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Anglikai Bombarda
vo Francuziszkus

Miestus
APIE 600 UŽMUSZTA, 1,500 SUŽEISTA

VICHY, FRANCIJA. — Didelis skaitlis 
Angliszku eroplanu bombardavo keliolika 
Francuziszku miestu, priemiestyje Paryžiaus, 
Daug fabriku sunaikinta kaipo ir valdiszku 
magazinu, Apie 600 žmonių užmuszta ir 
1,500 sužeista. Ypatingai bombardavo tuo
sius fabrikus kurie iszdirbineįo kariszkus 
dalykus del Vokiecziu ir Italu.

Daugelis žmonių užmuszta ir daug sužeis
tųjų mirszta nes nėra daktaru, vaistu ne pri
žiūrėtoju.
\ Didžiauses fabrikas Renault, kuris iszdir- 
binejo net 300 eroplanu ant menesio del Vo
kiecziu, kaipo tankas, ginklus ir kitoki materi- 
jola del kares, likos suteszkintas per Anglisz- 
kas bombas. Francija sziadien randasi po padu 
Vokietijos todėl turi daryti kas jai paliepta. 
Buvo tai pasekmingas užklupimas ant Franci- 
jjos per Anglikus su geroms pasekmėms.

SUBMARINAS PASKANDINO AMERIKO- 
; NISZKA LAIVA SU 145 LAIVORIAIS 
L IR AFICIERIAIS

Washington, D. C. — Pra
eita Subata, artimoje Cape 
May, N. J., netikėtai Vokiszkas 
submarinas paskandino Ame- 
rikoniszka kariszka lai va “Ja- 
fcob Jones,” paleisdamas in ji 
dvi torpedas ir apie 145 laivo- 
riu ir aficieriu žuvo eksplozijoj 
ruo dvieju torpedų. Tik vie

MALDOS NEPAGIALBEJO; KŪDIKIS MIRĖ 
BE DAKTARO PRIEŽIŪROS; VALDŽIA 

i ARESZTAVOJO TĘVA UŽ ŽUDINSTA

St. Cloud, Minn. — Czionais 
likos aresztavotas ir uždarytas 
kalėjime kaipo žudintojas Jo
kūbas Gomborrow, 45 metu 
amžiaus, kuris maldomis norė
jo iszgydyt savo maža dukrele.

Pasirodė kad tasai žmogus 
buvo dievotas fanatikas ir pri
gulėjo prie tikejimiszkos sza- 
kos Christian Science, kurie 
netiki in daktarus ir vaistus 
tik gydo savo žmones su pa- 
gialba maldų. Tokia yra ir jo 
pati. Abudu tvirtai tikėjo kad 
tikėjimas yra taip galingas 
kaip Dievo žodis. Juk Rasz- 
tas szventas parodo visa eile 
atsitikimu kur per maldas li
goniai pasveiko, net mirusieji 
prisikėlė. Priesz maldos “ga
lybe” nieko nereiszkia ne vais
tai ne daktarai.

Washington, D. C. — Apie 
32,000 darbininkai isz Alumi
num dirbtuvių sustojo dirbti e, 

nuolika laivoriu likos iszgial- 
beti.

Stebėtina kad Amerikonisz- 
ki laivai negali susekti Vokisz- 
kus submarinus kurie drysta 
prisiartint taip arti prie Ame- 
rikoniszku pakraszcziu ir jau 
tiek daug Amerikoniszku laivu 
paskandino.

Tai-gi, tasai žmogus ir neti
kėjo jiems. Ju dukrele pavojin
gai susirgo dipterija, norints 
tėvas paszauke daktara, nes to 
reikalauja tiesos bet jis nepa
klausė ir nepilde daktaro pa
tarimu ir nedave mergaitei gy
duolių kurias daktaras jai už- 
rasze. Tėvas atsake kad Dievo 
galybe yra galingesne už viso
kias gyduoles ir neleido mer
gaite gydyti. Vietoje to, jis 
pasidėjo maldaknyge ir atsi
klaupęs pradėjo melstis kad 
Dievas parodytu stebuklą.

Mergaite mirė už keliu die
nu. Daktaras parasze valdžiai 
savo raparta ir fanatikas tėvas 
likos aresztavotas nes valdžia 
kaltina ji nužudymu savo kū
dikio.

kad kompanija nepristojo ant 
pakėlimo mokescziu viena do
leri ant dienos.

Isz Amerikos
I '

RADO ŪKININKO
PALIKTA AUKSA

Surasta Žemeje Inkas- 
tos Bleszines Su

Pinigais

Sturgeon, Nev. — Asztuoni 
metai adgal czionais mirė dide
lis skupuolius, ūkininkas Guy 
Simson, 70 metu amžiaus, ku
ris per visa savo gyvenimą 
krovė ir czedino auksa nes jam 
sekesi ukyste ir jis uždirbdavo' 
gerus pinigus. Bet mirus, gimi-j 
nes nesurado ne cento.

Tik sziomis dienomis suras
ta žemeje inkastos dvi aprūdi
jusios bleszines kuriose radosi 
daug 20 doleriu auksiniu pini
gu vertes apie deszimts tuks- 
tancziu doleriu. Gimines dabar 
kasa aplinkui narna vilti j e su
radimo daugiau pinigu.

Baisi Eksplozija; 8 Už- 
muszti, 60 Sužeisti

Burlington, Iowa — Baisi 
eksplozija parako dirbtuvėje, 
Burlington Explosives Works 
kilo isz nežinomos priežasties 
užmuszdama asztuonis darbi
ninkus ir sužeidė apie 60 kitu. 
Bledes padaryta ant 60 milijo
nu doleriu. Valdžios inspekto
riai tyrinėja isz kokios priežas
ties kilo eksplozija.

Apie tris menesius adgal 
eksplozija toje paczioje dirb
tuvėje užmusze trylika darbi- 
niku ir daug sužeidė.

Pavogė Vaistines
Arielkos Už $10,000

'Philadelphia, Pa. — Palicija 
jesz-ko vagiu kurie pavogė isz 
troko vaistines arielkos už de
szimts tu'ksta'nteziu doleriu .ku
ria veže dideliam trake isz Ma- 
ryland'o arielkinytezios del isz- 
dalinimo in vaistinius .arielki- 
nius monopolius. Trokas tame 
laike stovėjo prie Preston 
Truckinlg Co. magazino.
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6 SUDEGE ANT SMERT DEGANCZIAM 
NAME KURI TĖVAS STATE

Gladwin, Mich. — Visa szei- 
myna susidedanti isz tėvo, 
George Long, 33 metu, jo pa
czios ir keturiu vaiku, sudege 
degancziam name, kuris da bu
vo neužbaigtas per Long. Ug

NUPJOVĖ SAU RANKA KAD NE EITI 
IN KARIUOMENE

Barton, Vt. — Al Singers, 22 
metu, bernas ant farmos, likos 
pripažintas kaltu ir nubaustas 
ant trijų metu kalėjimo už isz- 
sisukima nuo kariszkos tarnys
tes.

Singer nukirto sau ranka su

6 Vyskupai Atsisakė 
Nuo Dinsto

Stokholmas, Szvedija — Ne
galėdami ilgiaus paneszti viso
kiu persekiojimu per Vokie- 
czius, szeszi Norvegiszki Kata- 
likiszki vyskupai atsisakė nuo 
savo dinstu. Valdžia uždraudė 
kriksztyt vaikus, susirinkti 
žmcniems ant pamaldų ir viso
kiu susirinkimu.

Vyskupai supratę kad ju pa
tarnavimai yra nereikalingi ir 
jog daugiau negales pildyt sa
vo tažnytiniu priedermiu, atsi
sakė nuo dinstu praneszdami 
apie tai Popiežiui.

■■ ■ ■■■ .

SUDŽIA PATS 
INKLIUVO

In Savo Kilpas
Richmond, Va. — Nesenei su- 

džia Alva Stillman iszdave sa
vo nusprendimą ‘ ‘ buk pati tu
ri pilna tiesa perkratyti savo 
vyro kisziėnius”, laike teismo, 
kuriame vyras skunde savo 
motere bulk toji iszima jam isz 
kiszeniaus visus pinigus.

Bet ana diena, kada ponas 
sudžia pabudo isz miego, užti
ko savo motere darant revizija 
sudžio kelnese, iszimdama jam 
visus pinigus kokius“ turėjo 
kelnese.

Kada sudžia užprotestavojo 
priesz toki pasielgimą paczios, 
toji pakiszo jam po nosia jo nu
sprendimą ir negalėjo ant to 
nieko atsakyti. Sudžia visa 
kalte numėtė ant laikraszczio, 
kuris jo nusprendimą apgarsi
no o pacziule perskaiczius ta j i 
iszmintinga nusprendimą, pa
sielgė pr igul incziai.

Praeita Meta Likos Pa
dirbta 40 Milijonai

Paperosu

Washington, D. C. — Ketu- 
resdeszimts bilijonai paperosu 
likos padirbti per tabako kom
panijas praeita 1941 meta pa
gal valdžios raparta Amerikoj, 
arba keturis sykius daugiau ne 
kaip penki metai adgal. Ant tų
jų paperosu sunaudota net 680 
milijonu svaru tabako.

nis kilo nakties laike kada visi 
sunkei miegojo. Pribuvia ug- 
nagesiai surado visus pelenuo
se. Manoma kad liepsna kilo 
nuo inkaitusio pecziaus.

kirviu idant nebutu paszauktas 
in kariuomene ant tarnystes. 
Nuo kada nukirto sau ranka, 
būdavo kasdiena užsigėręs. 
Kada apie tai valdžia dažino- 
jo, aresztavojo taji szeszka.

JAPONAI GAVO 
PLIEKT

MacArthuro Eroplanai Pa
skandino 5 Japoniszkus Laivus 
Filipinuosia; Honolulu Bom
barduotas; Javoje A llijentaiNe
pasiduoda; Rusai Ima Virszu

Moskva — Maskolei in lai
ka 18 dienu muszio, pietinėje 
dalyje nuo Leningrado, užmu
sze apie 38 tukstanezius Vo
kiecziu, paimdami daug karisz- 
ko materijelo. Daugelis Vokie
cziu yra apsiaubti daugeliose 
vietose isz kuriu negali iszsi- 
gauti. Rusiszki eroplanai isz- 
mete tarp Vokiecziu atsiszau- 
kimus isz eroplanu idant pasi
duotu gervalei nes prieszingai, 
visi bus iszžudyti, bet Vokie- 
cziai nemano pasiduoti ir keti
na kovoti lyg paskutiniam. Hit
leris kuopina visus savo karei
vius, ginklus ir amunicija idant 
pradėti naujus užklupimus su 
atėjimu pavasario. Manoma 
kad tai bus Hitlerio paskutinis 
užklupimas ant Rusijos — ar 
žūt ar but.

VOKIECZIAI
ŽUDO LENKUS

Kurie Serga Tifusu

London — Užrubežinis Len- 
kiszkas ministeris Edwardas 
Raczynski apreiszke svietui 
buk Vokiecziai Lenkijoj pradė
jo užmuszinet visus Lenkus ku
rie serga tifusu isz priežasties 
neturėjimo tinkamu gyduolių, 
kad neprasiplatintu liga tarp 
Vokiecziu.

Nuo kada Vokiecziai užėmė 
Lenkija tai Vokiecziai iszžude 
apie 81 tūkstanti Lenkiszku 
vyru ir moterių o kiti tukstan- 
cziai mirė nelaisviu abazuose.

RUSAI PAĖMĖ
16 MIESTELIU

Visas Garnizonas Vo
kiecziu Iszskerstas

London — Rusai paėmė 16 
miesteliu užpakalyje Vokiszku 
glitu ir iszskerde visa garnizo
ną Vokiecziu vienam miestely
je. Tuo paežiu laiku Staraya 
Russioj Maskolei apsiaubė 90,- 
000 Vokiecziu isz visu szaliu 
prie Ilmen ežero o tik vienas 
Maskoliszkas pulkas nuszove 
net tūkstanti Vokiecziu toje 
aplinkinėje. Daugeliose vietose 
Maskolei iszvaike keliolika
pulku Vokiecziu su didėlėms strai'ko, spirdamiesi didesnio 
bledems. mo'keisczio.

WASHINGTON, D. C. — Generolas Mac- 
Arthuras su savo maža saujele Amerikoniszku 
ir Filipiniszku kareiviu vela uždavė Japonams 
smarku ypa paskandydamas penkis Japonu 
laivus su kareiviais, keli laivai likos suszaudyti 
ir turė jo trauktis adgal.

Buvo tai vienas isz narsiausiu užklupimu 
mažos saujeles kareiviu po vadovysta genero
lo MacArthuro, kuriam valdžia davė visa ga
lybe vedimo kares priesz Japonus.

Honolulu---- Japonai bombardavo JFIono^
lula bet su mažoms bledems. Kelios smarkios 
eksplozijos davėsi girdėt aplinkinėje bet kiek 
padaryta bledes tai nedažinota.

Bandoeng, Java — Allijentai kovoja 
smarkiai priesz užklupimus Japonu ant keliu 
fruntu. Ten randasi apie 85,000 Japoniszku ka
reiviu o tik 50,000 allijentu kareiviu. Olandai 
su pagialba allijentu užklupo ant keliolikos 
miesteliu, padarydami daug bledes ir užmusze 
kelis szimtus Japoniszku kareiviu.

8 Laivai Paskandyti
Per Submarinus

Montreal, Kanada — Vo- 
kiszki submarinai paskandino 
asztuonis allijentu laivus ant 
Atlantiko mariu, su 111 laivo- 
riais, isz viso. Daug isz ju ne
surandama nes daugelis luotu 
nuskendo su laivoreis ant ma
riu kada gialbejosi isz skens- 
taneziu laivu.

Smarkus Musziai
Da Vis Eina Javoje

London — Musziai tarp Ja- 
pou ir allijentu prie Javos eina 
smarkei, Anglikai nuszove 14 
Japoniszku eroplanu ir kelis 
laivus. Burmoje Anglikai da 
vis smarkei laikosi. Keli mies- 
telei likos paimti per Anglikus.

Cleveland, Ohio. — Vežėju 
Unija, skaitlyje 1,200 iszejo ant

Morosai Apszauke 
Szventa Kare

Priesz Japonus
Washington, D. C. — Filipi- 

niszki Mahometonai, ant salos 
Mindanao, Filipinuose, prislė
gė pradėti “szventa kare” 
priesz Japonus ir kovoti lyg 
paskutiniam, taip pranesza sa
vo daneszime generolas Mac- 
Arthur. Deszimts tukstaneziai 
Morosu, provincijoj Lanao, 
jau apsiginklavo su savo seno- 
viszkais ginklais ir yra pasi
rengia pradėti kare priesz Ja
ponus, prigialbeti Ameriko
nams.
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Kas Girdėt j
Ar dabar ponas žentelis no

rės pasilikti vyru savo uoszves 
o tėvu savo paezios — nežino, 
bet ateitis parodys.

INARSUS OLANDAI, SAU-' 
GOJA SAVO TURTINGA 

IMPERIJA
. Virszininkai Ukiszko Depar

tamento Washing-tone apreisz- 
ke huik ateinanti meta Suv. 
Valstijoms kerszina didelis 
stokas darbininku ant akiu ir 
ukiszku padaru. Isz priežasties 
priverstino traukimo vyru in 
kariuomene, ūkininkai nukens 
daug. Ūkininkai neaplaiko rei
kalingu maszinu ant ukiu nes 
fabrikai dabar iszdirbineja tik 
kariszkus innagius todėl negali 
iszdirbti dirvos kaip reikia ir 
negali iszdirbti tiek kiek rei
kia.

Dabar tveriasi draugavęs ku
rios rinks vaikus ir moteres 
prie darbu ant nikiu, tai yra, 
isz didesniu miestu.

Amerika ginkluojasi visom 
spėkom nes kas diena įszduoda 
po 21 milijoną doleriu ant ap
siginklavimo. Marine kamisi- 
ja užkalbino 54 transportinius 
laivus kurie kasztuos 80 mili
jonu doleriu. Valdžia užkalbi
no 33 tukstanczius eroplanu už 
2,600,000,000 doleriu o ant už
laikymo laivyno paskyrė 18 
bilijonu doleriu. Taip, Amerika 
mobilizuoja savo pajiegas ko- 
greicziausia. Seni fabrikai da
bar iszdirbineja ginklus ir sta
to naujus fabrikus del iszdirbi- 
mo ginklu.

Taigi, dabar yra laikas im
tis už darbo ir negaiszyt laiko. 
Turime naudotis isz laiko ir 
pasirenginet prie kovos ant lai
mėjimo szios kares. Mes — vi
si sykiu ir kožna ypata!

Bucziavimas mirusiu yra^ 
kenksmingas del sveikatos gy
vųjų ir daugeliose vietose sa-Į 
nitariszka valdžia uždraudė ti 
bueziuoti mirusius žmones arba 
kryžius kuriuos žmones laike} 
szermenu bueziuoja.

Ana diena Milwaukee, Wis-} 
konsine, mirė dvylikos metu 
sūnelis Vlado Dombrovskio.1 
Priesz uždarymą grabo motina 
kūdikio pabueziavo ji in lupas. 
Ant rytojaus motina pavojin
gai apsirgo nuo užtruucinimo 
kraujo o norints daktarai sten-^ 
gesi motina iszgialbeti nuo 
mirties, mirė už dvieju dienu 
ligoributeje.

Protestonu pryczerei gerk- 
liuoja idant sulaikyti visokius 
Nedeldieninius pasilinksmini
mus del darbininkiszko luomo 
žmonių. Ar-gi tokis pryczeris, 
kuris nieko nedirba per szeszes 
dienas ir naudojasi isz szio 
svieto smagumu, gali uždraus
ti viena diena pasilinksminimo 
del darbininko, kuris per sze
szes dienas dirba sunkei, kuris 
tik viena diena turi laiko ant 
pasilinksminimo!

Jau laikas priesz tokius 
szpielius užprotestavot.

Rytu Indija, pasaulio tur- 
tingiauses szaltinis gurno, 
cino, arbatos, aliejaus ir chi
nino.
“Narsus Olandai” kaip pre

zidentas Rooseveltas juos va
dino, sziadien varo kova ant že
mes ant juru, visur, pastangose 
saugoti savo Rytu Indijos po- 
zesijas nuo Japonijos užgrobi
mo.

Per ilga laika Japonijos im
perialistai godžiai žiurėjo in 
Olandu Rytu Indijas — vienas 
isz svarbiausiu szaltiniu vis 
atdaras Suv. Tautoms del būti
nai reikalingu militariniu reik
menų ir . namines komercijos 
daigtu. Rytu Indijos yra pa
saulio didžiausia ir turtingiau
sia saline imperija. Szios gru
pes daugiau kaip 3,000 tropisz- 
ku salų siekia nuo ekvatoriaus 
in sziaurus nuo Australijos, 
daugiau kaip 4,000 myliu, kas 
ilgesnis už Suv. Valstybių plo
ti.

niai, didžiuma jos gyventoju 
yra Mahometoniszko tikeji-1 
mo, kad nors ir daug virto 
Krikszczicnims. Salų viduje,1 
■balto žmogaus pilnai neisztyri-1 
lietose dalyse, szeimynos vis' 
egzistuoja, kurios praktikuoja I 
senovės apeigas, bet gaivu— 
jeszkojimais, kuris kadaise da
vė Borneo gyventojams tokia 
bjaura reputacija, beveik isz-

Dalina Gazines Maskas Havajoje

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Visi sako kad sziadien, laike 
kares, Amerikoje, yra geri lai- 
kafir geri uždarbei bet kas isz 
tu uždarbiu kad nėra jokios 
naudos isz tuju uždarbiu.

Po teisybei, del pavieniu— 
evedusiuju, yra geri laikai: tie
ji nors paleibauja. Daugelis, 
aplaike alga, tuojaus padeda 
ja in banka isz kurio neisztrau- 
kia. Tokiam žmogui tai geri 
laikai, kol jaunas ir sveikas bet 
kada senatve ateis ir pajiegu 
jau neteks, tada niekas ant to
kio nesusimyles ir da kožnas 
prikaiszios. Bet del žmonelių 
su didesnėms szeimynoms, nors 
ir prie gero uždarbio, tai vis 
vos iszsirieczia. Banda brangi, 
maistas kasdien brangsta o 
ežia pati ir keletas vaikeliu rei
kia apredyt ir iszmaityt. Czio- 
nais reikia mokėt gyvent ir isz 
geru laiku naudotis. Nereikia 
pūstis geruose laikuose, nerei
kia rėdytis szilkuose ir t.t.

Reikia tankei dirstelėt ant 
užpakaliniu ratu — ant atei
ties — ant bedarbes, nes Ame
rika, nors kožna priglaudžia 
bet ir nubaudžia. Jeigu kas ge
ra uždarbi turi, tegul paeze- 
džiai gyveno, tegul pilvui ne
duoda ant jo bosauti!

Patogi moterele, isz St. 
Louis, Mo., padavė skunda ant 
savo vyro, reikalaudama per
siskyrimo nuo savo vyro. Prie
žastis tame yra: Vyras apsive
dė su ja o tuom laiku mylėjo ir 
myli jos motina, savo uoszvia 
su kuria paslapta gyveno. Taja 
slhpta meile užtemino y Ann 
Gorman, tuojaus po szliubui ir 
surinkus gana davadu, užvede 
teismą priesz savo neisztikima 
vyra ir motina, už paveržima 
meiles jos vyro ir dabar reika
lauja kad sūdąs ja perskirtu 
nuo y£r& , ....

Jau tik ant szio svieto viskas 
virsta augsztyn kojoms. Kas
dien galima skaityt apie nau
jus iszradimus bet tūla farme- 
riene pervirszino kitus iszradi
mus geriaūsisa.

Sztai arti Allentown, Pa., 
nuo kokio tai laiko, farmeris 
Jokūbas Schlotsman sirgo ir 
gulėjo lovoje. Jo pacziule buvo 
labai darbszti moterele ir ne
kentė jeigu kas isz namiszkiu 
tinginiavo, todėl norėdama 
idant ir jos sergantis vyras ne
valgytu duona už dyka, padė
jo prie jo szono visztiniu kiau- 
sziniu. Už keturiu sanvaieziu 
prasimusze 23 visztukai. Far- 
merio motore tuomi labai nu
džiugo bet farmeris labai pik
tas ir susiraukęs per tai nes ji 
sziadien aplinkinei farmerei 
pavadinowviszta perekle.”

/S

XKiek tai sykiu prasergejome 
musu skaitytojus idant apsi
saugotu nuo visokiu apgviku 
kurie nuo žmonių isz'cziulbia 
sunkei uždirbta doleri.

Dabar dagirdome buk Lucer
nes paviete palicija jeszko 
dvieju smarkiu apgaviku kurie 
apgavo daugeli ateiviu toje ap
linkinėje ir prikalbino juos 
isztraukti pinigus isz banku, 
prasiszalindami su keliolika 
tukstaUcziais doleriu.

Kas neskaito laikraszcziu tas 
gyvena tamsybėje ir greitai 
buna apgautas visokeis budais. 
Gailesi keliu doleriu ant laik- 
raszczio isz kurio turi nauda 
per visus metus kuris ji apsau
goja nuo visokiu apgaviku bet 
kada nuo jo isztraukia kelis 
desetkus doleruku, tai tyli kaip 
pelute. -

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

:: 25ę ::
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

Nuo Kolumbo dienu, Rytu 
Indijos komercijinis turtas 
traukia visokius žmones in jos 
krasztus. Sziadien, ji produ
kuoja treczia dali viso pasau
linio suvartojimo gurno, 9/10 
dali viso crinino, % dali viso 
“kapok”, ketvirta dali koko
siniu rieszutu aliejaus, szeszta 
dali arbatos ir t.t. Ji turtinga 
aliejum, pristato daugiausia ci
no, jos tabako augalai aprūpi
na Suv. Valstybes su 4/5 dalies 
jos tabako lapu, dauguma pa
saulio kvepianeziu szakneliu ir 
daug cukraus. Ten rasta aukso, 
anglies, szvino, sidabro ir gele
žies bet dar pilnai neiszvystyta.

Pipirai, ir ne kas kitas, pa
kreipė pasaulio dėmėsi in Rytu 
Indijas. Europos keleiviai per 
szimtmeczius gryžo isz salų su 
pilnais laivais. Bet tik “yan- 
kee” krautuvninkai, pradžioje 
devyniolikto szimtmeczio, pa
dėjo kvepianeziu szakneliu 
pirklyste ant bizniszko pagrin
do. Buvo pirmieji siunsti savo 
laivus, dideliais skaieziais, in 
Sumatros sziaurvakaru pa
krauti. Ta vieta buvo pipiru 
szalis. Ir už keliu metu jie tu
rėjo visa pasauline pirklyste 
sziam produktui. Beveik visi 
laivai iszplauke isz Salem, Ma
ssachusetts, kas padare Sale- 
ma svarbiausiu uostu Suv. 
Valstybėse ir ta vieta ji laike 
per ilga laika.

Penkios Rytu Indijos salos 
yra tarpe pasaulio didžiausiu. 
Sumatra yra didesne už Cali- 
fornijos valstija, New Guinea
yra Texas valstijos didumo ir
Borneo didesne už ta valstija.
Celebes yra didesne už Penn
sylvania ir Java galime lygin
ti su New York o valstija. Isz 
visos, Olandijos kontroliuoja
ma Rytu Indija yra apie ket- 
virta-dalis Suv. Valstybių di
dumo, nepriskaitant didele da
li Borneo po Anglija, dali New 
Guinea kuria valdo Australija, 
ir puse Timor salos kuri pri
klauso prie Portugalijos.

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

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI^

Isz visos grupes, Java sala 
yra augszcziausiai komercija- 
liai iszvystyta. Ir ten gyvena 
daugiau žmonių, pagal jos di
dumo, negu bet kurioje kitoje 
vietoje visame pasaulyje. Apie 
45,000,000 žmonių gyvena Ja
va saloje, isz vokuojamo skait- j 
liaus del visos Olandu Rytu In
dijos isz 70,000,000. Klasifi-j 
kuota kaipo Indonesian^ rasi-,

nyko isz tikejimiszku apeigų.
Sziadien yra daug mokintu 

ir augsztos kultūros žmonių 
tarpe Rytu Indijos gyventoju. 
Su komercijiniu iszsivystijimu 
Olandu valdžia insteige mo
kyklas ir invede kitus civili
zuotus draugijos paproezius. 
Medikaliai studentai insteige 
pirma vietine politine partija 
1908 m. Laikas nuo laiko, agi
tacija del didesnio laipsnio ne
priklausomybes tarpe vietiniu 
pasirodė.

Czia buvo ir Indonesian Ko
munistu partija. 1925m. Ho- 
iandu valdžia padare konstitu- 
cijcnalines permainas, kurios 
padidino Žmonių Tarybos le- 
gislatyves jėgas, tas davė vie
tiniams gyventojams didesni 
baisa; salų valdyme, bet ne sa
lų reikaluose, ka vietiniai va
dai reikalavo.

Japonu propaganda “Azija 
Aziatams” ir “geroves sfera” 
neturėjo svarbaus pasisekimo 
czionai ir su Japonijos užpuo
limu Manchurijos ir insteigi- 
mui Mantezukuo valstijos jos in- 
tekme ant toliaus sumažėjo. 
Pabaigoje 1930 m., naujos po
litines partijos buvo insteigtos, 
kurios parode didesni palinki
ma veikti bendrai su Olandu 
valdžia del invykdinimo geres
niu santikiu ir praktiszkiau ap- 
siveikti su gineziniais klausy
mais.

Indijose vergija isznaikinta 
1859 m., ir “peonage” arba 
vergija už skolas, 1872m. 1875 
m. Javos kaimiecziai pripažinti 
savininkais savo žemes ir szia
dien yra deszimt tukstaneziu 
szeimynu, kurios dirba mažas 
dvieju-akru uteles, sodindami 
kornus, ryžius ir “soy beans”.

“Coolie” (darbininkai par
gabenti isz kitur) darbininku 
problema yra vietinio darbi
ninko' ir privaezio darbdavio 
problema, ne valdžios.

Greitas gyventoju skaitliaus 
padauginimas, ypatingai Ja
voj, iszvyste ‘ ‘ žemdirbiszka be- 
tureziu luomą” kurioje pasta
raisiais metais nėr daug dar
bo progų. Iszriszimui darbo 
problemų, pastangos dėtos su- 
kolonizuoti kitas salas, kur gy
ventoju yra mažai, ypatingai 
Sumatroj.

Pagal Holandu gyventoju, 
Japonu užpuolimo pastangos 
randa Indonesian gyventojus

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
—o--

Yra tai stebėtina kny
gute, nes joje randasi 
daug teisybes ir jau 
daug atspėta kas buvo 
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

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

isz 70,000,000, suvienytais su 
Olandais. Japonu viliugingi 
norai, kaip kova priesz Chini- 
jos žmones, inrode net ir Olan
du administracijos prieszams 
vietiniu vadu tarpe, kad j u 
ateitis tvirtai sumegztas su 
Olandais.

Ju vietinis vadas, Dr. Soeto- 
mo, kuris nesenei mirė, jo pa
sekėjams davė sekanezius pa
tarimus — “Saugdkites nuo 
Japonu. Kovokite už geresni 
gyvenimą, kovokite del jusu 
teisiu ir del auiksztesnes gyve
nimo normos bet ta darykite 
prisilaikydami ir pasilikdami 
Olandu imperijoj.”

—Common Council for Amer. Unity.

Paveikslas parodo iszdalinima gaziniu masku del gy- '< 
venteju Havajcj, Honoluluje, dideliam hotelyje Royal, 
prie Waikiki pamario. Visi gyventojai nuo sziadien tu
rės nesziotis su savim taisės maskas kur tik eina, ar 
jiems tas patinka ar ne ir turi būti prisirengia jeigu 
staigai užkluptu ant Havajos Japoniszki lekiotojai, kas 
gali atsitikti bile diena.

APVOGĖ KOMPANIJA ANT 309,000
DOLERIU PER 15 METU

Toms River, N. J. — Valdžia 
aresztavejo Martina Schwartz 
už pavogimą 309 tukstaneziu 
doleriu nuo Building & Loan 
drauguves, kuri paskolina pi
nigu žmoniems ant statymo na
mu. Buvo jis rasztininku tosios 
kompanijos ir apvoginėjo kom
panija per laika 16 metu. Nusi

minė 6,000 žmonių kurie dėjo in 
taja kompanija pinigus su vil- 
czia uždirbimo procento, inde- 
dami savo viso gyvenimo su- 
czedintus pinigus. Apgavikas 
gyveno puikei ir draugavo su 
geriauseis žmenimis toje aplin
kinėje.

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

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

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 5Oe

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 prisikels, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu...................20c

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turin
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 acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c

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

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

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

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

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

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

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

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

i 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 prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu........... 15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 

Ipacziuo’as. 76 puslapiu.................20c
I No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo- 
j karnas žiedas ir Apie Drūta Alksni,
62 puslapiu.......................................15c

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

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 

'kejimas kunigo. 47 pus.................15c
No. 140 Keturios istorijos apie 

Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai .........,.........................20c

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

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

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

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

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

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

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

Na. 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 .................................. 15c

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 klastoris. 40 
puslapiu ........................................... 15c

Nq. 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 iri balta vergija; Pusiaugave- 
nis: Viesznats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. ,25e

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

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. 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...........25e

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ................... 15c

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

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

Adresas:
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna.
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RŪSTYBE
1 koms uždėjo. Paskui sugryžo 

~' vela in kaima paslapta.
Pasimatęs su Katriuka paša-', 

ke jai kad dažinojo jog jos te-j 
I vas su savo žmonėmis perėjo i 
' per rubežiu ir, kad ji kada nors1 
! pamatis o dabar turi užsiimtie 
' pati savim. Tamoszius dažino- 
I jo nuo Antano teisybe bet su 
prisakymu kad Katrei apie tai 

— Ach ty sukinsyn! prakla- j nesakytu. Už poros dienu, nak-

Ne Yra Tai Pasekme 
Vėtros

I Už keliu adynu, vieszkeliuĮ vo juos praserget nuo tos nelai-
■ nuo Radomiaus, trauke daugy- mes...
I be Maskoliszko vaisko. Pir

miausia jojo tarp aficieriu1 ty miatiežnik! — ir pradėjo su’ties laike, Antanas su Tamo- 
L Maskolių vadas — pulkaunin- atbula szoblia muszt — tu drys- j szium ir da keliais kaimynais 
B kas Ivanovas. Mislijo jis visu ti in mane taip kalbėt. Asz tave 
I keliu, kaip maisztininkus su-
■ musz ir pagautus siuns in Sibe-
■ rija, arba visus suszaudys; pas-
■ i kui kad gaus nuo caro krėsta ir 
® “mnogo diengi,” o priek tam

i apturės jenerolo dinsta. Bet 
kada in girria injojo, pradėjo 

/ drėbėt.
— Sustokit! — suriko visa 

i gerkle.
' Vaiskas kaip mūras sustojo. 
( — Davai siuda etavo javreja 
! i etava mužyka. Tegul jie paro
do kur buna tieji metežniki.

Atvede tuojaus Irszku ir Lu- 
kosziu. Nežine kas jiems darėsi 

, nes abudu buvo nuliude. Dabar 
abieju isz ’baimes net akys kaip 
kukuliai ant virszaus iszszoko. 
Irszkus užmirszo ir apie nagra- 
da, iszbalo kaip kreida o akys 
žibėjo kaip katino. Lukosziaus 
jau ir liežuvis 'burnoje paklydo 
nes nežinojo ka pradėt.

— No, jevrej ir tu, mužik, ei
kite pirma ir parodykite kur

I būna metežniki. O jeigu suve- 
| džiojote mus tai kabosite ant 
I vienos sza’kos.
I — Ponas jenerholai! — szau- 
I ke Irszkus — as... as sakei tik
I ta, ka no tam zmogei girhdejei. 
I Jam mate, tegul jam veda, ■—■
I asz ežia palauksi, arh gal man 
I pialaisi namen, ba ka as ežia 
I veiksi; as bijei puf-pif-paf, as
I zidalis?
■l —- Ha, ty padlec, praklatyj
■ jevrej, nori pabėgt! Drauge su 
| *tuom mnfžiku vesk mus. '.Szeszi 
K kareiviai tegul juos vaktuoja
■ o jie teg’ul eina pirma.
■ Tuojaus paėmė in vidurį Žy-
■ da su Lukoszium ir kareiviai 
I su atstatytais karabinais vede 
B juos tarp saves. Pekstininkai
■ inejo in girria o raiteliai aplin- 
I kui skraidė. Po ilgo vedžiojimo 
I vos Lukoszius atitiko kelia ku

ris in pasikeleliu abaza vede.
Pulkauninkas taipgi paskui 

vedanezius trauke su vaisku. 
Patemijo tuojaus pats pulkau
ninkas stovinezias isz tosziu 
būdas bet jau nebuvo gyvos 

( prie ju dvasios ir jie mane kad 
' maisztininkai kur pasislėpė. 
K — Czia! ponas jenerolai — 
'j paszauke jau drąsiau Luko- 
P szius — szi ryta buvo ežia...

— Strelat! — paszauke pul- 
i kauninkas.

Tame isz 400 karabinu trink
telėjo in ’budykes, net žeme su-

į drebėjo... Bet kas tai?., tyka...
- ne vienas szuvis maisztininku 

neatsake...
» Piktumas apipainiojo pul

kauninką; suprato kad kas tu
rėjo praserget juos ir turėjo 
prasiszalint in Austrija. Ka 
daryt? in Austrija nevale Mas
koliams kojos kelt. Priesz juos 

"stovėjo tiktai vienas, — Petras.
— A! skatina, o kur tavo 

^dragūnai ?
— Szviesus pone, — paszau

ke Lukoszius linksmai, — tai 
tas Petras, kuris del ju viską 
pridavinejo.

— Taip, ponas pulkauninke, 
— atsake staeziai Petras — asz 
esmių tuom kaltininku. Visi 
maisztininkai, kurie czia buvo;

, bus jau adyna kaip persineszdi-
no in Austrija. Mano noru bu- nias nutraukė in paskali ir sza-

liepsiu" pakart! Ne! — suszau- 
dyt ji tuojaus — sesjczas etavo 
padileca.

Paklusnus kareiviai szoko 
kaip vilkai 'prie avies ir Petras 
vos spėjo padaryti© ant saves 
kryžiaus szv. ženklą ir likos 
prie medžio pririsztu. Devyni 
geresni kareiviai stojo priesz 
Petrą glitoje su karabinais ir 
žiurėjo in savo auka. Petras 
pririsztas meldėsi prie Dievo. 
Tuom laik adjutantas pasakė 
viroka, kad tuojaus bus suszau- 
dytas. Iszgirdes tai Petras pa
liovė melstis ir paszauke:

— Tegul jums Dievas nedo
vanoja už tais visas skriaudas, 
del musu tėvynės padarytas ir 
už žudinstas.

—Strelat! — suriko pulkau
ninkas... devyni szuviai puolė 
in Petro krutinę... Kūnas puolė 
ant žemes nes ir virves kulkos 
nukirto kurioms Petras buvo 
prie medžio pririsztas.

— Nu teper jus szpiony 
(Sapiegai) atsiimkite užmokes
ti už jusu nuopelną — reke ant 
Žydo ir Lukosziaus. — Jusu 
privalumu bjivduot žinia idant 
asz buczia galėjas juos paimt; 
o kad ju nesuėmiau tai busit 
abudu pakarti ant vienos sza- 
kos. Tai bus pamokinimu del 
kitu idant del bereikalo cieso- 
riszkos kariuomenes netašytu 
jeigu tikrai nežino apie maisz- 
tininkus.

Žodžiai pulkauninko tuojaus 
likos iszpildyti. — Irszku su 
Lukoszium ant vienos szakos 
pakorė.

— O dabar — suriko pulkau
ninkas — dvi rotos kariuome
nes tegul traukia in Blogiu 
kaima ir tegul ten toliai bus pa
kol duosiu prisakyma kad su- 
gryžtu in Radomiu; visas tais 
maisztininku budykes reikia 
sudegint.. . . . -Kareiviai mėtėsi ant budy- 
kiu, perkrete jas, ar kokio del 
salves daigto neras, paskui už
degė. Užtriubijo ant masziera- 
vimo atgal. Pulkauninkas kei
kė “metežninkus” už tai, kad 
pabėgo o podraug Žydą ir mu
žiką kad jiems tiek žygio pada
re ir tik tada paliovė kada at
važiavo in Radomiu. Tuojaus 
parasze in Varszava raportą 
kad sumusze ir iszyaike 2,000 
maisztininku; paskui pasigėrė 
taip, kaip tikras Maskolius.

Gyventojai Blogiu mate gir
noje gaisra, girdėjo szuvius ir 
but gal ne vienas begiąs bet 
traukianti in kaima kariuome
ne visus sulaikė ir ne vienam 
nepavelino žingsnio isz kaimo 
nužengt.

Antanas labai rūpinosi apie 
Petrą ir neatbūtinai norėjo 
apie ji dažinot. Ant rytojaus 
vienok iszsprudo isz kaimo ir 
gavosi in girria. Kokis 'baisus 
regėjimas jo akims persistatė! 
Budykes sudegintos o taip-gi 
du pakabinti ant medžio — tai 
Irszkus su Lukoszium; toliaus 
kūnas Petro gulintis ant žemes 
su linksmu veidu. Priklaupė 
prie lavono, pasimeldė su asza- 
roms už duszia ir kaip galeda-

paslapta nuėjo in girria ir kuna 
Petro .palaidojo ant kapiniu.

In du metus po Lenk-mecziui 
susisvincziavojo Tamoszius su 
Katre, kuri nuolatos liūdėjo 
prie savo tėvo. Kada susilaukė 
kūdiki ir kada Katre buvo su
vis sveika, tada Tamoszius jai 
apsakė apie tęva visa teisybe. 
Buvo tai baisi naujiena del jos 
bet .prie savo gero vyro greitai 
susiramino. Turėdama laiko, 
ėjo kartais ant tėvo kapo ir il
gai meldėsi.

Ta porele ilgai ir gražiai gy
veno o ,puikiai jiems ėjosi nes 
palaiminimas Dievo buvo ant 
to namo iszlietas.

Ka Raszo

Pilozopas Raulas

Tula moterele isz Skulkino 
pavieto, kur gyvena daugelis 
musu Lietuviu, norėjo gauti 
“help” nuo savo “neibors” ir 
pradėjo apsakinet, kad josios 
“husband” yra “sik” ant 
“ niurnom jos ” ir guli ligonbu- 
teje, o ji yra taip “unhapi” ir 
negali jo matyt, ba daktarai 
uždraudė ji atlankyti. Todėl, 
visi josios “frontai” labai jo
sios gailėjosi ir kas ka galėjo 
tai 'jai paaukaudavo. ‘ ‘ Jesseri ’ ’ 
Surinko ji sau kelis dolertukus, 
dvi “dreseis,” viena “liet” ir 
viena “kotą.” Ir kada viską 
aplaike, staigai atsirado josios 
“husbandais,” kuris buvo per 
visa taji laika “dželoje!” Bu
vo tai tikra “niumonija. “Jes 
ser!...

Ana diena, sutikau mano kū
mute “misis Birbaitiene,” pa
sveikinau ir užklausiau josios, 
ar tai teisybe,—kad Dievas tau 
paėmė treczia vyra? Birbai
tiene man atsake: juk teisy
be, bet tai nieko, ba paėmiau L 
ketvirta. Matai kurnate, pai
ma Dievulis, imu ir asz.” y

“Mai gali,” kada “Misis 
Keizer” neteko savo vyro, ba 
eme ir mirė, palaidojo ji “un- 
derteikeriis” ir naszle pasiliko 
viena su vienu “bizniu” tiktai.

Kožnats žino kas tai yra 
“biznis.” Kokis tai “hart 
work.” Todėl, dabar naszle 
sako: “Bai džimeni,” kad tu- 
recziau vyra, tai butu man len
gviau, bet tie! vargingos nasz- 
les, tai kožna yra godus ant tu 
doleriu, ba ne yra kam jai 
“helpyt!”

Bet asz sakau: Asz priglaus- 
czia kožna naszlele prie savo 
szirdies, kad turėtu užtektinai 
pinigu tai maine laikytu, ir ja 
apginczia nuo viso pikto, kad 
tik turėtu užtektinai tu doleru- 
ku. “Dats rait!”

Sziame pavojingam laike, 
tavo Tėvynė reikalauje tavo 
paszialpos. Pirkie Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes.

Vai mai gali, 
Vis po svietą vali, 

Ir Gavėnioj pasilsio neturiu, 
Ne miegoti negaliu.

Szaltyje po svietą bėgiok, 
Naujienų vis tik jeszkok, 

Kur tik iszgirsti vis musztynes, 
Gaivu daužymas ir pjovynes. 
Dantis ir akis iszdaužineja, 

Vienas ant kito užsipuldineja, 
Nežiūri ar peilis ar kirvis, 

Ar galva ar tik skilvis.
Ne gana da to, 

Niekas nesuvaldo, 
Tuju musztuku, 
Garsiu pesztuku.

* * *
\'’ Dievyti tu mano, 

' Dirstelek ant vaiku tavo, 
Ant tu nekaltu sutvėrimu, 
Per nedorus tėvus apleistu.

Ant ulycziu iszmokyti, 
Nedorybių visokiu pripildyti, 

Nuo visu paniekinti, 
Kaip žverukai bjaurus. 
Kalte tame ‘didele tėvu, 
Tokiu pragert-smegenu, 

Nesirūpina visai apie juos, 
Kiti mokslo neduos.

'Tėvai, teminkite ant ju gerai, 
Nuprauskite juos szvarei, 

Ba už tai atsakysite, 
Kada savo galvas paguldysite, 

Po smert staugsit, 
Susimylejimo szauksit.

V
ln Szamokus važiavau, 

Kelione trumpo atlikau, 
Ant treino atsisėdau, 

Dairytis tuojaus pradėjau. 
Radosi ir musiszkiu nemažai, 

Po sėdynės iszsiskirste kaip 
vežei, 

Moteriukes su mažais vdikais, 
Turėjo stovėti su dideleis 

pundais., 
Nettžilgio kunduktorius atėjo, 

Isz piktumo net sudrėbėjo, 
Paregejas tokius nedorėlius, 
Taip neiszmiritingus ponelius.

Kada tikietus surinko, 
Sau smarkiausi iszsirinko, 

Priėjo prie jo staigai, 
Už kalnieriaus pakele puikiai,

Da pradėjo niekinti, 
In kunduktori stumdyti, v 7 
Nes be jokio parduno, 
Iszstume isz vagono.

Kundaktorius terla užlipino, 
In bagažu kara instume, 

In miesteli pribuvo trūkis, 
‘MontkarmeP paszauke kun- 

duktoris, 
Tenais jau dede su bleke 

stovėjo, 
Poneliui panczius ant ranku 

uždėjo, 
Prasze ir melde jo visaip, 
Apsieisiu kita karta kitaip.

Tekis pamokinimas del neku
riu gerai, 

Ba ant treinu apsieina 
neszvarei,

Keikia, staugia ir klykauja, 
Isz bonkos guzute gurkluoja. 
Sarmata prisipažint Lietuviu, 
Kad esi ju ’broliu tautiecziu, 

Ba kokius pristoji, 
Tokiu ir pats pastoji, 

Veluk tylėti, 
Tik su gailesczia ant tokiu 

žiūrėti.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Slaptybe Klosztoriaus;’
i tokis gyveninius tenaitiniu vie- 

Užmuryta Vienuole Peri nuoliu kurios neyra daugiau 
i kankinamos kaip praeityje.18 M., Tamsiam Boksz- 

te Per Virszininkus Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto ini 

kitas vietas arba iszvažiuoja in 
czionaitiniu i 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, 

gauna isz klosztoriniu maru, nes kitaip negalėsime surasti 
Isz netycziu, viena isz tokiu kur tokis žmogus gyveno. To- 
slaptybių iszejo in virszu, ko- del, jaigu permainote savo gy
li ios tai Fremiotesi Grabovskes, venimo vieta, raszant in rėdys 
kuri buvo užmūryta bokszte te kad permainyti Jusu adresa, 
klosztoriaus Vizitiecziu, szimt , paduokite taipgi ir savo sena 

adresa, o tuom palengvinsite 
mums darba ir daug ergelio!

London, Anglija.— Raszti- 
ninke K. R. Tolczynska, patal
pino vienam isz 
laikraiszcziu, atminti isz seno-
viszku laiku. Raszo: 'kad sto
ruose klosztoriu mūruose ran
dasi daugelis slaptybių bet ne- 
tankiai tosios slaptybes iszsi-

Tasai durnu stulpas ne yra 
tai pasekme vėtros tik durnai 
nuo pralėkusio eroplano. Pa
veikslas likos nutrauktas in 
laika 30 minutu, kada tasai 
eroplanas pralėkė pro taja 
vieta.

Pasirengineja Ant
Bombardavimo

Szitie lekioto j ai nenesza ka
te maisze ant paskandinimo, 
tiktai kėlės orines bombas 
kurias nesza in eroplanus pa
sirengia bombarduot paskir
tas vietas laike manevru Al
buquerque, N. M.

TIKTAI 50č O ATLAIKYSI
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS

IR T. T.
SETAS Nr. 100

AntVelniszkas Malūnas, 
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 Saulė, 
Menesi, Žvaigždes Ir 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.

metis aldgal. , ■
Buvo tai sekaneziai:
“Prie tojo klosztoriaus mies

te Lubline, radosi ne didelis 
boksztas, apie ki; ri apibėginėjo 
nepaprasti gandai tarp vienuo
liu. Apsakinėta, buk tame 
bokszte radosi kokios tai dva
sios, buvo girdėti visokį vaito
jimai, verksmai ir dejavimai. 
Inbaugintos vienuoles bijojo 
isz tolo prisiartinti prie tojo 
bokszto.
ne

Sztai tūla diena 1807 mete, 
atsilankė in klosztori Francu- 
zįszki aficieriai, kurie apreisz- 
ke.perdetinei klosztoriaus, kad 
valdžia nutarė užimti kloszto
riu dėl vietinio ligonbuczio del 
kareiviu ir ketina ji peržiureti.

Perdetine pervede aficierius 
per klosztori, parode slaptas 
vietas muiluosią ir slaptingus 
trepus vedanezius iii visokias 
pecziures.

‘10 tas kas ?!.. . užklausė vie
nas isz aficieriu, rodantis su 
pirsztu in bokszta.

Nusistebėjo visi, kada perde- 
tine įsiusimaisze labai ir savo 
kunu uždengė duris yedanezias 
prie bokszto, apreikszdama, 
kad niekam nevalė eiti in fe
nais. Bet, kada aficierei ker- 
szino ja nubaudimu, ir privers
tinu inejimo in bokszta., susi- 
maiszins perdetine ant galo su
tiko atidaryti duris.

Sugirgždėjo užrūdija durys 
ir nusistebėjusiems aficieriams 
pasirodė baisus reginis. Ant 
krūvos supuvusiu sziaudu gu
lėjo 'žmogiszkas sutvėrimas pa- 
naszus in mirti. Pribuvę afi
cierei net atszoko adbuli regė
dami toki sudžiuvusi kuna gy- 
NPs ihotereis. Tik 'daktaras La- 
fontaine, kariszkas daktaras, 
ženge* in ta ipecziuria.

Daktaras Lafontaine priėmė 
nelaiminga viėnuole pas save 
ir ja dažiurinejo. Kaip pasi
rodė tai Užmūryta vienuole bu
vo tai Fremiota Grabovska, 
kuri buvo taip baisiai nubaus
ta iuž perlaužima czystatois pri
žadus. In laika tuju asztuonio- 
likos metu bokszte, maitinosi 
tiktai duona ir vandeniu, vieš
nia syki ant sanvaites, kuria 
atneszdavo jai perdetine kliosz- 
toriaus.

Norints daktaras labai rūpi
nosi nelaimingaja, bet toji gy
veno tiktai viena meta. Su di
dele sunkybe ji isztare žodžius 
o ant szviesos visai ji negalėjo 
žiūrėti. Mirė nebage staigai 
savo kambarėlyje pas daktara.

Grabovska likos palaidota 
Varszave bet ir tenais nerado 
pasilsio. Grabas tosios kanky- 
tines likos sudaužytas 1939 me
te .per bomba laike užklupimo 
ant Varszavos per Vokieczius o 
geradejingas vėjelis iszmete 
josiots pelenus po visa svietą.

Sziadien klosztoriai yra per-

Tikriauses Kabalas
Ajba atidengtmas 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 Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir meteru.
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‘SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Su v. 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.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes,
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Žinios Vietines
— Panedelyje pripuola Szv. 

Franciszkos isz Rymo o Utar- 
ninlke 40 Kankytiniu. i

—* Kareivis Vincas Supra- 
naviczius, isz Quantico, Virgi
nijos, praleido kėlės dienas pas 
savo tėvelius ant 626 W. South 
ulyczios.

—• Žinome gana gerai, kad 
daugelis isz vietiniu skaitytoju 
aplaikia laiknaszti “Saule,” 
pirmiausia jeszko žinių ant pa
skutinio puslapio, in “Vietiniu 
Žinių” skyrių, dažinoti kas 
girdėt mieste ir apylinkėje. La
bai gerai, isz szalies skaityto
ju, bet, jeigu yra tokiais aky
vais, tai kodėl nesidalina žinu
tėms su kitais, jeigu dagirsta 
kas mieste atsitiko ? Juk žino
te, kad redaktorius ne yra ko
kiu ten burtininku ir sunku 
surinkti visokes žinutes isz 
miešto ir apylinkes. Rodos 
mieste randasi gana akyvu ži- 
nucziu apie kurias galėtumėte 
daneszti redakcijai. Todėl, 
jeigu dagirsite kokia akyva ži
nute, tai daneszkite redakcijei. 
Žinoma, skandalu ir visokiu 
ypatiszku apszmeižimu saugo
kitės, ha tokios žinutes eina in 
gurbą. Acziu.

SHENANDOAH, PA.
t Vladas Bernackis (Krec) 

mirė Hamburgo ligonbuteje 
praeita Subata. Velionis pri
gulėjo prie Szv. Jurgio parapi
jos. Paliko motina ir viena se
serį p. Tamlkevicziene, kaipo 
tris 'brolius, isz kuriu viekas 
randasi kariuomeneje.

t Gerai žinoma gyventoja, 
pati Vinco Bobino, 104 N. Mar
ket ulyczios, mirė vietinėje li
gonbuteje pergyvenus mieste 
apie 60 metu. Velione turėjo 
apie 80 metu amžiaus. Mirtis 
abejo po apvaikszcziojimui su 
vyru savo 57-metiniu sukaktu- 
viu savo vedusio gyvenimo. Gi
mė Lietuvoje ir buvo viena isz 
pirmutiniu ateiviu czionais. 
Paliko du sūnūs kareivius, du 
namie ir dvi du'kteres kaipo ir 
vyra. Graborius Menkeviczius 
laidos. ' i 1

Frackville, Pa. — Ponia Juo
ziene Bucvinkiene radosi Ash- 
lando ligonbuteje kur gydėsi 
nuo kokio tai laiko ir ana diena 
sugryžo namo daug sveikesne 
ir užganadinta ant duszios ir 
kūno.

ISZ WILKES-BARRE
— Du anglekasiai likos 

smarkai sužeisti eksplozijoj 
Pringle kasyklose. Sužeistieji 
yra: Kazimieras Ramanauskas 
31 metu ir Andrius Poncola 30 
metu. Abudu pasveiks. Kokiu 
budu eksplozija kilo, tai da ne- 
isztyrineta.

Pajeszkojimas
Pajeszkau Prano Janavi- 

cziaus, brolio mano vyro. Paei
na isz Lietuvos, parapijos Mel- 
nyczeles ir sodžiaus. Lai atsi- 
szaukia ir jo vaikai. Norecziau 
sužinoti kur jisai randasi. Ra- 
szykite ant adreso:

Mrs. Josephine Jonson, 
309 Bluff St., Waterloo, Iowa.

Braintree, Mass.— Daugiau 
kaip 300 darbininku ikorko 
dirbtuvėje sustojo dirbti, kad 
kompanija nesutiko ant pakė
limo darbininkams mokesczio.

Vela Kandidatas Ant 
Kongresmono

Kongresmcnas
IVOR D. FENTON
Isz Mahanoy City, Pa.

Musu kongresmenas vela yra 
kandidatu ant to urėdo ant pa
reikalavimo daugelio žmonių. 
Kongresmonas Fentonas pildė 
savo dinsta sanžiningai ir už
tarė už darbininkus j u reika
luose. Nominacijos atsibus Ge
gužio menesyje.

NAUJOS REGULOS
DEL TRAUKIMO

VYRU IN VAISKA
MAHANOY CITY, PA., — 

Daktaras William Haverkost, 
Pirmininkas Sikulkino skyriaus 
traukimo vyru in vaiska Board 
Nr. 2, pagarsino naujas regulas 
kas kiszasi traukimo vyru in 
kariuomenia po juju peržiure- 
jimui per daktarus. Tas prasi
dės nuo 1-mos dienos Balandžio 
(April). Po peržiitrejimui, vi
si rekrutai bus siuneziami na
mo, tai yra tiejei, kurie jau li
kos priimti Kovo (Mar.) 2—14.

Peržiūrėjimo Vyru Stotis 
bus praszalintos Kovo (Mar.) 
15-ta diena ir bus žinomos nuo 
tada kaipo Army Induction 
Stations, bet tebyrios stotys 
pasiliks kur jos sziadien ran
dasi.

Visi kurie perėjo pasekmin
gai egzalminus, bus priimti in 
vaiska ir aplaikys trumpus ur- 
lopus deszimts dienu, kad ga
lėtu sudavadyt savo naminius 
arba biznio reikalus, kad netu
rėtu jokio ergelio ateityje.

Pradedant nuo Balandžio 
(April) 1 d., visi registrantai 
turės pasiduot kraujo peržiurę- 
jirnui per daktarus ar kandida
tas yra sveikas ir tinkamas in 
vaiska.

Visi tieji kurie bus priimti, 
aplaikys maistui tikintus ke
liaudami ini paskirtas vietas ir 
kasztus keliones in kur bus 
siuneziami.

Carbondale, Pa. f Vasario 21 
diena, mirė Jonas Prūsas, Gen- 
neral Hospital ligonbuteje. La
vonas buvo paszarvotas pas jo 
brolio duktere Garlevicziene, 
99 Gordon Ave. Velionis gi- 
mies Lietuvoje, isz Miszku kai
mo, Sidabravo parapijos; turė
jo 79 metus amžiaus, nevedės; 
pergyvenias Amerike 55 metus. 
Daugiaaše pergyveno Forest
City, Pa., Simpson ir paskiau
sia Carbondale. Palaidotas 24 
diena Vasario [Feb.], su baž
nytinėms apeigomis, ant kuriu 
dalyvavo daugelis žmonių; pa
laidotas ant vietiniu Forest 
City kapiniu. Velionis prigu
lėjo prie Szv. Antano parapi
jos, buvo geru Kataliku ir my
lėtu žmogum per visus kurie ji 
pažinojo. Buvo skaitytojam 
“Saules” per 55 meilus lyg sa

vo mirties. “Lai ilsisi senas 
musu tautietis szioje laisvoje 
žemelyje. ’ ’

Isz Amerikos
Motina Paskandino 3

Vaikus Meszlyne
j '

Gladstone, Mich. — Agnes 
Donelley, 24 metu, pati czio- 
naitinio farmerio rastume du 
savo vaikus, 4 ir 5 metu am
žiaus in meszlyna, prie tvarto, 
po tam pati inszoko su vien- 
mecz.iu kūdikiu. Nelaimingos 
moteres vyras, iszgirdes kli-ks- 
ma vaiku, adbego ant vietos ir 
pasisekė jam isztraukti motina 
bet trys vaikai nuskendo mesz
lyne. Motere kentėjo ant susi
rūpinimo kad negales prigulin- 
cziai iszaukleti savo vaikucziu 
ir tuom labai rūpinosi diena ir 
nakti. Nelaiminga motere li
kos nuvežta in pamiszeliu prie
glauda.

Pennsylvanijoj Nupuo- 
le 18 Coliu Sniego

— »4Į|
Harrisburg, Pa. — Nekurio- 

se vietose Pennsylvanijoj, U- 
tarninko diena ir nakti nupuo
lė apie 18 coliu sniego. Aplin
kinėje Pittsburgo mokyklos li
kos uždarytos o anglekasei ne
galėjo gautis in kasyklas prie 
darbo. Da-ugeliose vietose vai
kai negalėjo lankytis in mo
kyklas. Daugelis automobiliu 
turėjo sustoti ant kelio nes nc- 
glejo važiuoti toliaus. Nekurto
se vietose pripustė sniego ant 
deszimts pėdu.

Puikus Atlyginimas Už 
Suradimą Pinigu

I

San Francisco, Cal. — Kun- 
duktorius ant elektrikinio ka- 
ruko buvo locniniuku 18 tuks- 
taneziu doleriu, nors ant trum
po laiko nes neilgai džiaugėsi 
savo giliuku isz kurio aplaike 
tik viena doleri.

Kunduktorius Morris Hen
dricks, radęs krepszi su pini
gais, nunesze ji in kompanijos 
bfsa, kur jau rado locnininka 
laukianti ant atsiėmimo pa
mesto krepsziuko su pinigais. 
Locnininkas krepszio su 
džiaugsmu pasiėmė krepszi o 
už kunduktoriaus teisingysta 
apdovanojo ji. .. vienu doleriu.

Maitino Savo Szeimyna 
Tik Burokais

Georgetown, Wis. — Tamo- 
szius Pegler per tris sanvaites 
nedavinėjo savo paežiai ne vai
kams nieko daugiau valgyt 
kaip tik buroku. Kada jo gera- 
dejingumas iszsidave, likos už
darytas kalėjimo ant 30 dienu 
kur jam nieko daugiau neduos 
kaip tik buroku'. Gal tokiu bil
du atpratins ji nuo maitinimo 
savo szeimynos bftrokais.

Pegler turi gana didele far-

REIKALINGOS TARNAITES!
PRIE LIGONBUTES DARBO, HARTFORD, CONN.

“Nuo 20 iki 45 metu amžiaus. Nereikia kad butu li- 
gonbutes norses. Gyvenimą turės ligonbuteje. Geros al
gos ir pragyvenimas. Ligonbutes reprezentantas atva
žiuos in Mahanoy City, Pa., kur galima pamatyt Konsu
lo kambariuose, 38 E. Pine St., ant 2-ro augszto, del pasi
kalbėjimo, Ketverge, Kovo-Mar. 12 diena, nuo 11:30 vai., 
isz ryto lyg 1 valandai popiet. Katros merginos ar moteres 
norite toki darba atsiszaukite ant minėto adreso.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiams 
reikalams. Telefono Numeras 78.
S2O W. Centre Si., Mahanoy City

|ma 'bet yra taip sk lipus kad 
viską pardavinėjo ka užaugy-j 
davo o savo szeimynai retai ka-
da duodavo mėsos ar visztie- 
nos, nors turėjo ju kelis szim- 
tUS. Į

I
Nužudė Paczia Po Tam

Pats Nusižudė
Reboboth, Mass. — Palicija 

surado girraiteje lavona Jo
seph Mahanoy, 45 metu ir jo 
paezios Jessie, 45 metu, viens| 
kito glėbyje. Toji porele dingo 
isz namu dvi dienas adgal ir 
ant praszymo kaimynu palici
ja ju pradėjo jeszkoti ir sura
do juos girraiteje.

Motere radosi per du metus 
pamiszeliu prieglaudoje. Vy
ras nuvažiavo in prieglauda tu
ja diena pasiimti savo paczia 
ant “raido” ir nuo tos dienos 
niekas juos nemate. Manoma 
kad vyras, negalėdamas maty
ti savo paczia tokiam padėji
me, iszveže ja ir nužudė po tam 
pats sau pasidarė mirti.

8 Mirė Degancziam 
Name

Montreal, Kanada — Asztuo- 
ni žmones sudegs ant smert de
gancziam name nakties laike. 
Keturi lavonai moterių ir vie
no vyro kaipo ir trijų ugnage- 
siul likos surasti griuvėsiuose 
plytinio namo po užgesinimui 
liepsnos ir keli skaudžiai likos 
apdeginti.

“Tikras Stebuklas”
Atlantic City, N. J. — Ar-gi 

kas girdėjo idant žentelis del 
meiles savo uoszves atimtu sau 
gyvastį? Gal ne, bet tai tikrai 
retas atsitikimas.

Sztai Danielius Šturmanu, 39 
metu, nusiszove ant smert isz 
gailesties po mireziai savo 
uoszves Mrs. Berta Liberman. 
Savžudintojas paliko paczia ir 
du vaikus. — Matyt kad uosz- 
ve buvo ženteliui labai gera, 
kad del jos atėmė sau gyvastį.

Nemielaszirdingas 
Brolis Iszmete Sergan

ti Broli Laukan
Rochester, N. Y. — Iszmestas 

per savo broli laukan ant szal- 
ezio, Ever Johnson, sirgdamas 
džiova ir beveik mirsztantis, li
kos surastas ant ulyczios per 
palicijanta kuris ji nuveže in 
ligon'bute. Palicijantas atvede 
ji pas broli kada ji surado bet 
tasai bęszirdis ji nenorėjo pri
imti. Brolis ant rytojaus mirė 
ligonbuteje.

Nukando Szuniui Uo
dega Už 5 Dolerius

Lambertsville, Pa. — Stan
ley Bogush ėjo isz laižybu su 
keleis draugais kad nukas szu
niui uodega. Keli draugai laike 
szuni o Bogush nukando jam

Moteres Kariszkuose Darbuose Teisybe į —
Viena isz Amerikonisz- 

ku gaspadineliu rengėsi 
duoti svecziam valgyt, bet - 

j ne randa staltieses,—tarė 
in savo sūneli 12 metu, ku
ris tarne laike atėjo in val
gomąjį kambarį:

Gaspadine—Czaliuk, hei 
Czaliuk!—kur dingo štai- z 

: tiese?
Czaliukas-^U-gi vygeje. t 
Gaspadine—Tai atnesz-

i kie ja! ;
Czaliukas—Kad szlape!

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Sztai moteres kurios dirba sziadien visokius kariszkus 
darbus Chicagoje ir kituose dideliuose miestuose. Tarp 
ju yra mekanikai, telefonistes, daržininkai, dailydes ir 
kitokiu amatu darbininkes, kurios užėmė vietas vyru ku
rie iszkeliavo in kariuomene.

uodega ir laimėjo pinigus. Bet 
kaip szuo apie tai mistino tai 
savo nuomones apie žmog-žveri 
negalėjo iszreikszt.

Rado Gyva Kūdiki 
Pelenuose

Philadelphia, Pa. — Jerome 
Carson, szluotojas ulycziu, ka
da isztusztinejo bleszine su pe
lenais, užtiko popierine deže 
kurioje surado gyva kūdiki, 
vos keliu valandų amžiaus. Pa
licijantas paszauke ambulansa 
ir nuveže kūdiki in ligonbute. 
Kūdikis iszliks gyvas o palici
ja daro tyrinėjimus isz kurio 
namo kūdikis likos inmestas in 
pelenus.

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

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

EFENSE

BUY
STATES 

SAVINGS 
/bonds 
I AND SIAM PS

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

Bondus ir Markes.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

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

Preke, 15c.
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA.

Rūke Paperosus Per 
80 Metu

Loredo, Tex. — Fernandos 
Tonorito, senas Meksikonas, 
kuris ana diena apvaiksztinejo 
savo gimimo dienos sukaktu
ves, 92 metu amžiaus, da jau- 
cziasi taip sveiku kaip žmogus 
turintis tik 60 metu. Tonorito 
yra mylėtojom paperosu ku
riuos ruko nuo 80 metu. Dieno
je gimimo sukaktuviu senukas 
surukę net du pakelius papero
su kuriuos jam padovanojo jo 
anūkėlė.ISŽL1ETUV0S

Vilniaus Namai Be 
Stiklu

“Deutsche Zeitung im Ost- 
land” raszo: kad per karo 
veiksmus Vilniuje daugelio na
mu languose esą sudužo stik
lai.

Nauju stiklu negalima gauti. 
Isz langu su dvigubais stiklais 
vienas stiklas i'szimamas ir de
damas in langus, kur stiklu vi
sai nėra.

Daugelis namu pasiliko vi
sai be stiklu, nes visi stiklai 
iszdaužyti. Lietuvos stiklo 
fabrikai 'neveikia nes tapo isz- 
vežtos Rusijon svarbiausios 
stiklo gaminimo maszino's.

Lietuvoj Tabakas 
Pabrango

Vokietijos Komisaras Pabal- 
czio krasztams iszleido insaky- 
ma, kuriuo tabako kainos .pa
keliamos 50 procento.

Pirkdamas paperosus arba 
cigaretus, pirkėjas 50 procentą 
nuo kainos privalo sumokėti 
kaip ‘‘Karo priedą.”

Viesz. Jėzaus ir
...IR MALDA...

Motinos Szvencz.

“Aniuolas Sargas”
MALDA KNYGE

Su gražiais morocco apdarais, 
auksuoti lapu krasztai; didu
mas 2% coliu ploczio, 4 coliu il
gio, 448 puslapiu. Labai paran
ki knygele. Mes žinom kad 
ji jums patiks. Parsiduoda 
po $1.35. Adresas:
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Pa. - U.S.A.

arba pradžia
SKAITYMO : 

: ir :... u...
: RASZYMO 5 
i ------- 5164 pus., Did. 5x7col.* 
: Tiktai, 10c. :
J "SAULE”
* MAHANOY CITY, PA. *

gAPNOBiuę;
Su 283 Naujais PaveikalaU

160 Dideliu Puslapiu
8 coliu ilgio - 5 H coliu plocsiu 

Pagerintas ir Padaugintas isx- 
leidamas. Iszguldanti kiekvie
na sapna ir kas ateiteje stosis. 
Su priedu Planatu ir visokis 
Burtu. Knyga apdaryta kie
tais audeklineis apdarais.

Preke Tiktai - $1.00
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

ANT PARDAVIMO
Po tėvu mireziai, vaikai da

linasi palikimą, 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 Si., Mahanoy City, Pa.




