam taip nu
bodo kad net isz namu iszejo.

Karolius sako, kad jeigu ne
būtu pamotes savo pacziule tai 
butu ji “gyva suedus.” Pati ji 
labai pasiutiszkai mylėjo. Mo
tere persiskyrė su savo pirmu
tiniu vyru kad jis buvo per 
“szaltas” o dabar Karolius sa
ko kad jo moterėlė yra per 
karszta, Sake j is toliausi “Bu
vau nelaimingu name savo pa
cziules, turėjau visados .būti 
prie jos ir būti nuolatos per ja 
glamonėtu, daugiau man nieko 
bepasiliko kaip pabėgti nuo 
jos.”

Motere taipgi užvede skunda 
priesz vyra, kuris ja pamėtė, 
nes sako kad vyras prisiuntė 
pas ja du daktarus ir du vyrus 
kurie ja norėjo nuvežti in li- 
gonbute bet ji juos iszvare lau
kan. Kas kiszasi vyro užmeti- 
nejimui kad ji yra per karszta 
tai sako kad jos vyras neturi 
pilno proto jeigu nepriima jos 
meiles.

Ana diena “Džeikis” Stum- 
daitis valgė zupe, kuria jo jau
na pacziule iszvire, surasdamas 

(joje plauka. “Džeikis” tuojaus 
subaubė kaip jautis: Ir vėl zu- 
•peje suradau plauka! Bet ji 
jam tuojaus saldžiai atkirto: 
“Dots hating,” kitados kaip 
ruvai “singeliu,” tai būtumei 
mane visa nurijus isz meiles 
o dabar tau tik vienas plauke
lis mano nepatinka. Geriau sze- 
rap! ir gana.

Czionais Amerike jeigu 
žmogus nori būtie “riez,” tai 
užtenka du kart padegt savo 
“biznius arba auzus,” keturis 
sykius “sir.bankrutyt” ir tris 
sykius ap'siženyt su boboms, 
kurios turi gorus “Insziurenc” 
arba gavo po vyru “kompen- 
seiszion” keliso tukstanezius 
doleriu. “Gud ting boys!”

18 Metu Vaikas Myli
mas Vedusios Moteres

Norėjo Nužudyt 
Mussolina

Washington Depot, Conn. — 
Musu kolionija labai nukentejo 
nuo sausumos nes upes ir upe- 
lukai iszdžiuvo ir ūkininkams 
sutrukdė darbus isz pritežasties 
trukumo darbininku ant ukiu. 
Lietuvys ūkininkas, ponas E. 
J. Krikszcziunas pareiszke ge
ra derliu szirnet: vaisei gerai 
užderėjo o obuoliu ir-gi didelis 
derlius ir prekes geros. Ponas 
Krikszcziunas rfkininkauja jau 
30 metu ir turi didėli pasiseki
mą savo darbuose. Jo ūke ran
dasi puikioje vietoje, žeme la
bai derlinga, ūke iszrodo kaip 
tikras Lietuviszkas palivarkc- 
lis ant puikaus kalnelio, graži 
upe vingiuoja pro szali isz ko 
npielinkes, gyventojai labai gė
risi.

; — Kasi ink isz gyvenimo 
czionaitiniu darbininku tai 
nors czionais nesiranda fabri
ku ir kitokiu dirbtuvių bet dar
bo užtenka visiems. Daugumas 
ūszejo tarnauti Dedei Šamui 
apgynime sklypo. Žmones ge
rai ir įbroliszkai sutinka ir gy
vena užganadinaneziai kaip 
geriems 'Lietuviams pritinka.

—Reporteris A.K,

Tarnaite Paliko
Giminėms $12,000

Philadelphia — Jean Leask, 
Szkotiszka tarnaite pas advo
katą William Turner per de
vynis metus mire ana diena pa
likdama dvylika tukstancziu 
doleriu. Penkis szimtus paliko 
savo draugei, taipgi tarnaite 
pas Turneri o (likusius paliepė 
nusiunsti del savo giminiu in 
Szkotlandija.

“Mano Tete Papjovė 
Mano Mamyte”

LaCrosse, Wis. — Palicija 
aresztavojo 18 metu Bena El
kin kuris stengėsi pasiimti sve
tima automobiliu kuris stovėjo 
prie namo ilocnininko. Laike 
tyrinėjimo ant palicijos pasi
rodė buk 18 metu vaikinas bu
vo insimylejas 23 metu Edna 
Dempsey, motina dvieju vaiku, 
kuri jau keli menesiai adgal 
pamote savo vyra kuris" yra 
kuiiiduktorium ant geležkelio.

Vėliaus motere likos areszta- 
vota ulž prikalbinima nepilna 
meczio vaiko ant paleistuvingo 
gyvenimo. Motere tankiai pri
kalbindavo vaika idant ja pa
vėžinėtu automobiliuje o kad 
neturėjo savo automobiliaus, 
todėl pasiimdavo kitu.

Vienas Lietuviszkas kunigė
lis kada užlipo ant kozelny- 
czios ir pradėdavo pamokslą, 
tai turėjo toki papratima, kad 
treptelėdavo su koja, szaukda- 
mas: Asz jum parodysiu! Tokis 
pradėjimas pamokslo labai ne
patikdavo “Riteriui” Tuzui, 
kuris viena Subata nuėjo in 
bažnyczia ir nupjovė kozelny- 
czia. Atėjo Nedelia. Kunigė
lis insilipo in kozelnyczia ir pa
gal savo papratima, szaukda- 
mas: Asz jum parodysiu! Tuorn 
syk kozelnyczia sugriuvo, o 
kad tai, bravo karszta diena ir 
kunigėlis buvo tiktai sutonoje 
ir priek tam po kozelnyczia 
buvo inkai ta didele vinis tai 
ant jos užsikabino puldamas. 
Kūmutes pakele akis in virszu 
ir dievobaimingai viena in ki
ta kalbėjo: Ka mums ’prižadėjo 
tai ir parode! “Foni tings 
somtaim.”

ATĖMĖ SAU
GYVASTĮ

Kasė Auksą Ant Savo 
Farmukes

isz | žeisdamas ji lengvai. Tikslas Į su karabinu ant keliu. Pagal

v KSF “Saule’.’ dabar $4.00 
meWtoSuvitoytose Valrti- 
uįpse, a $5 kitese-Viespatystese.

'■
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BENITO MUSSOLINI

Washington, D. C. — Žinia 
atėjo per reidio isz Italijos buk 
kokis tai žmogus užsikeisejo
ant Mussolino gyvasties szau- auksa ant savo farmukes gir
damas in ji isz revolverio, su-'rioje, likos surastas negyvas

Carrollton, Ill. — Asžtuoniu 
metu mergaite, valgydama 
obuoli, nuėjo pas’ savo kaimy
nus ir malszei be jokio susiju- 
dinifrio ir gailesties paszauke: 
‘ ‘ Mano tete ka tik papjovė ma
no mamyte,” Kaimynai i 
pradžių nenorėjo mergaitei ti
kėti bet perimti akyvumu, nu
ėjo pažiūrėt ar tai teisybe. Ir 
ant tikrųjų rado Mrs. Diana 
Oglesby gulinezia ant grindų 
su perpjauta gerkle nuo ausies 
lyg ausies o galva buvo beveik 
visiszkai nupjauta. Tuojaus su
sirinko mynė žmonių jeszkoti

Daug mokytu daktaru dabar 
apmiislineje, ar moteres vela 
neszios “gorsetus” ar ne. Vie
nais “propesoris” daktaras isz 
Najorko, sako szitaip: Dauge
lis moterių neturi atsakanezia 
parama sveikatoje del kepenų, 
kurios yra sunkesnes treczda- 
li daugiau kaip visi vidurei, o 
ir pilvas. Tai jisai yra tosios 
nuomones, kad “gorsetas” yra 
geresniu paramų. Kad ji vel- 
nei su tokiu daktaru! Mano 
kaimynas turi pilvą kaip bub- 
nas, o vaikszczioje be paramo 
ir da jam nesutruko. Asz miš
iniu, kad taji dalyka palikt 
moterėlėms, josios geriairisia 
žino ar joms reikalinga “gor- 
setai” ar ne. Josios vis temi
na ant to, ka vyrai myli. Jei
gu matys kad y 
mylės su “ gorsetais, ’ ’ tai tuos 

8, ° 
kada matys, kad ju vyrai ne
myli tai tuojaus numes in kam
pa ir be daktaru. Tasai dakta
ras privalo kuo kitu užsiimti, 
ne kaip moteriszkoms kepeni
mis.

bandymo nužudyti Mussolina'palicijos tyrinėjimą tai senu- 
yra, kad jau Italams nubodo to-1 kas badai pats sau atėmė gy- 
ji kare ir sklypas nereikalingai J vasti isz nežinomos priežasties, 
kenezia visokius nesmagumus Kaimynai apsakė palicijai buk 
ir lieja krauja nereikalingai 
gialbedami Vokiecziams. Itali
ja tuom atsitikimu labai persi
ėmė ir visai nesigaili Mussoli
no.

jo tėvas ir-gi badai iszkasdavo 
aukso bet kur jis randasi tai 
buvo užlaikyta slaptybėje. Se
nukas vis turėjo užtektinai pi
nigu.

Miss Amerika Ir Ponia n• kakla isztieses stawieiNj.i in 
dangų.

Buvo szaltas, nejaukus ru
dens vakaras. ‘i .

Motina susuko ’savo kūdiki 
paskutinius, szvaresniūs 

skarmalus, ingrudo dūdos 
pluta iii maža, prasižiojusia 
vaiko burna ir pravėrus sukrj^- 
pusias namelio duris, iszejo in 
gatve.

Szaltas vejas, lyg tyczia už 
duru lanke kad galėtu ūžti, ga
lėtu purtyti savo auka, szaleziu 
sukaustyti visus motinos sąna
rius. '

Motina, vaikeli neszina * 
neturtinguju kvartalo gatvė
mis. Žemuose vartuose stovėjo 
jaunos moterys, szale sukinė
josi girti vyrai ir pirkinėjo 
meile.

Praėjo motina tamsiuosius 
skersgatvius, insuko in akinan- 
cziai apszviestas gatves, kurio
se lakstė gražiai apsiszviete au
tomobiliai, vaikszcziojo ponai, 
skrybėliuotos ponios vedžiojo- 
si didelius szunis. Tai Ibuvo 
svarbiausia ir turtingiausia 
miesto gatve.

Languose žibėjo aukso žie
dai, visokiu rusziu gražios lė
lės.

O kituose languose, taip pat 
už stiklo, kabojo kekėmis tam
siai mėlynos vynuogės, szvie- 
siai geltoni bananai, žali per
pjauti pusiau arbūzai, ružavaig 
sekluotais viduriais. Buvo su
krautas szokolados, saidaineis, 
obuoliais ir gruszemis.

O pro kepyklų duris kvepėjo 
sziltos duonos malonus kvapas, 
didindamas alki, keldamas 
tuszczio pilvo niurnėjimus.

Viduryj gatves, iszsirikiavn- 
sios, kaip kareiviai, ■ stovėjo 
nuogos liepos — tiesios lieknos 
ir ramios.. 1

Pailsus prisiglaudė / motina 
prie vienos liepos, kruvinomis 
aszaromis maldaudama praei- 

’ viu: ■ > ■ :
— Susimylėkit žmones! Pa- 

gelbekit!
Bet žmones, kiekvienas savo 

mintimi užimtas, skubėjo pro 
szali. Palenkė galvas, ėjo jie vi
si pro.szaili, nežiūrėdami inirsz- 
tanezios motinos skausmus, 
kurios sąnarius purtė . rudens; 

. szaltis. -
— Susimylėkit žmones! Gel

bėkit vargsze motina — vis. 
silpniau skambėjo jos balsas.

Bet nieks tu szauksmu ir de
javimu negirdėjo, tik krintan
tieji lapai, taip szvelniai, rami- 
niancziai szlamejo, kad skaus
mas su alkiu mažėjo; bet.atsi
rado jegu stovėti ant kojų ir 
žengti pirmyn. , . /

Motina, vilgydama veidus 
aszaromis, inejo in kažkokio 
namo prieangi. Jo sienos buvo 
baltai iszda'žytos o augszcziau 
svetimo buto dura, žibėjo, ap
narpliota vielom, 25 žvak.ia 
lempute.

Motina pabueziavo savo kū
diki paskutini karta. Jos aky-, 
se sublykeziojo žalios mėlynos, 
raudonos žiežirbos... ,,a

Motina paliko svetimam 
prieangyje savo kūdiki. . /

Ka jinai pergyveno szitito 
momentu, žino, tik ji vieną.

Palikusi kūdiki, po' ilgfu 'klai
džiojimu gatvėmis, ji su^ryžo 
in savo nejauku kambarį. Ja
me, prie krosnies gulėjo trys 
didesni vaikai o jos vyras,, 
kaip ir jai iszeinant, sėdėjo žė- 
myn nuleidęs galva ir negyvo
mis akimis žiurėjo kažkur 'ią 
toli.

Buvo szaltas nejaukus r 
dens vakaras. '

Kada Rūta Licklider ap- 
laike pirma dovana už pato
gumą ir titulą “Miss Ameri
ka” ant parodos Palisades 
Park, N. Y., likos pakviesta 
in Washington, D. C., kur 
pasisveikino su Ponia Roose- 
veltiene, paezia Prezidento.

DUVO szaltas nejaukas rudens 
vakaran. Vejas, kaip lat

ras, staugė gatvėse. Pageltę 
medžiai, liūdnai meto savo la
pus, vos-vos girdimu szlame- 
siu. Ruduo, kaip nepermaldau
jamas žvėris, insiverže in mies
tą, iszgazdino visus nelaimin
guosius, vargo prispaustus 
žmones, ponus apvilko sziltais 
kailiniais o vargszus nuvarė 
prie szaltos krosnies szildyfis.

Greta augsztu, dangų sie- 
kianeziu, muru glaudėsi kiau
rais stogais nameliai, iszdaužy- 
ta'is laiigu stiklais, sucypusio
mis, suskilusiomis, nesandario
mis durimis.

Miesto* gatvėse, storos po
nios insivilke in minksztus szil- 
kinius paltus, gražiais vežimė
liais, vežiojo savo vaikus, szil- 
tai isz visu pusiu apglamžytus, 
pavalgydintus ir pagirdytus.

O kitoj pusėj miesto, ten kur 
dvoke .pelėsiais, neturtinguju 
kvartale, badaujanti motina 
glaudė maža vaikeli prie isz- 
džiuvusios džiovininkes kruti
nės. Vaikas verke, tiese ranku
tes prie motinos kaklo. Jo riks
mas, jo užkimęs balselis, dras
kė alkanos motinos szirdi, kuri 
vievien nieko 
szitai nesenei 
šiai gyvybei, 
griebianeziai 
alkanos motinos krutu.

Buvo szaltas, nejaukus ru
dens vakaras.
Neturtinguju kvartale, spok

sojo mažucziuose langeliuose 
szaltos mulvinos szviesos; al
kani vaikai glaudėsi prie savo 
motinu, vaiku tėvai ir motinu 
vy rai sėdėjo žemai nuleidę gal
vas, kažkur in toli'žiūrėdami, 
užgesusiomis akimis.

Už langu staugė vejai, iszsi- 
rikiave eilėmis medžiai, pasku
tinius pageltusius lapus ra
miai, ramiai here žemėn o sži- 
tie krito, szlamejo, sukeldami 
kažkokį liūdėsi, pasiilgima 
duonos, nors karsztos sriubos, 
sziltu barszcziu. .. O ten dar 
toliau, už Nemuno, Aleksote, 
staugė pririsztas szuo, užvertęs 
galva, augsztyn, užmerkęs akis

negalėjo duoti
pasaulin ateju-
rekianeziai ir

už iszdžiuvusiu

I

jas
I °
geležinius lankus užsidės

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

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes

Sumneytown, Pa. — Calvin 
Reed, 78 metu pustelninkas, 
kuris per 25 metus badai kasė

“Sziur boys, dats rail!” 
Jurs t nuli,

Kaulas Pilozicipas.

§ Laime neturi akiu. Kaip
gi gali surasti kožna žmogų? 
Isz netycziu tik nutveria.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti "SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE 1 I I 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.
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