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JAPONIJA PRASIDĖJO!!!
Japonai Bombardavo Guam Ir Hawaii Kur Užmusze 140 Amerikon- 

iszkus Kareivius Ir Sužeido 300; Be Jokio Prasergejimo Japonija 
Pradėjo Kare Priesz Amerika Nedelioje; Paskandino Kelis Laivus

Isz Amerikos
NAUJAS TILTAS
j. SUGRIUVO IN UPE

9 Užmuszti, 17 Sužeista

Hartford, Conn. — Puse 
ii'ąu'jai statomo tilto per czio- 
naitin’e upe staigai sugriuvo in 
upe pasiimdatoas su savim 
devynis darbininkus kurie li
kos užmuszti per tukstanezius 
tonu plieno ir geležio kaipo ir 
Septyniolika darbininku likos 
sužeista.

! Buvo tai visai netikėtas atsi
tikimas nes inžinierei jau keti
no sujungti paskutinius plieno 
Ibalkius kad sztai su dideliu 
trenksmu visas .iii darbas in- 
krito in upe.

Atsilygino Po 37 Metu

■ St. Louis, Mo. — Didelis 
isztoras, Morris & Co., sziomis 
(dienomis aplaike laiszka nuo 
įnežinomo žmogaus su 40 dole- 
Teis ir rasze sekaneziai: “Bū
damas vaiku, pavogiau isz justi 
sztoro pora eževeryku vertes 
trijų doleriu. Už tai prisiuneziu 
jums 40 doleriu, tris dolerius 
■UŽ czeverykus ir 37 dolerius 
procento arba po doleri pro
cento už kožna meta ir manau 
kad skriauda dabar likos atly
ginta ir mano sanžiile likos ap-

Nelabas Ir Beszirdis
i A Tėvas

■ : Straton, Mass. — Sumuszes 
jiemiel as zi rd inga i a szt u oni u 
metu Della Winden, kuria bu
vo pasiėmęs ant iszauginimo 
išz sieratu prieglaudos ir pri
versdamas ja valgyt muilą kai
po bausmia už nepaklusnumą, 
Dick McCord likos aresztavo- 
tas ir pastatytas po $2,000 kau
cijos lyg teismui.

Mergaites kūnas buvo visas 
pamėlynavęs. Kaimynai prislė
gė buk mate kaip McCord pri- 
vertinejo mergaite valgyt mui
lą ir karta ji buvo priversta su- 
yalgyt net visa' szmoteli. Mer
gaite apsakė sudžiui buk buvo 
priversta keltis penkta valan
da ryte, pagamint pusryczius 
ir parneszti valgi pirm negu 
iszeidavo in mokykla o kada 
sugryždavo namo, turėjo dirb
ti namini darba lyg vėlybai 
makeziai. Mergaite likos sugra
žinta in ta paezia prieglauda 
jsz kurios jis ja buvo pasiėmęs.

SZUO ISZKASE
LAVONA

Nužudyto Kūdikio
Bamberg, S. C. — Prie arti

mo namo užmiestyje, szuo isz- 
kase lavona naujai gimusio 
kūdikio kuriam atgraužc gal
vele. Gyventojai pranesze apie 
tai palicijai. kuri pribuvo ir 
pradėjo daryti tyrinėjimą su
rasdami toj paezioj vietoj ant
ra lavonėli kūdikio, da geram 
padėjimo. Nužiūrėjimas puolė 
ant dukters locnininko namo, 
24 metu Fay, kuria kaimynai 
neseiiei mate motiniszkam pa
dėjimo. Isz pradžių mergina 
gynėsi Imk tai ne jos kūdikis 
bet palicija turėdama rankose 
gerus davadus jos prasikalti
mo, ant galo ji prisipažino prie 
kentės. Paša k o"’, ncSenei pa
gimdė dvynukus o manydama 
kad jie yra negyvi ir kad apsi
saugoti sarmatos, užkasė abu
du darželyje. Nelaba motina li
kos uždaryta kalėjimo, 
malszy ta. ’ ’

ISZMESTA ISZ
STUBOS

Pagimdė Kudiki
Gordon, Ill. •—- Užmiestyje 

szio miesto, beszirdis locninin- 
kas namu, laike szalczio, isz- 
mete laukan 22 metu Mrs. Mare 
Stenson už įieužmokejima rau
dos. In kolos miliutas po tam, 
jauna motore, gulėdama szale 
ulyczios, pagimdė kudiki kuris 
mire in trumpa laika. Valdžia 
daro tyrinėjimą ir ketina be- 
szirdi locnininka aresztavoti.

Vyras jaunos moteros pamė
to ja o toji neturėjo pinigu už
simokėti randa. Lociiininkas 
paszauke konsztabeii kuris isz- 
mete visus rakandus ant uly
czios ir isznesze serganezia 
motoro su szieniku.

Trijų Metu Kūdikis 
Užmusze Motina

Slayton, Alinu. — Mrs. Ar
thur Van de Velt, 31 metu am
žiaus, likos nuszauta isz nety- 
cziu, kada jos trijų metu sūne
lis Williamukas, nuėjo in kuk- 
nia ir patraukė vamzdi karabi
no kuris stovėjo kuknioje. Ka
rabinas iszszoveirszuvis patai
ko in motinos galva, užmuszda- 
mas ja ant vietos.

— Vienoje kletkoje du le
vai — viename name dvi mote- 
res, tai negerai

Rusai Nepasiduoda, — 
Vokiecziai Pastate 1,- 

500,000 Vyru Ant
Kares Lauko

Kubiszevas, Rusija — Dide
liam szaltyje Vokiecziai kovo
ja smarkei bet daugelis karei
viu krinta ant keliu suszale o 
kiti neteko pajiegu ilgiau ko
voti. Todėl Vokiecziai nusiun
tė in Rusija apie pusantro mi
lijono kareiviu kad padaryti 
gala Rusijai bet lyg sziam lai
kui mažai nuveikė tik panesze 
dideles bledes.

Možaiske ir Volokolomske 
Vokiecziai panesze dideles ble
des. Vokiecziai buvo priversti 
apleisti taisės aplinkines.

Sesuo Nužudė Serganti 
Savo Broli

Kings Park, N. Y. — George 
Horn, 26 metu, kuris sirgo pro
to liga, likos nuszautas per sa
vo seserį, Mrs. Elizabeth Rei
chert, 35 metu. Kada ja palici
ja tyrinėjo ir užklausė kodėl 
taip padare, tai sesuo atsake: 
“Džiaugiuosiu kad taip pada
riau ir tndbucziau galėjus jam 
geriau patarnauti. Negalėjau 
ilgiau žiūrėti ant jo kentejimu. 
Mano brolis daugeli kartu ker- 
szind atėmimu sau gyvasties 
bet ant galo buvo taip silpnas 
kad negalėjo pakelti savo ran
kos tai iszpildyt. Geriau kad 
mirė isz mano ranku ir tokiu 
būdu palengvinau jam sopu
lius.” Motere likos uždaryta 
kalėjime.

Subadė Vyra Peiliu
Dienoje Jo Varduvių

Greenbav, AVis. — Rože Dre- 
yer ana diena padare netikėta 
“dovanele” del savo vyro Mar
tino, kuris taja diena apvaiksz- 
tinejo savo 40 metu sukaktuves 
gimimo ir sziadien Martinas 
randasi ligonbuteje su keleis 
žaiduleis krutinėję kuriuos jam 
uždavė su peiliu jo mylima pa- 
cziule už ka ji dabar pakutavo- 
ja kalėjimo.

Motere aiszkino palicijai buk 
pareja namo taji vakara isz 
vakaruszku, jie susipesze už 
koki tai dalyku, ir laike peszty- 
niu motere uždavė jam kelis 
žaidulius su peiliu. Nepamena 
ji kodėl taip pasielgė su vyru 
tiktai tiek pamena kad tame 
laike buvo girta.
Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Europa Tikisi Taikos
ITALAI NEUŽGANADINTI; GYVENTOJAI 

KELIA SUOKALBIUS PRIESZ 
MUSSOLINA

LONDON, ANGLIJA. — Isz priežas
ties dideliu nepasisekimu, kokius turi Vo
kiecziai Rusijoj, eina paskalai, buk Vokie
tija ketina padaryti taika, nes jos sėbras 
Italija, yra ceužganadinta ir gyventojai ke
lia suokalbius, kad Mussolina praszalint 
gerumu ar su szuviu kuris juos inklampino 
in taįa kare. Mieste Trieste jau kilo ke
li maiszacziaį kurie aiszkiai parodo savo 
neužganadinihiu priesz Mussolina.

Aresztavoti Japonai 
Siuncziami Ant Ellis

Salos

New York —- Szimtai Japo- 
niszku gyventoju czionais likos 
aresztavoti ir nusiunsti ant im
igrantu salos Ellis Island (kas- 
telgarde) kur bus laikomi ir 
iszsiunsti in ten isz kur pribu
vo. San Franciske, kur gyvena 
daugelis Japonu ir yra czion gi
mė, apgailestauja kad Japoni
ja be jokios priežasties iszdave 
kare Amerikai. Tieji, kurie net 
ezien gimė, likos aresztavoti ir 
siuncziami in abazus.

Anglija Iszszauke Kare 
Priesz Finlandija, Ru

munija Ir Vengrija

London— Anglija iszdave 
i kare priesz Finlandija, Rumu
nija ir Vengrus, kurie prigialb- 
sti Vokiecziams kovoti priesz 
Rusija. Anglija davė jiems ga
na laiko kad nustotu būti sėb
rais Vckiecziu nes kitaip, už
klups ant j u. Laikas jau pasi
baigė ir dabar tos trys vieszpa- 
tystes yra prieszininkes Ang
lijos ir Rusijos.

San Jose, Costa Rica — Vie
nas isz smalkiausiu drebejimu 
žemes, kokis atsibuvo czionais, 
davėsi jaustis ana diena. Na
mai smarkei sudrėbėjo ir pa
daryta daug bledes. Ar žmonių 
likos užmuszta tai to nedažino
ta nes telegrafai likos per
traukti.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Rusija Plaka Vokie- 
czius Ant Trijų Frontu

London — Rusiszki eropla
nai plaka Vokieczius ant trijų 
fruntu o vaiskas jau atėmė apie 
4,000 keturkampiniu myliu že
mes nuo Vokiecziu ir plaka 
juos ant 70 myliu frunto. Rusai 
užklupo ant 1,500 Vokiszku 
troku su dinamitu kuri mane 
naudoti ant sunaikinimo visu 
tiltu ant Mius upes, kad Vokie
cziai negalėtu gautis ant kitos 
puses.

Amerika Nusiuntė An
glijai Maisto Už Puse

Bilijono Doleriu
Washington, D. C. — Nuo 

Apriliaus menesio, Amerikas 
iszsiunte in Anglija visokio 
maisto už puse bilijono doleriu 
vertes in laika szesziu menesiu. 
Priek tam nusiunsta 10,600 va
gonu sūrio, 560,000 blesziniu 
pieno, 5,000 vagonu kiauszi- 
niu, 5,500 svaru kiaulienos, 2,- 
000 vagonu tauku ir 5,600 va
gonu tabako ir bovelnos.

Boise, Idaho — Czionais mi
re nigerka, Nellie Allen, kuri 
buvo atvežta iii Amerika, isz 
Afrikos, kaipo nevalninke. Se
nuke susilaukė 103 metu. Mirė 
ji nuo sužeidimu kokius aplai
ke automobiliaus nelaimėje.

Americus, Ga. —• Szeszios 
ypatos likos užmusztos ir 13 
sužeistos kada automobilius 
susidūrė su mokyklos bosu ku
ris veže studentus isz futboles 
loszimo.

WASHINGTON, D. C.----- Amerika su
Japonija jau susirėmė, Nedelioje, kada tai Ja
ponija be mažiausio prasergejimo užklupo ant 
Amerikoniszkos laivyno stoties Pearl Harbor, 
Hawaii, kur bombardavo kazarmes, užmuszda- 
mi 140 Amerikoniszku kareiviu ir 300 sužeidė 
bet kiek užmušta gyventoju tai da nedažinota. 
Amerikoniszka įlota iszplauke isz pristovos 
Pearl Harbor ir didelis skaitlis eroplanu iszleke 
isz Manilos, Filipinų o f lota iszplauke užklupti 
ant Japonu kur jau badai atsibuvo muszis tarp 
f lotu. Szeszi Japoniszki eroplanai likos nuszau- 
ti ir keturi submarinai.

-K
Tik in kėlės valandas vėliau, i 

po tam netikėtu užkiupimu ant! 
Amerikonu, Japonija iszdave 
ir apszauke kare priesz Ameri
ka.

Anglija, Australija, Kanada, 
Dutch West Indija, Costa Ri
ca, Nikaragua ir Holandija isz
dave Japonams kare kaipo ir 
Amerika.

Visi Japoniszki gyventojai 
czionais likos apszaukti nevi
donais ir turi užsiregistruot 
tuojaus. Tukstancziai Japonu 
jau likos aresztavota.

Amerikoniszka flota iszplau
ke pasitikti Japoniszka flota 
artimoje Filipinų. Japoniszkas 
laivas likos paskandytas prie 
Honolulu. Amsrikoniszkas lai
vas, Oklahoma, likos paskan
dytas. Badai Japonai padare 
dideles bledes Maniloje ant Fi
lipinų per bombardavima mies
to su eroplanais. San Jose, Cos
ta Rikoj, visi Japoniszki gy
ventojai likos aresztavoti.

Prezidentas Rooseveltas pa
liepė visiems kareiviams stoti 
ant tarnystes tuojaus, tai yra, 
nuo 28 lyg 35 metu. Apie 5,000 
ercplaniniu kareiviu likos nu
siunsta in Kalifornija. Vienas 
Amerikoniszkas transportinis 
laivas likos paskandytas per 
Japoniszka submarina prie Ka
lifornijos pakraszczio.

Panedelyj po piet preziden
tas Roose veltas kalbėjo in vi
sus gyventojus kad laikytųsi 
drueziai ir dirbtu isz visu pa
jiegu del labo savo tėvynės. Vi
si straikai kurie tęsęsi czionais, 
likos atszaukti nes patys darbi
ninkai dabar suprato kad skly
pas randasi dideliam pavojuje 
ir turi dirbti ant jo apgynimo.

Kada senatorius Wheeler isz- 
girde kad jau kare prasidėjo su 
Japonija, užpykęs paszauke: 
“Vienatinis būdas koki mes tu
rime dabar daryti, yra supliek
ti po velniu Japonus ir užbaig

ti taji visa ergeli su Japonija 
lyg pabaigai!”

Visa Amerika sujudo lyg gy
vam kaului, iszgirde apie veid- 
mainysta Japonu kurie pri
siuntė savo ambasadorių nevos 
ant padarymo taikos ir tuojau 
po tam pradėjo užklupinet ant 
mus. I (

Paskutines reidio žinios skel
bia buk Japoniszki eroplanai 
bombardavo kariszka stoti, 
Hickman Field, Honolulu  j e, už- 
muszdami 350 kareiviu.

Kariszki žinunai tvirtina ir 
tiki kad Amerika suplieks Ja
ponus in trumpa laika bet gy
ventojai taipgi turi stoti in pa- 
gialba ir ginti savo sklypą vi
soms spėkoms.

Prezidentas Roosevel- 
tas Apszauke Kare

Priesz Japonija
Washington, D. C. — Prezi

dentas Rooseveltas suszauke 
kongresą su kuriuom turėjo 
posėdi 12.30 po piet, Panedelyj, 
apszaukti kare priesz Japonus 
kurie užklupo ant Amerikonu 
be jokios priežasties ir tai tame 
laike kada Japonai dare taika 
Washingtone.

Trys Amerikoniszki 
Laivai Paskandyti

Tekio, Japonija — Japonai 
garsina buk paskandino sekan- 
czius Amerikoniszkus laivus: 
Oklahoma, Pennsylvania, West 
Virginia, keturis torpedinius 
laivus ir keturis kruserius. Bet 
taja žinia Amerikoniszka val
džia neužtvirtina.

Žinios skelbia buk ant Clark
field stoties, Hawajoj, Japonu 
eroplanai suszaude 50 Ameri- 
kcniszku eroplanu. Daug Ame- 
rikoniszku kareiviu užmuszta.



Kas Girdėt
Amei'ikoniszki

skaitydami žines isz Libijos
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kad Amerikoniszlki eroplanai, • 
tankąi ir ginklai ima virszu 
ant neprieteliu, privalo džiaug- 
tis- . "A ’ |

Privalo sziadien užsiraitot 
rankoves, spjauti in delnus ir(

Sziadien pakalbėsime su ju
mis, mieli skaitytojai, truputi 
apie žmogaus gyvenimą.

Gyvenimas ant szio s\
nėra Rojum in koki žmones ti
ki ir jeszko bet bibliszku czys- 
czium arba pekla. Kožnas turi 
kentėti ant szios ąszaru pakal
nes ; vieni mažiau, kiti daugiau 
bet visi turi 'būti pasirengia 
ant skausmo ir erszketinio gy
venimo.

Kada jauni sueina in pora, ti
kisi isz gyvenimo laimes bet 
gyvenimas greitai parodo tei
sybe ir atidaro jiems akis nes 
darbas, kentėjimai, visokį ne
smagumai ir gimdymas vaiku 
yra tankios priežastys visokiu

’igto Į taip pasakius Lietuviszkai: Į 
“vai jus rup. .., mes jums, dai 
daugiau ■prisiunsime tokiu ma-

Kaiminkos Butu Per
skyrė Sena Pora Kuri 

Gyveno Sutikime 
Ir Meileje

Dayton, Ohio — Pergyvenia 
p< roję per 36 metus, Antanas

Pames Palitika —
Per Senas

szinu ant jusu sprandu.” Po Sikora, 73 metu ir jo motei e, 
tam sau atsisėsti prie reidio su Į Magdalena, 66 metu, apleido 
pypkute dantyse, pąsistaczius' suda linksmi nes nepasiseko 
sau buteli alaus ant stalelio ir j kumueziu piktiems liežuviams 
užganadinaneziai klausyti kaip, juos perskirti. Sikoriene, keli 
Hitleris siunta priesz Amerika metai migai, neteko kojos per
ir jos gerai iszlavintu darbiniu-' 
ku kad nepavelina Vokie
čiams ir Italams save suėsti 
be pipiru ir druskos.

Ka jus > ant to pasakysite, 
pramoninkai ir Amei'ikoniszki 
darbininkai?!

nelaime ant geležinkelio todėl 
buvo priversta sėdėti namię. 
Nuo kokio tai laiko kūmutes 
jai daneszinejo buk jos vyras 
svilina kurkas prie 42 metu 
naszleles, gy venanezios artimo
je. Porele per visa savo gyvastį

Senatorius George W. Nor
us, isz Nebraskos, kuriam 
jau suėjo 81 metai, apreiszke 
kad jau daugiau nesistengs 
aplaikyti taji garbinga dins-

turiu tamistai reikaleli. Pasa
kysi tamista visiems randau-

l ninkama jog nuo pirmutinio 
kvartalo randa bus sumažinta 
ketvirta dali.

Gal ponas norėjai pasakyti, 
[pakelti randa, — tarė Reksnis. 
į — Asz pasakiau, kad suma- 
! žinau randa, — tarė p. Smage- 
. vi ežiu s.
| — Del Dievo! tai negirdėtas 
daigias, —■ kalbėjo Reksnis — 

1 jog jeigu. ..
| Negalėjo dabaigt savo kal
bos, kad sztai pertrauke p. Sma 
geviezius ir jau lyg su staigu
mu tarė:.

( — Mano brangus Reksni, asz 
I esmių tokio budo jog ka asz pa
sakau tai taip turi būti. Padą- 
rykie tamista tuojaus kaip asz 
liepiu asz savo laike iszduosiu 
kožnam raszta.

Nusidyvijas iszejo o baime

Sociales Apdraudos IlSTORIJE apie Ila isz ma
rš i « z • rx l • 1-----------------  iszo iszlins, Al-Bordas Pataria Darbi-1 yVa įn Virszu iszkiis, Kaip už-

ninkams Kasmet Patik-! sveikata ir apsaugoti . . j . ! szeimynele nuo lygu, Verta Ne-
rmti Savo Sąnskaita i užmirszt, Kaip dagyvent 100

Sociales Apdraudos Bondas 
nori kreipti visu dėmėsi in so-1 
ciales apdraudos instatymo pa- 
rupinima, kuris nustato ketu- 
riu-metu laika darbininkams 
patikrinti savo sanskaitas. Po 
keturiu metu laiko nebus gali-' 
ma padaryti permainų sociales 1 
apdraudos sanskaitose. Patar
tina darbininkams su sanskai- 
cos numerais peržiureti savo

metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir-, 
tuoktis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 150.
SAULE PUBLISHING CO.,

MAHANOY CITY, PA. U.S.A. ,

nesupratimu tarp vedusiu po
ru.

Stebėsi žmones kad tarp ve
dusiu poru būna tiek persisky
rimu, nesutikimu, neužganadi- 
niancziu apsivedimu ir negali 
surasti priežaseziu o bet ran
dasi priežasties isz ju paežiu 
kalcziu.

Mergina iszteka už vyro ne- 
apsižiurejus — aklai, be iszty- 
rinejimo budo savo vyro ir sa
vo locnos szirdies.

Vyras paima mergina kuri 
jam patinka tik isz virszunes— 
cacyte, lėlytė ir ant tokiu pa
matu nori statyti savo laime 
ateinianeziam gyvenime. Žino
ma, abudu tankiausia apsigau
na o nuo to kyla neužganadini- 
mai ir persiskyrimai.

Sztai prilyginimas del visu 
tu, kurie neatsilygina su prenu
merata už laikraszti.

Tula diena vienas žmogelis 
nuėjo ant medžiokles o kada 
staigai užėjo didelis szturmas 
su lietum, žmogus pasislėpė in 
supuvusi medi, kuris gulėjo ar
timoje. Nuo lietaus medis su
brinko ir žmogelis negalėjo jo
kiu budu iszlyst. Supratęs kad 
jam reikes mirti, atsiminė apie 
visas savo nedorybes padary
tas ant szio svieto ir kad neuž
mokėjo prenumeratos už laik
raszti, kuris jau senei iszsibai- 
ge, jaute kad per savo pasiel
gimus yra labai “mažiuleliu” 
na ir tokiu budu iszsigavo isz 
medžio pasekmingai.

Ar ir jus esate vienas isz tu 
“mažiuleliu”?

Ar mieli skaitytojai kada pa
misimo kas yra pigiausiu daly
ku sziuose sunkiuose laikuose 
bedarbes, kuri galima pirkti už 
mažiau kaip 7 ir 18/26 centus 
ant sanvaites o kas jums užsi
moka szimteropai ir atnesza 
daugiausia, naudos.

Tuom dalyku yra laikrasztis 
o juom yra “Saule.”

Kasdiena musu tauticcziai 
pristoja in didele szeimyna mu
su skaitytoju, kurie ne tik pa
tys grąžei atsilygina su skolą 
bet prikalbinėja ir jaunesnius 
prie skaitymo, žino kad “Sau
le” yra ju mokytojas, suramin- 
tojas ir geriausias draugas ir 
kurio redaktorius stengiasi vi
siems intikti kiek galima del 
vieno žmogaus.

Bet tasai žmogus da neužgi- 
me, kuris visiems intiktu, — 
sako senoviszkas priežodis. 
Yra tai paprastu dalyku nes 
jeigu nebutu neužganadinimu 
ir “Saule” visiems intiktu tai 
laikrasztis patrotintu savo 
svarbumą ir būti Gyvu Laik- 
raszcziu o tik pasiliktu nuofaro-

Patys Amerikos Lietuviai 
laiko savo skaieziu arti puses 
milijono gaivu o kai kurie net 
visa milijoną priskaito. Bet ofi
cialus gyventojų suraszymas 
parodo visai ka kita. Pagal ta 
šuraszyma, Pabalczio valsty
bėse gimusiu žmonių, dabar 
Amerikoje yra sztai kiek:

Latvijoj ir Estijoj gimusiu 
yra 24,223. Finlandijoj gimu
siu yra 142,478. Lietuvoje gi
musiu yra 193,606.

Tankiai girdime laike pra
kalbu ir skaitome apie “prole- 
tarijuszus”, bet ka tasai žodis 
ženklina ir prie ko galime ji 
prilyginti Sztai tūlas Ameri- 
koniszkas profesorius isz Yale 
universiteto iszaiszkina taji 
žodi szitaip:

“Proletarijuszas yra .kožnas 
žmogus kuris dirba už užmo
kesti, kuris neturi jokios kito
kios iszeĮgos iszskiriąnt savo 
užmokesties. ”

Pagal szi iszreiszkima tai di
desne dalis Europiszku gyven
toju galima priskaityt prie 
proletarijuszu.

Apskaityta buk ezionais A- 
merikoj randasi daugiau kaip 
30 milijonai szeimynu isz kuriu 
puse turi savo locnus namus, 
didesne dalis darbininku turi 
snsitaupine liaukose pinigu ir 
turi visokiu szeru kompanijo
se.

Dideleje Chicagos skerdiny- 
czioj yra daugiau kaip dvide- 
szimts tukstaneziu darbininku 
kurie turi joje szeras ir bonus. 
Telefono ir telegrafo kompani
jos, kurios turi daugiausia mo
terių darbininkių — jos dau
giausia turi szeru tose kompa
nijose del kuriu jos dirba.

Isz to duodasi suprast kad 
ezionais Amerikoj raudąsi ma
žiausia proletaru pagal supra
timą to žodžio.

dirbo sunkei ir susiezedino ga
na puiku turteli. Motere, nega
lėdama ilgiaus dalaikyti tuju 
liežuviu, užklupo ant vyro, už- 
metinedama jam kad jis ja ap
gaudinėja ir susineszineja su 
naszle ir nutarė užvesti skunda 
ant persiskyrimo. Kada jiedu 
atėjo in suda, vyras užklausė 
moteres: “Mama, ar tu tikrai 
žinai ir tiki kad asz tave apgau- 
dineju ant senatvės, pergyve
nia tiek metu meileje ir sutiki
me?” Kada jam atsake kad 
tik girdėjo apie tai nuo kaimin- 
ku, vyras pristatė deszimts 
liudintoju kad tik viena syki 
kalbėjosi su minėta naszle bet 
niekados jos neatlanke, ant ko 
pati naszle prislėgė sude kad 
vyras jai pasakė tik laba ryta 
ir kalbėjosi apie dafbus ir svei
kata.

Senukai apleido suda links
mi o motere prižadėjo daugiau 
neklausyti apjuodinaneziu lie
žuviu savo kaiminku.

Tikras Dievaitis

džiu ir mirusiu.

Jeigu sziadieninei daktarai 
gydytu žmones .kaip gydė seno
vės laikuose tai ju sziadien bu
tu labai mažai. Daugiau kaip 
du tukstąnpzius metu priesz 
Gimimą Kristaus, visi dakta
rai tame laike buvo po priežiū
ra valdžios. Babelonijos dakta
ras tuose laikuose aplaižydavo 
paskirta suma pinigu, sidabre, 
už padarymu operacijos, ant li
gonio bet jeigu toji operacija 
buvo nepasekminga ir ligonis 
mirdavo tai daktarui nupjau
davo ranka. — Sziadien butu 
daug.be ran k i u d ak t ar u.

Skupu žmogų galima prily
ginti prie kiaules nes tik po jo 
mireziai galima turėti isz jo 
nauda.

Kaip jums patinka szitas vy
rukas, mergaites? Yra tikru 
dievaieziu, ar ne? Yra tai 21 
metu amžiaus Wally Lasky, 
isz Brooklyn, N. Y., kuris li
kos iszrinktas isz tarpo tuks
taneziu vyruku ir pripažin
tas kaipo puikiausio sudėji
mo vyrukas. Dabar jam pa
siūlyta darbas su krutamu j u 
paveikslu kompanija. Ko
kia role jis losz tai da neda- 
žinota.

Linkėjimai Ant 
Kalėdų ir Nauju Metu!

Prisiunskite $1, o aplaikyste 
20 Gražiu Linkėjimu su kon- 
vertems, arba 10 centu už vie
na, 3 už 25c. Nelaukite ilgai!— 
pirkite dabar priesz laika!

ta nes isztarnavo senate jau 
nuo 1913 meto ir jam užtenka 
palitikos nes neturi pajiegu 
ir nenori imti alga už savo 
pasidarbavima.

IŽKEIKTAS NAMAS

Jau tai teisybe pasakius, ne
buvo visame mieste mylimes- 
nio: žmogaus kaip ponas Sma- 
geviezius. Teisingas, puikios 
szirdies, ne szlyksztus, visados 
linksmas ir szposininkas, visu 
szirdys prie jo lipo. O ve, kaipo 
teisingas miesto uredninkas, 
nuo kuriu galėjo imti pinigus, 
tai emesi, bet. nelupo, kaip tai 
kiti; o nuo biednuju nieko ne
imdavo tiktai da davinėjo pa
tapta. Del visu inkalbinejo pa- 
czeduma, visuotiniu mokeseziu 
nepadidinejo, tiktai da maži
no, Jeigu savininkai namo pa- 
kelinęjo rayjįąs tai jis perkal
binėjo kad tai yra labai nežmo- 
niszkai apipleszineti žmones.

Tame mieste numirė ponas 
Iii ūsas Skupaitis, Smagcvi- 
cziaus dėde, bevaikis naszlys, 
kurio visas turtas gavosi jo se- 
serunui kaipo vienatiniam gi- 
minaieziui. Ponas Smagevi- 
czius retai kada susiejo su savo 
dede, kada tasai buvo gyvas, 
labai retai atsilankinejo pas ji, 
tiktai tada kada buvo svarbus 
reikalas. Reikia žinoti jog Sku
paitis buvo labai kietas szyksz- 
tuolis, kaip niekszas paskuti
nis, be szirdies del biednuju o 
ka savo randauninkus tai ir-gi 
be miclaszirdystes spaude.

Ncbaszninkas Skupaitis taip
gi pąliko murini narna. Po tei
sybei, nelabai tail) papuosztas 
bet. didelis ir gerai užlaikytas. 
Randavcjo žmones vidutinio 
duomo, apie ‘dvylika szeimynu 
o žemai, dažiuretojas namo tu
rėjo užemes pora ruimeliu.

Naujas savininkas apimto 
turto ir namo paskyrė pirmiau
sia puse turto ant geradejingu 
micriu,' idant pataisyti skriau
das, kokias nebaszninkas del 
žmonių padare o paskui pradė
jo peržiūrinėti kontraktus ran- 
dauninku namo. Dideliai persi
ėmė ant 'bagotystes nebasznin- 
ko dėdės kuris kasmet pakeli
nėje randa gy ventojams namo 
ir’visokiais budais juos skriau
dė.

— Bus dabar kitaip! —7 Pa
rodysiu žmoniem jog yra žmo
nių su gerom szirdimi!

Kada taip puikiai galvojo 
ponas Smageviczius, inejo in 
pakaju dažiuretojas namo kad 
nekuriuose dalykuose paklaus
ti instrukcijų naujo pono.

atsimuszinejo ant jo veido: pa
ti a.rdyttojiaus pa.temino per
maina ant jo veido.

— Kas stojosi?
— Jau gana, — baisybe! — 

daugiau negalėjo isztarti.
— Ar nuo dinsto atstatė ? Ar 

neszdysimes isz namo?
— Na pe, ne taip, — tarė 

Reksnis, — kaip biski atvėso.
— Ar žinote, musu naujas 

gaspadorius ant kart sziadien 
papaiko!

Žinoma jog motina ne duktė 
netikėjo Rėksnio pasakai, grei- 
cziau nužiurinejo tęva, jog jis 
gal buvo užsitrankęs. Ant ryto
jau jau intikejo žodžiams tėvo, 
kada jis nuėjo pas kožna ran- 
dauninka ir apsakė jog numa
žins randas naujas ponas o ne
prijautė kas isz to nusides.

Apėmė visus randauninkus 
baime nes prijautė koki nors 
pavoju tame. Gyventojai namo 
visi nusprendė jog ežia kas ne
būto pasidarys.

— Tame kas yra, — kalbėjo 
visi bet nežinojo, tiktai vienas 
prakalbėjo:

— Pamatysite, kaimynėliai, 
jos netrukus tasą.i namas nueis 
su durnais. Turime visokiu 
niekszu žmonių kurie ji pa
degs. Gaspadorius da nauja isz 
to turės!

— Tai ne! atsiliepe antras, 
jau asz nuo seniai matau jog 
namas nedrūtas ir netrukus su
grius ir mus griuvėsiuose pa
laidos. Tai gaspadoriui apie tai 
eina, kad tik ne vienas neiszsi- 
kraustytu; tai nužemina randa 
norėdamas tuom apstabdyti.

Ir tarnaites, kurios tarnavo 
pas randauninkus, pramane 
jog Skupaitis po smert szpu- 
kuoja, trankosi skiepuose ant 
augszto, skambina su lenciū
gais ir dejuoja. Ant augszto 
buk girdėjo staugimą, trenks
mą su durimi ir dūsavimą.

—' Tai namas užkeiktas ir 
niekam netikės, asz pasijeszko- 
siu sau kitur tarnysta, nuo pir
mos ezionais pamesiu.

Ir kas stojosi isz visu bai
mes? Kada su randauninkais 
menesis pasibaigė, galva-truk- 
cziais iszsikrauste in kitur o ir 
Rėksnys in kitur iszsikrauste.

Smageviczius apie tai dasi- 
žinojas kalbėjo:

Jeigu kam gerai padarysi, 
Tai padėkos neaplaikysi.

sanskaita (account) nors'syki Į 
in metus. Nesunku ta daryti. 
Darbininkas gali praszyti Bor
do jam pasiunsti praneszima 
kiek algų prirokuota prie jo 
sans'kaitos. Speciales korteles 
parūpintos tam tikslui, tas kor
teles galima gauti isz Sociales 
Apdraudos Bordo visu ofisu.

Kuomet darbininkas sulau
kia praneszima apie jo algų 
kreditus isz Bordo, jis turi pa
lyginti tas skaitlynes su savo 
laikomu rekordu ir jeigu pasi
rodo kokia klaida, galima pra
szyti Bordo isztirti dalyką ir 
pataisyti klaida. Bordas sako, 
jog klaidos invyksta kuomet 
darbdaviai su savo raportu ne
pažymi sanskaitos numera, ar
ba kuomet sanskaitos numeras 
klaidingai užraszytas. Kartais 
darbdaviai nežino jog jie turi 
raportuoti algas ypatingo dar
bininko, arba nepaduoda pil
nos sumos, arba algos klaidin
gai nukapijuotos.

Kad nors daug klaidu nein- 
vyksta, sako Bordas, geriaus 
iszanksto apsižiūrėti ar algų 
kreditai tvarkoj ir ar jos sutin
ka su savo s'kaitlynems, nereik 
laukti pakol keturiu-metu lai
kas iszsibaigirt Iwtda nebus ga
lima atitaisyti.

Todelgi tegul visi darbinin
kai, kurie turi sanskaitos kor
tele nuo 1937 m., priesz pabai
ga. ateinanezio Gruodžio mene
sio patikrina, savo algų kredi
tus, po Gruodžio pabaigos bus 
pervelu.

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

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

“Vieszpatie, Pasilik su
Mumis, nes Artinas

Vakaras” I
EF MALDA KNYGE' AJl

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 
5% coliu didumas, 592 pusla
piu. PREKE $2.50.
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA.

k. SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

—Common Council for Amer. Unity.

ANT PARDAVIMO
Po tėvu mireziai, vaikai da 

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

Gerai kad tamista Reksni at- A. F. ADAM,
eini, — tarė p. Smageviczius, 103 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

UST PRISIUSKITE 
TIKTAI 500 O ATLAIKYSI
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T.

SETAS Nr. 100

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 Dangų, Baus
me Už Szyksztuma, Mažo 
Sziaucziaus Dideli Reikalai, 
Senelis, Dienos Kentejimo 
Nantoj, Nelobulas 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 Sau] 3, 
Menesi, Žvaigždes 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.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojąus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas

Geriausis Ambulance 
patarnavimas s 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; 516 W. Spruce St.

Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street

Telefonas 532-J

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

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

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

Tikriausia: Burykla
Sudėjo Ci^onka isz Egipto, Ru
biną Salva. Del vyru ir moterų.

visos TRYS 
KNYGUTES

••SAULE’’
Į MAHANOY CITY, PA.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

daug.be
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* HM II I J * bh/b* -l.* * vo pilnas vargo ir pažeminimo, viena karta Ona.—Iszpažintis* nlOtlIiS. Valandoie lYlirtlCS *1 “ Tasai direktorius tai lai- nera del teisingu žmonių bet
* Jį dokas be sanžines. Jisai tai ma- del nusidėjėliu. Ponas Dievas

' iio nelaimei ir nupuolimui kai- visiems atleidžia, net arsziau- 
tas, — pradėjo pasakoti. — Jis šiam nusidėjėliui jeigu tik už 
prižadėjo man turtus, garbe ir nusidėjimus savo tikrai gailesį, 
linksma gyvenimą o tas viskas I Bet Magdute laikėsi savo pu
tai buvo tikra melagyste! Už'ses nuolatos sakydama: — Man 
tai, kad mane per cielus metus jau nera jokios pagialbos!
mokino, likau jo nevalninke.j Ona prisiglaudė prie prietel- 
Kada gavau vieta ipla.czi.ai ži- įr pradėjo jai pasakoti apie 
nomoj dainininku draugijoj,1 nekaltas jaunystes dienas. Pa
turėjau jam atiduoti visa savo! šakojo jai ypatingai apie Moti- 
uždarbi. Palikdavo man tik! nos Dievo szventes, kaip aibid- 
tiek, kad nuo bado nenumir- VĮ mokinosi giedoti kaip links- 
cziau. O, tai buvo gyvenimas 
blizganezio vargo! Jis man 
duodavo reikalingus parėdus 
ir dar asz jam palikdavau sko
linga.

— O tavo gimdytojai ? — pa
klausė Ona, beklausydama tu 
pasakojimu.

— Ach, tie lauke metai per 
metus, kada jiems nusiunsiu 
pinigu, daug pinigu. Kada nie
ko nuo manes negaudavo, va
dino mane nedėkinga dukteria. 
Viena karta, inirtus, jiems asz- 
triai atsakiau, tai nuo to laiko 
man uždraudė ir namuose pasi
rodyti. Nepuldavau vis žemyn. 
Mano balso skaistumas nuo 
perszalimo pranyko ir tada jau 
niekur negalėdavau sau rasti 
vietos. Tada, pamislin.au, — bet 
ne, — pertrauke pati sau, —-tai 
istorija ne del tavo ausu ir del 
tavo czystos nekaltos duszios. 
O, kad tu žinotum koksai gali 
būti baisus gyvenimas!

•Czia pradėjo verkti, kaip ma
žas kūdikis o ir Ona, negalėda
ma susilaikyti, su ja sykiu ver
kė. Savo szirdyje jeszkojo tik
ro suraminimo žodžiu.

— Tylėk, Magdute, tarė 
ant galo Ona, — pamatysi kad 
dabar viskas bus gerai.

Bet Magdute su nusiminimu 
kratė galva.

— Del manės jau nėra jokios 
pagialbos. Po keliu dienu isz- 
eisiu jau isz ligonbutes o kas 
bus po tam? Po tam vela var
gas nuo kurio nagu mane gali 
paliusuoti tik viena smertis. Ir 
kas dabar mano padėjime bū
damas nesielvartautu!

Sugryžus Ona namo pasikal
bėjo su savo vyru ir tuojau 
abudu susipratę, susitaikė. Ka
da ant rytojaus nuėjo pas savo 
prietelka, pąprasze idant ji 
juos kaipo viesznia aplankytu 
kol jai atsiras bent koksai at
sakantis kur užsiėmimas.

— O tu gera, tu szventa, už 
ka asz ant tokios laimes užsi
tarnavau ! — verke nelaiminga 
Magdute. Ona-gi tuo tarpu tu 
dekaveniu visai nenorėjo prisi
imti.

— Kas buvo tai praėjo ir 
daugiau tas nesugrysz o dabar 
pradėsi nauja gyvenimą ir ge
resni.

Laimingai sodauninko na
muose su Ona gyvenant Mag
dalena atgijo. Onos vyras jai 
suteikė lengva sode darba, kol 
gales atrasti sau patinkamesne 
vieta. Bet tuotarpu jai kitokio j 
dar'bo niekur nebuvo.

Ona viena karta su didele 
nuesteba patemijo kad jos prie
telka pametus savo tėvu tikėji
mą. Jai su tuo dalyku ir pas 
Ona buvo bloga gyventi nes ji 
niekados nevaikszcziojo in baž- 

jnyczia o kada, sodauninko na-

III.
Liūdnas Susitikimas

buvo girdima jos nedoras juo- ( 
kas. Tasai sutvėrimas, gyve
nantis tokiame pažeminime bu
vo tai Magdute Garbiniute, 
Onos jaunu dienu prietelka..

Sodauninkas nusisuko su pa
sibjaurėjimu. Pati po tam jam 
apsakė visa atsitikima ir savo 
persigandimo priežastį delei 
savo draugelkos tokio liūdno 
likimo, kuri kaimo bažnyczioj 
kitus kartus su ja sykiu giedo- 
jo ant garbes Paneles szven- 
cziausios ir kuria aukso pagei
davimas ir svieto linksmybes 
pritraukė prie tokio liūdno pa
žeminimo.

Jos vyras, klausydamas pa
sakojimo, didžiai susijudino. 
Kas tai do skirtimas tarpe 
dvieju jaunu dienu prietelku! 
Viena dievota, dora, Marijos 
vaikas, o antra skenstanti nu
sidėjimuose ir nelaimingas su
tvėrimas.

Metai slinko greitai o Ona 
jautėsi laiminga. Kas teisybe, 
ka Dievas myli, ant to ir kryže
lius visokius siunczia, sako 
priežodis, tai-gi kryželiai ap
lanke ir sodauninko namelius, 
stovinczius kampe miesto sodo, 
kuris buvo pavestas Roputes 
priežiūra. Bet tvirtas tikėjimas 
ir viltis dievuje ir draugiszka 
meile saldino jiems gyvenimo 

> ir visokį ju abieju likimą. Ka
da, laikui 'bėgant, jiems užgimė 
jau trys vaikai ir visi augo 
sveiki, geri musu Roputes savo 

'laimes nebutu maine ant kara- 
liszkojo sosto.

* * *
Tai buvo szalta rudens die

na. Su kaszikeliu ant rankos 
Ona gryžo isz turgaus, kad 
urnai tapo liudininke labai ne
smagios regyklos. Kokia tai 
Medinai apsirengus moteriszke 
szoko upėn. Tai pamatęs polici
ninkas szoko paskui ja. Bet ka
da nelaiminga nutvėrė, ta su 
visu smarkumu gynėsi. Prasi
dėjo tarp ju kova. Moteriszke 
su gvoltu jeszko sau smerties, 
policijantas-gi visomis spėko
mis stengėsi ana iszvilkti ant 
kranto. Jau rodėsi kad drąsus 
gelbėtojas su ja sykiu paners 
po vandeniu, kad tuo tarpu ant 
laimes prisiyrė laivelis su žmo
nimis, kurie juou abudu tuo
jaus ant kranto isztrauke.

Moteriszke be jausmu pagul
dyta. ant kranto. Susirinko bū
rys žmonių o ir Ona tarpe ju 
buvo. Policijantas nubėgo in 
artima palicijos stacija ir tuo
jaus vieton atsitikimo pribuvo 
keli uredninkai su daktaru.

Kada žmonių minia traukėsi 
szalin duodama praėjima mies
to uredninkams, Onai tuokart 
teko pažvelgti in nelaiminga 
moteriszke.

— Jėzus Marija! — suszuko 
urnai, taip kad visi nusistebė
ja in ja atsisuko. Patžude buvo 
Magdute Garbiniute.

s Palicijos daktaras stengėsi
■ ja atgaivinti. Atvažiavo taipgi 

pagalbine draugija.. Magdute
■ pagalios atvėrė akis. Ona dar 

arcziau prie jos prisiartino.
— Magdute, tu biedniokele, 

tai taip mes ežia susitinkame ?
Iszbalo ir supuolė Magdutes1 muose visa szeimyna meldėsi, 

veidai. Per juos praslinko ma- Į ji susiraukdavo nežinodama 
žas raudonumas. Giliai ir sopu- net kur savo akiu atspirtį, 
tingai atsiduso, po tam vela už
merkė akis.

Ona aplanke ja ligonbuteje. dute-gi visados’ atsakydavo:
— Iszpažintis ne del manes, 

gyvenimo is- jau asz ir taip esu prapuolus. 1

Vėlą keli metai praslinko.
Musu Onutei netikėtai nusi- 

szypsojo namie puiki laime. 
Jau ji viena ant svieto negyve
no. Tasai jaunas žmogus, kuris 
taip nuolankiai jai kloniodavo- 
si, viena karta paprasze jos 
rankos. Jis vadinosi Pranas 
Ropute ir buvo iki tolei sodau
ninko pagelbininku. Neseniai 
senas sodauninkas numirė o jis 
užėmė jo vieta. Ne perdaug tai 
didele vieta, kas teisybe, bet 
vistiek pakakanti szeimyna 
kukliai užlaikyti.

— Bet-gi ponas beveik visai 
mane nepažinsti, patemijo Ona.

— O, pažinstu ponia labai 
gerai, — atsiliepe Pranas Ro
pute karsztai. — Macziau drą
są su kokia ponia keleisi priesz 
tuos bedievius, vagone; ma
cziau ponios dievotumą ir gra
žu visados apsiejima ir visa gy
venimo būda.

— Tai manes ponas dabojai? 
— nusijuokė Ona. — Bet asz, 
tai jau pono visai nepažinstu.

— 'Tik tegul ponia apie mane 
paklausia Katalikiszkoj amat- 
ninku draugijoj, — atsake so
dauninkas.

Ona prasze duoti laiko ap- 
mislijimui. Tasai jaunas žmo
gus su savo atvira szirdžią ir 
szirdingu pasižiūrėjimu jai la
bai patiko. Apie tai Ona pasa
kė Marijos vardo instaigos per- 
detinei, toji, besiklausinedama 
apie ta jauna žmogų, iszgirdo 
vien tik pagyrimus nuo žmo
nių, kurie ji tik pažinojo. Ona 
dar karsztai pasimeldė prie 
Motinos Dievo, paskui tam jau
nam žmogui atidavė savo szir- 
dū Kasdiena vis daugiau gy
vendama su juom persitikrin
davo apie jo tobulumą ir neap
siriko, atsiduodama jo valiai.

Tai buvo pirmutine nedelia 
po szliubui. Abudu jaunuoju 
iszkeliavo in atlaidus in artima 
vieta, kad tenai padekavoti 
Dangiszkai Karalienei už su
teikta laime ir geradejystes. 
Gryžtant namo sumislijo užei
ti pasivalgyti in valgyklos dar
želi, gulinti priemiestyj. Tenai 
buvo pilna žmonių. Gyvenimas 
virė. Buvo be to koksai tai dar 
perstatymas o susirinkusieji 
nesigailėjo ranku plojimo.

Musu pora atsisėdo prie sta
lelio darželio kampe. Klausėsi 
valanda dainų kokiu tai dvieju 
dainininku, kad urnai Ona pa
raudo ir tuo jaus atsistojo.

— Ne, Praauk, czionai il
giau negalime būti, nenoriu to
kiu daigtu girdėti.

Ik jos vyras taipgi tuojaus įn
irtęs atsistojo.

— Ne, tai juk to perdaug, ka 
draugija giesmininku sau pa
velija! — suszuko ir pasisuko 
prie iszejimo.

Ikzeinant Ona dar aplinkui 
apsidairė. Kad urnai nutvėrė 
meszlungiszkai savo vyro ran
ka. ..

— Del Dievo meiles, ar ma
tai?

Pranas pasižiurėjo ton pusėn 
ir pamate iszsitepusia, szvie- 
siai pasirėdžiusia moteriszkai- 
te, vaikszpziojanczia su toriel- 
ka tarp sveeziu, rinkdama aų- 
ka§. Vyrai, tarp kuriu daugu
mas buvo girtu, mete jai vei
dan bjaurus juokus, tauzijo, 
ant ko ji tuojaus rasdavo to- Tenai jai Magdute papasakojo' 
kius pat atsakymus. Laikais savo nupuolusio

mai leido laika.
— Atmeni, kaip tankiai kal

bėjome, ar Panele szvencziau- 
sia girdi musu giesmes ir ar 
Jai tas yra smagu? O ar atme
ni, kaip karta kunigas klebo
nas pasakojo' apie Marijos vai
ku priderystes ir budus o mes 
tada po Misziu nuėjome priesz 
Altorių ir tenai pasižadėjome 
Dievo Motinai būti gerais vai
kais iki pat smerties?

— Perstok, perstok nes man 
szirdis plysz! — suszuko Mag
dute.

— Netruks ir neplysz, bet 
iszsigydys, ■— tarė szvelniai 
Ona. — Ar gali daleisti tokiai 
mislei kad dangiszkoji Motina 
apleis nors viena, kas ja myli il
su szventomis giesmėmis gar
bina? Ar motina galėtu už- 
mirszti apie vaika nors ir ne
paklusnu?! Ne. Marija užmoka 
už mažiausi jai patarnavimą. 
Kas jai tarnavo tas nepražus!

Nelaiminga mergina apsika
bino Ona ir pirmiausia soeziai 
iszsiverke. Kada Ona paskui 
klausė pamažu Bet dabar susi
taikysi su Dievu, Motina Die
vo ir žmonimis? — Magdute 
dabar visai nieko nesiprieszi- 
no. <

Magdute atliko tikra iszpa- 
žinti o po tam su nusižeminimu 
pakutavojo. Bet Dievas su
trumpino jai pakuta. Krutinės 
liga ja paguldė patalan ir 
priesz smerti, susitaikius su 
Dievu ir savo gimdytojais nu
keliavo amžinon kelionėn. Dar 
priesz mirsiant atleido visiems 
tiems blogiems žmoniems kurie 
sunaikino jai lyg-laikine laime.

— GALAS —

Ona bandė ją jau kelis sy
kius atversti prie Dievo. Mag-

Mieste ilgai nepasiliko, 
Baisai persigando jos, 

Tos kvailosios.
Norints parte jam iszkele, 

Ir žąsuku prikepo,
Bet jaunikiui paeziuotis 

atsinorejo,
Kada jam protas iii galva 

, atėjo.
* * *

Ohajuj kokia ten svod'ba buvo, 
Ant kurios gere ir szoko, 
O ir sporteliu ten buvo, 
Bereikalo ten užkliuvo. 
Kas ten buvo, tai vajei, 

Priek tam pasiliejo kraujai, 
Daugiau užtylėsiu, 

Pakol daugiau neparegesiu.
* * *

Ancziu kaime bobeles kvaitulį 
gauna,

Su sportais nuolatos sebrauna., 
Apleidžia naktimis namus, 

Ir savo mažus vaikus.
Nedažiuri vyru,

Ne burdingieriu,
Pasigeria per diena,

Pas savo kūmutes sueja, 
Vai pribusiu vėliaus, 
Ir duosiu daugiaus.

* * *
Skrantone ana diena buvau,

Daug ten riksmo užtikau, 
Ant vakaruszku ten buvau, 

Juoku gana macziau.
Kelios moterėles buvo girtos, 

Bet ant kojų da tvirtos, 
Sesutes baisei nesutiko, 
Ir už nieką susipyko.

Senmerge kvaitulį gavo,
Su bonka rankoje lingavo,

Viena savo szliura nusimovė, 
Su kūdikiu isz miesto iszvare, 
Ant kaklo senmergei užmovė;

O moterei medali už tai davė.

Puikei Pasilinksmino
— Vai Dievulėliau, kaip 

tu i'szrodai! Nosis sudrasky
ta, akis pamiiszta ir lupos 
supjamstytos!...

— Tai matai broliuk, ma
no paeziule mane taip apdo
vanojo žiedais...

— Kur? Kokiais žiedais? 
Ka tu pliovoji? Ar ant kokio 
pasilinksminimo ?...

— Namie. Žiedai radosi 
puoįdukuosia.

:: JUOKAI ::

Tai Kitokis Dalykas
— Tūlas kromininkas pa

mate savo skolininką inei- 
nanti in saliuna ir užpykęs, 
pasząluike:

— Tai tn tokis rakalis, 
vietoje man atiduoti skola, 
tai eini alaus gerti!. ..

Ant ko skolininkas atsake:
—• Kad alų geriu, tai tu 

matai. Bet, ar už ji jau.už
mokėjau, tai tu ant tikrųjų 
to da nematei.
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Po szimts knipeliu, 
Kas 'bus isz Worcesterio 

mergų, 
Jaunystes metelei jau praėjo, 

O jos už vyru da neiszejo.
Kur jas padėt?

Gal ant deszru pažadėt, 
Kitaip negalima su joms 

padaryti, 
Kaip tik kliosztoriuje uždaryti,

Ba jau paseno suvisai, 
Ant turgo niekai.

* * *
Vienas tėvelis savo sūneli, 
Atveže in Szenadori kaipo 

avinėli,
Kad ji apipaeziuoti, 

Už moteres iszduoti. 
Bet vaikineliui Blancze 

nepatiko,

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50e

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszka apraszymas, 202 pus. 35c

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

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

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ha 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 aeitiko (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 ........ į.............................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. 44 pus. 15c

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

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

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

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

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 .............................. 15e

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.........................................15c

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 klasteris. 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-

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

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

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

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

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kodėl 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
di.dli 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 serganezio ku- 
dykic; 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 nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia; 
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 ......................................15®

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

No. 175 Pasiskaitime knygele; 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimaną- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke .........................................15o,

Adresas: 
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna.
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Žinios Vietines
— Mikolas Gauza isz Bu'k- 

inautes mirė -praeita Petnyczia 
Locust Mountain ligonbuteje. 
Buvo jis surastas namie be 
isamon.es ir nuvežtas in ligon- 
bute įkur mirė. Nepaliko jokiu 
giminiu. Lyg sziam raszymui

— Musu gerai žinomi biz- 
nierei, Marcziulioniu Brolei, 
ant kampo Catawissa ir West 
Mahanoy uly., kur laiko visoki 
maista kokis žmogui yra rei
kalingas, iszdalines savo kostu- 
paeriams puikius sieninius ka
lendorius kaipo Kalėdų dova-Į 
na. Daugelis biznierių szimet 
nedalys kalendorių bet Mar
cziulioniu Brolei neužmirszo 
apie savo kostumerius. Prade
kite būti kostumereis Marcziu
lioniu o ir jums bus padovano
ta vienas isz tu puikiu kalendo
rių.

— Daugelis kareiviu kurie 
pribuvo namo ant szvencziu li
kos atszaukti adgal ant tarnys
tes in savo abazus. Matyt, kad 
dabar ant tikrųjų sklypas pasi- 
l’engineja ant kares priesz Ja
ponija kuri pradėjo kare priesz 
JSuv. Valstijas.

1 •—• Didele Kalėdinė eglele 
jau likos pastaltyta prie kampo 
Catawissa ir Centre uly., ir li
kos apszviesta elektrikinems 
lempukems.

I »— Ana diena lankėsi re
dakcijoj ponas Juozas Tamke- 
viczius, isz R.D.F., Nr. 77, Ca
tawissa, Pa., progresyviszkas 
•ūkininkas “[farmerys], kuris 
lankėsi Ipas savo kostumerius 
išžioję aplhikineje ir Shenando- 
i’ije. Ponas Tamkeviczius yra 
musu senu skaitylojum jau 27 
metus, ttlri puikia ūke, parduo
da saldu medų, surius, Smeto
na, Lietuviszkus laszinius ir 
kitokius .dalykus reikalingus 
žmoniems kuriuos gausite pas 
ji, o jeigu jam duosite žine, tai 
prikurta pas jus patarnauti 
jums visokiais gardumynais. 
Acziu ponui Tamkevicziui už 
dovanele saldaus medaus, kuris 
mus apdovanojo ant szvencziu. 
Linkime jam ir jo szeimynai 
linksmu Kalėdų ir laimingu 
JSTauju Metu.

—■ Szvento Juozapo AIo- 
kyklos vaikai, rengia Puiku 
Kalėdų Programa, kurisai atsi
bus Nede'lioj Vak., Gruodžio 
[Dec.] 21 (diena, 1941, 7 valan
da, vakare, parapijos svetainė
je. Pelnas eis parapijos naudai. 
Ineiga tiktai 35 centai.

SHENANDOAH, PA.
— Ponas Jonas Masalskis, 

1027 W. Coal uly., gerai žino
mas mėsininkas, iszdalines del 
savo kostumeriu puikius kalen
dorius ant ateinanezio meto 
kaipo atlyginimą už suszelpi- 
ma jo pirkdami pas ji tavora. 
Ponas Masalskis sake kad tu- 
1‘ęs da ekstra kalendorių ir del 
tuju kurie mano pasilikti jo 
kostumereis.

Gilberton, Pa. — Musu žy
mus biznierius, ponas Petras 
Ląseviczius, 331 Main uly., ku
ris laiko puiku valgomo tavo
jo kroma, iszdalines puikius 
kalendorius ant 1942 meto kai
po Kalėdinė dovana del savo 
kostumeriu.

Girardville, Pa. — Gerai ži
noma biznierka, ponia J. Dru- 
liene, 371 W. Mahanoy Avė., 
kurį .užlaiko buezerne ir gro-. 
gsersztori už keliu dienu iszda-

lines puikius sieninius kalen-j 
dorins ant ateinaneziu metu 
del savo kostumeriu. Džiaugsi
tės tuom kalendoiu nes szimet 
sieninei kalendoriai bus retai 
iszdalinami. Ateikite pas poniai 
Druliene, pasilikite jos kostu
meriu o aplankysite ir jus pui
ku kalendorių.

Catatvissa, Pa. —- Ponstva 
Andrius Abraczinskas su pa-! 
cziule, gerai žinomas farmeris 
szioje aplinkinėje, iszvažiavo 
ant žiemos in Florida, praleisti 
kelis menesius per žiema.

Brooklyn, N. Y. — Antanas 
Smetona, buvusis Lietuvos 
Prezidentas, taip pat Amerikos 
Ministras Lietuvai Owen J. C. 
Norem, New Yorko ir Newark, 
N. J., miestu atstovai ir keli 
Lietuviai kalbėtojai kalbės:

Broo'klyne — Gruodžio 14 d., 
nuo 3 vai., po piet Labor Lyce
um saloj, 949 Willoughby Ave., 
ir Broadway, ir

Newark, N. J., — Gruodžio 21 
d., 3 vai., po piet, Szv. Jurgio 

i Lietuviu saloje, 180 New York 
Ave., Newark, N. J.

Abejose buvusio Lietuvos 
Prezidento kalbose bus meno 
programa. Ja iszpildys Lietu
vos Operos Žvaigždes Barbor
os Darlys-Drangelienes ir Ma
rijonos Kižiutes, placziai žino
mos Foreign Language Infor
mation Service Lietuviu sky
riaus vedėjos daininku grupe.

Prakalbas rengia Lietuvai 
Vaduoti Sanjungos New Yor
ko ir New Jersey skyriai, pa- 
gelbint Lietuviu draugijoms.

Kiekvieno Lietuvio pareiga 
prakalbose daly vau t i.

—Jonas Valaitis.

LIETUVIAI
MIRSZTA

Soloveckose Salose

Lietuva. — Redio padavė 
Raudonojo Kryžiaus Organiza
cijos praneszima kad priesz sa
vo žlugimą Bolszevikai iszga- 
beno isz Lietuvos 60,000 Lietu
viu, isz to skaieziaus 20,000 mo
terų ir vaiku.

Pasilikę iszvežtuju namisz- 
kiai iki sziol neturėjo jokiiU ži
nių apie ju likimą. Tik sziomis 
dienomis Raudonojo Kryžiaus 
Organizacijai pavyko sužinoti 
kad tie Lietuviai yra isztremti 
in Soloveckas Salas Ledinuota
me Vandenyne, kur del stokos 
maisto ir žiauraus sziaures oro 
niekas ilgai gyventi negali. 
Kadangi visi isztremtieji Lie
tuviai buvo Bolszeviku pagrob
ti vasaros laiku taip kaip jie 
stovėjo, be sziltu drapanų, be 
pataliniai ir užsiklojimo, tai 
dabar jie tenai mirszta nuo 
szalczio ir bado. Raudonojo 
Kryžiaus praneszimas sako, 
kad in tas baisias salas Bolsze
vikai yra iszgabene visus ‘bu
vusius nepriklausomos Lietu
vos valdininkus ir tarnautojus, 
kurie tik nespėjo pabėgti.

Bolszevikai Sunaikino 
Daug Paminklu

Kalunas.—Per redio buvo pa
skelbtas maždaug tokio turinio 
praneszimas: Del politiniu in- 
vykiu Lietuvoje nukentejo ne
maža kultūrinių paminklu, ku
riuos naikino Bolszevikai ir 
piktos valios žmones. Būtinas 
reikalas tuos paminklus ap
saugoti ir prižiūrėti, kad jie

Amerikon iszki Rekrutai Ant Parris Salos

Daugelis Amerikoniszku rekrutu, nusiunstu ant Parris Salos, kad priprasti prie ka- 
riszkos tarnystes, turi ten gana sunkei dirbti. Ant pirmo paveikslo matėm rekrutus szau- 
nanezius in cieliu, antram paveiksle kareivei czystina karabinus sziltam vandenyje o 
trecziam yra užimti skalbimu savo drapanų.

Isz Visu SzaliuSuimtas Vokiszkas
Laivas

Pirmutinis paveikslas suim
to, per Amerikonus, Vokisz- 
ko laivo, Odenwalt, ant At- 
lantiko mariu. Tasai laivas 
buvo persimainęs ant Ameri- 
kcniszko laivo iszmaliavoda- 
mas net Amerikoniszka vė
liava ant savo szenu kad ki
tus laivus prigauti, bet musu 
boisai suprato kas tai do 
pauksztelis, suėmė ji ir pri
statė in pristova.

nebutini sunaikinti. Tam tiks
lui Kaune, Maironio uįvezioj, 
30, butas 10, insteiga pamink
lu saugojimo instaiga. Praszo 
visu bendradarbi auti.

Prijautė Prisiartinan- 
czia Mirti

Pennsdale, Pa. — Mrs. Eva 
Harkness, 48 metu, iszvažiavo 
automobilium in sveczius pas 
savo duktere in Phillipsburg. 
Kada motina šugryžo, buvo la
bai nusiminus, kalbėdama, sa
vo dukterei: “Nežinau kas su 
manim darosi bet bijau va
žiuoti namo. Prijaucziu, kad 
mane ketina patikti kokia tai 
nelaime. ’ ’

Kelionėje namo jos automo
bilius vos nesusidure su dideliu 
troku. Motere taip persigando 
kad szoko isz automobiliaus 
susižeisdama baisei galva ir 
kojas iiuo ko mirė ligonbuteje 
dvi dienas vėliau.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

TIKĖJO IN SAPNA

Iszsigialbeįo Gyvas O 
Jo Draugai Pražuvo 
Nelaimėje Išjuok

dami Ji
Lusambo, Belgiszka Kongo

— Isz asztuoniu darbininku 
kurie iusileido iu giliausias 
aukso kasyklas Lusambo, su- 
gryžo gyvas tiktai vienas žmo
gus. Už savo nepaprasta iszsi-

•gialbejimy. nuo mirties yra dė
kingas sapnui koki turėjo die
na priesz tai, kuris ji apsaugo
jo nuo nelaimes.

James Conners sapnavo buk 
likos užgriautas kasyklose ir 
stengėsi save iszgialbeti. Ant 
rytojaus nusidavė in darba su 
didele neramybe ir prijautimu 
p risi a rtin ahczios n e laimes.

Jis pats apsakė sekaneziai 
apie tąja nelaime: “Priesz insi- 
leidima in kasyklas, apsakiau 
savo draugui apie sapna. Jis 
mane iszjuoke ir pavadino sze- 
sztku. Insileidom in kasyklas o 
laike darbo pradėjo lubos drė
bėt. Szmotas akmens nukrito 
man ant galvos ir daugiau nie
ko nepamenu. Kada atsipeikė
jau, 'buvau užgriautas isz visu 
szaliu. Turėjau prie saves tik 
viena degtuką bet nežinojau 
ar ji uždegt ar ne. Ant galo už
degiau. Artimoje radau szmo- 
teli žvakes kuria uždegiau. Pa
regėjau kad didelis balkis gu
lėjo skersai manes ir tas mano 
apsaugojo nuo mirties. Aplin
kui mane gulėjo mano draugai
— visi negyvi.

Tame padėjime atsiminiau 
apie mano sapna, pradėjau pra- 
szalint griuvėsius su didžiau
siu atsargumu. Dirbau ilgai 
nors buvau labai silpnas, tame 
pajutau szviežio oro ir ant ga
lo iszsigialbejau. Mano kiti 
draugai in keliolika valandų 
atėjo man in pagialba, atkasė 
griuvėsius ir rado mane gyva. 
Taigi, sapnas, kuris mane pra- 
sergejo, davė man proga ir pa
rode kaip iszsigialbet isz mano 
gyvo kapo.”

—- Pennsylvanijoj randasi 
684,523 szunis kurie turi Tais- 
nūs.

— Jokūbas Shander, nori
kas, panėrė in mares ana diena 
net 322 pėdas gylio.

Szitas automobilius, kuris 
buvo varomas per Philip Fal
co, New Yorke, nukrypo nuo 
tilto, nukrisdamas ant gele
žinkelio žemai. Ant giliuko 
dreiveris aplaike tik sužei
dimą kojos ir akies bet jeigu 
tame laike butu ėjas trūkis 
tai kutu buvus didesne nelai
me.

Vargszas Surado Sena
Skarba, Likos Ap

dovanotas

Costrovillaro, Italija. — Ber- 
tramo Montalto, gyvenantis ar
timam kaimelyje Repaso, so
dindamas rožių krūmą kuri ap
laike nuo savo kaimyno, špa
tas pataikė ant akmens o kada 
ji pakele, rado po juom varini 
puodą kuriame rado 'daugeli 
bronziniu ir sidabriniu Ry- 
miszku pinigu.

Badai ant tosios vietos kita
dos stovėjo Pagoniszkas mald- 
namis ir laikas nuo laiko žmo
nes surasdavo, toje aplinkinėje 
daugeli senoviszku * užlieku. 
Žmogelio radinys susidėjo isz 
256 bronziniu ir 192 sidabriniu 
pinigu. Ant pinigu radosi pa
veikslas su dviem veidais, pa
einantis nuo pirmutiniu metu 
Rymiszkos vieszpatystes, kada 
tai atsibuvinejo Rymiszkos ka
res.

Pinigai yra geram padėji
me. Valdžia pasiėmė radini ir 
nusiuntė in vaistini muzeju, 
apdovanodama gausei Montal
to už suradimo taip senoviszku 
užlieku.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

DINGO PACZIULE

Vyras Surado Ja Ant 
Ulyczios, Apdaužė Jos

Meiluži Ir Parsivežė 
Ja Namo

Detroit, Mieli. — Kondukto
rius pasažierinio hosb, Roy 
Evans, turėjo taip patogia pa- 
cziule kad praeigiu akys atsi
kreipdavo ant jos kur tik ji ėjo, 
žodžiu, vyrai ja rijo akimi, isz 
ko ta ūkei kildavo barnei tarp 
vyro ir mo'teres nes ji jautėsi 
nekalta vyro nužiurinejimo. 
Tam paežiam name gyveno 
kriauezius, smarkus vyrukas. 
Keli menesei adgal, susibarus 
su vyru, motere nubėgo pasi- 
skunsti kriaueziui ir daugiau 
nesugryžo namo, matyt kriau- 
cziukas davė jai gera rodą.

Vyras sugryžes namo isz 
darbo, nulindo baisei, netekes 
savo patogios balandėlės. Pra
dėjo jeszkoti po visa, miestą bet 
jos nesurado. Ana diena, eida
mas pro 'bažnyczia, inejo in vi
dų pasimelst savo nuliūdime ir 
kad Dievas sugražintu jo pa- 
cziule namo ir kada iszeitinejo 
lauk, nusistebėjo nemažai pa
regėjus savo pacziulo prie szo- 
no kriauezelio. Nelaukdamas 
ilgiau, vyras pradėjo szluoti 
ulyczia su kriauezuku ir gavo
si m mažai paeziulei per kaili, 
primindamas jai kad toje pa- 
ezieje bažnyczioje buvo jam 
prisiegus isztikimvsta ir pa
klusnumą.

Ant gigliuko tame laike ne
sirado jokio palieijanto arti-' 
moję. Vyras, jiaszaukes taksi- 
kaba, insodino savo prisiegele 
ir nuvežė namo. Kas topais da-j 
bar darosi tai negirdejome bet 
kaimynai sako kad toji pore
le da gali mylėtis karsztai kad 
tik jis užjmirsztu, ji užmirsztu 
ir svietas užmirsztu kas tarp ju 
atsitiko.

Tai tau, turekie bjauria bo
ba tai negerai turekie eacyte, 
tai da arsziau.

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

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto iu 

kitas vietas arba iszvažiuoja ir 
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!

SAPNAS MOTINOS

ATSAKIMAI
— V. S., isz Gilberton, Pa. 

— Aplaikeme tamistos laiszka 
su užklausymu kodėl nieko ne
patalpinome apie automobi
liaus atsitikima ant geležkelio 
kuris atsitiko praeita sanvaitęl. 
Mums praneszta per giminei 
kad netal py tumėm ir to prd- 
szymo prisilenkėm. Angli’szk'i 
laikraszcziai apie tai paskel
bė ir buvo gerai. Juk tam'1 n'e? 
ko pikto nėra, nelaime patinka 
žmogų be jokios žinios nuo km 
ries niekas negali apsisaugoti 
Apraszymas tokio atsitikimo 

I niekam neužkente, ant to yra 
laikrasztis. Todėl, tamista ne- 
rugok ant mus, mes negalime 
visiems intikti, o kartais už 
daug stengiamės intikti be jo
kio privertimo ir atlyginimo.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 

KALĖDŲ 
DOVANA!

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. ,

SZVENCZIAUSIOS Į 
Viesz. Jėzaus ir 

...IR MALDA...

Motinos Szvencz.

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

Preke, 15c.
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