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SEPTYNI VOKISZKI SZNIPAI APSUDINTI 
ANT 117 METU

New York — Sudžia God
dard nubaudė septynis Vokisz- 
kus sznipus ant 117 metu in ka
lėjimą. Tai yra kad visi drau
ge aplaike tiek metu bausmes. 
Trys buvo nubausti po 20 me
tu, trys su motere aplaike po 15 
metu ir vienas aplaike 12 metu.

Sudžia, iszskaitydamas jiems 
viroka, pasakė: “Asz jus ne 
tik baudžiu už jusu Judoszisz- 
ka darba priesz szi laisva skly
pą kuriame gyvenote laisvėje 
bet kaipo prasarga kitiems žal- 
cziams kurie panaszei veikia 
kaip jus.”

SZESZI LEKIOTOJAI UŽMUSZTI

San Antonio, Tex. — Trys 
aficieriai ir trys kareiviai li
kos užmuszti eroplano nelaimė
je, kuris nukrito devynes my
lės nuo Youkom, eroplanu sto
ties. Eroplanas po tam sudege

ir visi lekiotojai baisei apdege 
kad nebuvo galima j u isz pra
džių pažinti kas jie buvo per 
vieni. Visi leke bandydami 
nauja eroplana.

DIENOMIS SKELBE DIEVO ŽODI;
NAKTIMIS VOGĖ

Phoenix, Ariz. — Nugen Au
brey, 30 metu, dienomis skelbe 
Dievo žodi bet isz priežasties 
blogos algos buvo priverstas su 
keleis. draugais, apipleszineti 
namus ir ant galo likos aresz- 
tavotas ir uždarytas kalėjime.

Buvo jis kunigužis mažoj 
Baptistu parapijoj. Kada su

džia jo užklausė kuom jis ant 
tikrųjų yra tai jis stacziai at
sake jog jis yra vagim ir pry- 
czeriu. Sudžia ant jo susimy- 
dejo ir uždare ji kalėjime tik 
ant szesziu menesiu nes jis tu
ri maitint paczia ir keturis vai
kus.

MULAS UŽGRIAUTAS KASYKLOSE PER 
8 DIENAS; ISZGIALBETAS GYVU

Boulder, Colo. — Tik trupu
ti sumenkęs po savo netikėtam 
užgriuvimui Robertson kasyk
lose, senas mulas “Teddy” li
kos iszgialbetas isz kasyklų 
kuriose buvo užgriautas per 
asztuones dienas. Asztuoni dar

bininkai kasė be paliovos kad 
iszgialbeti savo dranga kuris 
buvo geriauses mulas visose 
kasyklose. Mulas pats, be jo
kios pagialbos, iszejo isz ka
syklų po tiek dienu būdamas 
užgriautas.

Isz Amerikos NUŽUDYTA KIRVIU

PARDAVĖ 15 COLIU 
SAVO SKUROS

Už 15 Doleriut

1 New York — Fred Winslow, 
24 metu bedarbis, aplaike 15 
(doleriu už 15 coliu savo skuros 
kuria daktarai jam iszpjove 
isz pecziu. Taja skūra uždėjo 
iant apdegintos vietos jaunos 
merginos 'kuri, dirbdama res
tauracijoj, baisei apdege prie 
gazinio pecziaus. Žaidulei abie
ju gija ir netrukus vienas su 
nauja skūra o kita su lopu sve
timos Skutos apleis ligonibute.

Nemiega Per 14 Metu

Henderson, Wis. — Stebėti
nas Psycliologiszkas aipsireisz- 
kimas yra apemes 40 metu am
žiaus Stan Laifren, jeigu tai bu
tu teisybe, kaip jis tvirtina kad 
nuo 14 metu adgal jis nemie
gojo ne vienos valandos bet 
jaucžiasi sveiku ir gana drutu. 
Daktarai tyrinėja taji apsi- 
reiszkima. Akyva, kaip jam ne- 
nubosta tasai ilgas laikas.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

U. _____

Apvogta Ant $650

Danesville, N. J. — Palici- 
ja areszitavojo kokia tai Mrs. 
Georgiana Peterman kuri nu
žudė kirviu Mrs. Helen Lush, 
tiksle apipleszimo. Motere susi- 
kivirczino su Helena apie ko
kius tai pinigus ir pagriebus 
kirvi kirto jai per galva kuri 
tuojaus ir mirė nuo žaidulio. Po 
žudinstai Petermoniene per- 
krauste viską šluboje ir sura
dus 6'50 'doleriu, prasiszalino 
isz namu. Po keliu dienu likos 
suimta ir prisipažino prie žu- 
dinstos. Likos uždaryta kalėji
me.

4,500 Anglekasiu
Pamėtė Darbus

Tamaqua, Pa.— Penkios An
glių Kasyklos buvo priverstos 
sustoti dirbti Panther Creek 
aplinkinėje, isz priežasties pa
metimo darbu 4,500 anglekasiu 
isz priežasties nesutikimo apie 
mokesti. Darbininkai Tamaqua 
kasyklose buvo nusiunsti in ki
tas vietas dirbti nes pirmutinė
je vietoje radosi daug gazo, bet 
mokesti aplaike kaipo prasti 
leberei ant ko visi nesutiko. 
Nuo tu j u kasyklų prasiplatino 
Straika ir in kitas kasyklas.

PARDAVINĖJO
MEILES PROSZKUS

Deszimts Doleriu Už 
Uncija

Philadelphia, Pa. — Fay Bu- 
shart, detektyve isz palicijos 
stoties, dagirdo apie tūla raga
na, kuri nepaprastu ir lengvu 
budu apgaudinėjo lengvatikes 
merginas ir moteres. Detekty
ve pati norėjo isztyrineti apie 
taja apgavike ir nusidavė pas 
ja reikalaudama kad jai iszbur- 
tu jos ateiti. Ant užlklausymo 

. ar neturi kokiu milteliu de? 
I meiles, ragana atsake kad turi 
ir jogparduos 'jai viena uncija 
už deszimts doleriu, sakydama 
jog daug pardavinėja tuju mil
teliu merginoms ir moterems. 
Detektyve nusipirkus nenau
dojo tuos miltelius tiktai pasi
liko juos kaipo davada jog ra
gana prigaudavo lengvatikes. 
Ragana likos aresztavota.

Nunesze Savo Mylima 
Ant Ranku Prie

Altoriaus
Woodrow, Utah — Charles 

Painter, 24 metu, ana diena li
kos surisztas mazgu moterys
tes su pana Elisa Clemens, mer
gina be kojų. Tris menesius 
priesz ju vinezevone, mergina 
patiko nelaime kada važiavo 
automobilium ir taip likos su
žeista kad reikėjo jai nupjau
ti abi kojas o Charles jau buvo 
susižadejas su ja ir kad jis ne
norėjo permainyt savo žodžio 
todėl vinezevone atsibuvo pra
eita sanvaite. Jaunikis nune
sze savo mylima prie altoriaus 
ant ranku ir visa taji laika ja 
laike ant ranku kada juos ku
nigas suriszo.

Baltimore, Md. — Prie czio- 
naitinio pakraszczio nežinomas 
submarinas paskandino Norve- 
giszka tavorini laiva. Keturio
lika laivoriu iszgialbeta.

KARE |'RUSai

Amerikos Submarinas
Paskandino Keturis 
Japoniszkus Laivus
Washington, D. C. — Vienas 

Amerikcniszkas submarinas 
paskadino tris Japoniszkus ta- 
verinius laivus ir viena pasa- 
žierini ir tai prie Japoniszko 
pakraszczio. Yra tai 88-tas lai
vas paskandytas per Ameriko- 
niszkus laivus. Taipgi nuszove 
szeszis Japoniszkus eroplanus 
ant Pasitiko mariu, artimoje 
Midway Salos.

London — Badai Francuzisz- 
ki kareivei šukele maiszati ke
liose vietose priesz Vokieczius. 
Keliolika likos užmuszti per 
Vokieczius.

Rymas. — Italijos valdžia 
sumažino iszdalinima duonos 
gyventojams isz priežasties 
stokos miltu. Vaikai aplaikys 
cukraus tik puse svaro ant me
nesio.

Oslo, Norvegija — Badas 
kerszina visam sklypui, miltu 
galima aplaikyti tik su dakta
ro receptu. Kareiviai kartais 
neaplaiko pieno ne sviesto per 
kelis menesius. Daug žmonių 
pradeda mirti isz bado.

Moskva — Rusai neduoda 
Vckiecziams pasilsio ir juos 
plaka isz visu szaliu. Vokie- 
cziai negali taip greitai bėgti 
per tirpstanti sniegą ir gilu 
purvyną todėl būna užmuszti 
daugeliese vietose szimtais.

Havana, Kuba. — Ameriko- 
niszkas laivas likos paskandy
tas artimoje Guadalupo per 
Vokiszka submarina. Daug lai- 
veriu pražuvo.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Prie
Kharkovo

Ukrajinoje Ir Donate Eina 
Smarkus Musziai; Tukstancziai 
Vokiecziu Užmuszta; Rusai 
Iszskerde 14,000 Vokiecziu;

25,000 Maskolių Vejesi 
Paskui Vokieczius

MOSKVA — Iszliuosavimas Kharkovo 
isz Vokiszku ranku jau prisiartina nes Ukraji
noje ir Donate eina smarkus musziai kuriuose 
žuvo daugiau kaip 14,000 Vokiecziu o 25,000 
yra apsiaubti per Maskolius ir apie 20,000 likos 
paimti in nelaisve.

Rusiszki tankai užklupo ant Vokiecziu isz 
visu szaliu užmuszdami daugeli Vokiecziu. Dau
gelis miestu ir miesteliu likos atimta nuo Vo
kiecziu su didėlėms bledems. Rusai taipgi yra 
pasirengia užklupti ant Japonu isz szalies Vla
divostoko ir Nikolajevsko

INIRSZUS MYNE UŽKLUPO ANT 
VOKIECZIU BRAZILIJOJ

13 Alijentu Laivu Pa- 
skandyta, Tarp Tu Ir 

Vienas Amerikonu

Washington, D. C. — Tryli
ka alijentu laivu, tarp kuriu 
radosi ir vienas Amerikonisz- 
kas laivas “Hcustin”, likos 
paskandyti muszyje su Japo-I 
niszka f lota ant Javos mariu ir 
apie 900 laivoriu nuskendo 
drauge su laivais. Buvo tai vie
nas isz smarkiausiu musziu nuo 
pradžios kares. Amerikonai, 
Anglikai ir Australiszki laivai 
paskandino asztuonis Japo
niszkus laivus su daugeliu lai
voriu.

Gasmatoje Australiecziai pa
skandino kelis Japoniszkus lai
vus. Burmoje alijentai užklupo 
ant Japonu paskandydarni ke
lis laivus ir nuszove kelis ero
planus.

Madras, Indija.—Laike dar- 
bininkiszko sumiszimo Buck
ingham dirbtuvėje, asztnoni 
darbininkai 'likos užmuszti ir 
daug sužeista. Palicija turėjo 
naudoti ginklus del apmalszi- 
nimo maisztininku.

Rio de Janeiro, Brazilija — 
Tukstancziai inirszusiu Brazi- 
liecziu užklupo ant czionaitiniu 
Vokiszku biznierių ir gyvento
ju. Myne sudaužė kremus ir 
iszkule langus. Kelis Vokie
czius gerai apdaužė szaukda- 
mi: “Užmuszt juos! Judosziai! 
Szunes!” Apie trys tukstan
cziai palicijantu ir kareiviu 
turėjo užtektinai darbo pakol

apmalszino inirszuses mynes. 
Panasziai pasielgė su Japonisz- 
kais bizniereis ir gyventojais.

Visas turtas Vokiecziu ir Ja
ponu, kurie radosi bankose, li
kos konfiskuotas. Priežastis 
tuju maiszacziu buvo ta, kad 
Vokiecziai paskandino kelis 
Braziliszkus laivus su daugeliu 
žmonių.

Generolai Ir Mokinasi Varyti Kariszkus Trokus

Generolas Marchant, ant kaireses, ir generolas Hutchinson, pasirėdė in mėlynas kel
nes, mokinasi kaip turi varyti kariszkus trekus laike pareikalavimo. Seržantas parodo 
jiems kaip jie turi naudoti ir varyti tuos trekus. Yra tai pirma karta kad generolai užsi
imtu tokiu darbu. Turi mokytis per dvi sanvaites laiko pakol pripažins juos tinkamus 
ant varymo troku.

GILIUKIS
PABĖGĖLIO «

Pabėgo Isz Namu; Su- 
gryžo Namo Su Paczia 
Ir Penkiolika Tukstan- 

cziu Doleriu

Richmond, Ind. — Penkioli
ka metu adgal Fredas Apple
ton aplaike skaudžiai per kaili 
nuo tėvo už tai ik-aid nenorėjo 
lankytis in mokykla. Užpykęs 
vaikas taja diena pabėgo isz 
namu o tėvai neturėjo jokios 
žinios kur ju sūnelis nusibosi i- 
no ir per penkiolika metu ap- 
veikinejo jo 'dingima manyda
mi kad jis jau yra mires ar kur 
likos užmusztas.

Nemažai tėvai nudžiugo ana 
diena ikada triuba puikaus au- 
tomobiliaus u'žtriubino priesz 
narna Appletonu o ant slenks- 
czio teviszkos pastoges pasiro

do j u sūnelis bet ne vienas tik 
su patogia paeziule ir penkioli
ka tukstaneziu doleriu. Puse tu 
pinigu sūnūs padovanojo tė
vams u'ž ju rūpesti.

Fredas, kada apleido tėvus, 
nusidavė ant f'reito in Westus 
kur aplaike szmoteli dirvos nuo 
valdžios, užsidėjo sau farmu'ke 
(ranch) ant kurios augino gy
vulius bet kada dasidirbo tur
telio, pradėjo liūdėt paskui tė
vus ir nutarė juos atlankyti. 
Pardavė farma ir dabar apsi
gyveno tam paežiam, miestely
je kur tėvai gyvena ir prižadė
jo daugiau juos neapleisti.

Sydney, Australija — Mu- 
sziuese Malajoje, likos užmusz
ta 17,031 Australiszki kareivei 
tarp kuriu radosi 287 aficierei 
ir 13 tukstaneziu yra dingia.

Berlinas — Komunistai pra
dėjo szaudyt Vokieczius ir 
bombarduoti j u kazarmes. 
Daugelis moterių ir vaiku li
kos užmuszta.
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Kas Girdėt Bet mete 1915 užėjo [Į^Z LIETUVOS 
sekimas biznyje po visa sklypą1 
ir ju biznis sugriuvo. Skolos pa-

Del Musu Vaiku

gurno tyrinėjimas. Baltrui bu-Į ki daigtai 
vo labai malonu ir smagu kad 
Jonelis isztesejo teisybėje. Ati-j 
davė Joneliui szimtruble ir už į 
toki teisingumą prižadėjo lei
sti ji mokintis.

* * *
Atėjo ruduo su savo szaltais 

vėjais ir darganomis, kur pie- 
menclliui nemažai tenka pakel
ti vargo. Bet musu Jonelio jau 
nebuvo tarpe tu vargszu, pra
sidėjus mokslo mietams. Bal
trus surado vieta gimnazijoje 
kur ji patalpino. Maloniu musu 
Joneliui dabar mokykloje !

Gimnazijoje Jonelis buvo vi
sados pirmutinis, visados gerai 
mokydavosi ir gerai viską ži
nojo.

Po kiek laiko musu Jonelis 
pabaigė mokslia gimnazijoje ir 
pradėjo darbuotis tėvynės ir 
savo broliu tautiecziu naudai.

Tai taip iszejo musu teisin
gasis Jonelis.. Tai, mielasai 
vaikeli, buk ir tu teisinlgas nes 
teisybe augsztai žmogų iszke- 
lia.

Biuro. Ženkleliai pažymi kad 
‘ ‘ szita krautuvo padeda gamin
ti ginklus isz nenaudingos me
džiagos kaip senu skuduru, be
reikalingo metalio, seno gurno 
ir t.t.
—Common Council for Amer. Unity.

l isz tu medžiagų pa
daryti, 'kas tik nevartojama pa
prastiems tikslams būtinai rei
kalingi del pamainymo in La
ro medžiagas, sako Lessing J. 
Rosenwald, virszininkas Bu
reau of Industrial Conversion.

Szitas darbas surinkti visa 
atliekama ir bereikalinga me
džiaga pradėtas priesz kelis 
menesius, vis tęsiasi, sako p. 
Rosenwald ir neturi būti pa
stanga tik vienos dienos arba 
sainvaites.

Jis nurodo kad Valdžia ne
turi jokiu parankamu surinkti 
ir permainyti ta medžiaga ir 
kad patriotiniai piliecziai pri
valo atiduoti ju surinktus daig
ius paprastu budu kaip tai 
szlamsztapirkliui arba vieti
niai labdarybės organizacijai 
kurios jau tuomi darbu užsi
ėmė.

j siliko apie ant pusantro milijo- j Telsziuose Nužudyti
84 PolitiniaiIsz Rusijos daeina žinios buk i110 doleriu ir nei cento neturėjo

• n • • . _ i . • _____x« _. Stori r* .rhi- Kvnl.ni Al_Hitleris jau pradėjo rengtis ant 
naujo užklupimo ant Rusijos 
pavasaryje ir jau apsisedo Uk- 
rajinoje, Kijeve. Hitleris tada 
užklups ant Pietines Dalies Ru-

kiszeniuje. Sėdo du brolei Al
baugh prie stalelio ant rodos. 
Atsiminė jie kad da jiems pa
siliko isz sukrauto turto mažas 
varstotelis kuriame iszdirbine-

TEISINGASIS
JONELIS

sijos kad užgriebti turtingas ■ j° mažas maszineles del aišky- 
dalis ant Kaukazo kur randasi'Smetonos nuo pieno o ku-
turtingi saulinei aliejaus ir su- 
drutyt savo pajiegas per Indi
ja su pagialba savo partnerio 
Japonijos. Ar jam tas pasiseks 
tai nežine nes Rusija sziadien 
yra gerai apsigiklavus ir turi 
užtektinai vyriszku pajiegu.

Astronomiszka observatorija 
Cambridge, Mass., aplaike ži
nia buk likos atrasta padangė
se nauja žvaigžde kuri yra 
szimta kartu szviesesne už 
saule. Taja žvaigžde pirmiau
sia patemino profesorius R. 
Jookreere, Frakcijoj, 18-ta d. 
Sausio. Tosios 'žvaigždes da ne
galima matyti gryna akia, tik 
su žiurOnu nes ji yra kelis mili
jonus myliu tolumo nuo svieto.

Kariszkas departamentas 
Washingtone, apgarsino buk 
kas menesi Suv. Valstijos isz- 
dueda ant karisžku tikslu po 
97,100,000 doleriu. Yra tai be
veik 18-tas procentas daugiau 
ne kaip iszdavinejo kelis me
nesius adgal.

E. B. Stuard, mirdanlas pali
ko visa savo turtą, susidedanti 
isz 20 tu'kstancziu doleriu, del 
savo dvieju szunu “Big Boy’’ 
ir “Snapper.” Testamente isz- 
aiszikinio kaip reikia su szuni- 
mis pasielginet ir juos prižiu- 

. ret. Dr. P. J. Mock, isz La Por- 
'' te, Teksu, turi su jeszkoti žmo

gų kuris myli szunis ir su jais 
rūpinsis. Szunes turi būtie ve
lionio name, turi pavelint jiems 
miegoti name ir turi turėt dak- 
tariszka priežiūra jeigu to rei
kės. Net pažymėjo testamente 
ka turi duoti szunims esti ir jog 
turi būti iszprausti du kartus 
per menesi. Kada szunes pa
stips, tai likusis mirusio turtas 
pereis ant daktaro Mock ir jo 
dvieju metu sūnelio Joe. — Ar
gi tasai kvailys negalėjo pa
likti pinigus del sierateliu ku
riu randasi visur ir kurie už 
savo geradeju nors sukalbėtu 
poterėli už jo duszia ir garbin
tu jo duosnuma.

riame dirbo trys žmones. Ant 
tojo tai varstotelio tikėjosi vė
la dasidirbti milžiniszka turtą.

Vienas pasiliko dažiureto- 
jum fabrikėlio o kitas važiavo 
per taimerius parduodamas 
maszineles del atskyrimo Sme
tonos. Užkalbinimai pradėjo 
plaukt isz visu szaliu. Bet ar-gi 
vienas 'žmogus gali surinkti 
tiek užkalbinimu ant maszinu 
idant iszmoketu puse milijono 
doleriu skolos? Ne!

Brolei vėla sumanė kreiptis 
in lai'kraszczius su pagialba. 
Pradėjo placziai apsigarsinti. 
Užtraukė nauja skola ant už
mokėjimo už apgarsinimus, už 
nekurtuos mokėjo net po de- 
szirnts tukstaneziu doleriu. 
Maszinos pradėjo parsidavinet, 
biznis pradėjo didintis. Praei
ta meta iszdave jie ant apgar
sinimu beveik szimta tukstan
eziu doleriu o gryno pelno turė
jo daugiau kaip puse milijono 
doleriu.

Pantokinimas isz to tolkis. 
Nors turi didžiausia nepasise
kimą, žmogus neprivalo nuleis
ti rankas ir pražudyti vilti o 
kas dalaiko lyg galui, tas vi
sados iszeina in virszui ir vela 
pastoja ant kojų.

Kauno radijas pranesze jog
Telsziu kapinėse užtikta 84 po
litiniu kaliniu lavonai. Visi po
litiniai buvo .nužudyti Telsziu 
miszkelyje.

'Czia pat surastos ir kai ku-
i rios kankinimo priemones. Da
lis nužudytuju atpažinta bet 
didele dalis dar neatpažinti.
Dedamos pastangos iszaiszkin-Į pradėjo kalbėti apie savo dva- 
ti nužudytuju asmenybes.

Lankeliszkiu miszke užtikti 
keli kunigu lavonai. Palaidotu 
politiniu kaliniu lavonai rasti mažasai Jonelis, bandos gany- 
Raseiniuose ir Zarasuose.

Tieji, kurie yra tosios nuo
mones kad Vokiecziai jau yra 
susilpnėja, lai atsimena kad 
Vokiecziai pasirenginejo ant 
szios kares per daugeli metu. 
Juk Vokiecziai stengėsi nuryti 
Bolszevikiszka Rusija kaip ki
tus sklypelius jau nurijo nes tu
ri užtektinai kariuomenes, pi
nigu ir maisto. Vokiecziai laiko 
save už neapkariauta sklypą ir 
nieko sau nedaro isz jokiu su- 
tareziu nes prižadėtu iszlygu 
neiszpildo, Bet ateis valanda 
kada allijentai suklupdys 
sisziauszusius Fricukus.

Noretu Kitaip

pa-

Pasakaite —• Kada nelaimėje esi, tu- 
rekie vilti isz nelaimes iszeiti.

Seniau gyveno du ponai — 
Baltrus ir Andrius, — kuriuo
du mylėjo savo tarnus, kaip 
tikrus vaikus.

Vidna syki juodu susieja

rus, tarnus bei dvaronis. Ponas 
Baltrus sako:

— Mano tarnai visi geri, bet

— Prasiszalink nuo musz- 
tyiiiu ir barniu, o miegosi sal
džiu miegu.

ANT GAVĖNIOS

Lietuvos 20,000 Trem
tiniu, Bolszeviku Lai

kais Iszvežtu In 
Rusija

Kaunas, Lietuva. — Kauno 
laikraszcziai raszo, kad buvu- 
sis Raudonasiss Kryžius lyg 
sziol suregistravo daugiau 20,- 
000 tremtiniu, Bolszeviku lai
kais iszvežtu in Rusija. Politi
niu kaliniu iki pereito Lapkri- 
czio pabaigos buvo suregis
truota 2,626. Žuvusiu politiniu 
kaliniu priskaitoma 450, iszsi- 
laisvinusiu 565 ir dingusiu ar
ba iszvežtu politiniu skaiezius 
siekia 1,611. Registracija dar 
ir toliau vykdoma, bet ji neina 
labai sklandžiai nes isz pro
vincijos del susisiekimo sukri
kimo ne visada galima gauti 
pageidaujamu 'žinių. Ypatin
gai sunkiai isz provincijų plau
kia isžtremtuju ūkininku san- 
raszai.

Neleidžia Susisiekti Su 
Lietuva

New York.—Gaunama žijiiu, 
kad Ipaszto susisiekimas isz 
Lietuvos su užsieniu vis dar o- 
ficialiai neleidžiamas. Vienas 
kitas asmuo laikas nuo laiko 
gauna laiszkus isz Lietuvos, 
bet oficialaus susisiekimo iki 
sziol dar nėra. Vokiecziu in- 
vesita cenzūra taip pat drau
džia užsisakyti laikraszcziu isz 
Lietuvos.

Kas netingi dirbti tai Ame
rikoj gali dastoti dideliu tur
tu kad ir isz pradžių turėtu vi
sokius nepasisekimus.

Sztai ant pavyzdies paimki
me brolius Henry ir George 
Albaugh, 28 ir 26 metu am
žiaus, kurie 30 metu adgal, pri
buvo isz lowos valstijos in Chi
cago jeszkoti laimes. Pribuvo 
uždėti bizni bet nežinojo koki.

Nuėjo in banka pasiskolint 
pinigu bet j u neap laike nes tu
rėjo viso tiktai 300 doleriu o 
ant uždėjimo biznio reikėjo ma
žiausia tūkstanti doleriu.

Isz pradžių nutarė pardavi
nėti per paczta muilą, perfu- 
mus ir kitokius mažmožius far- 
meriams. Visa savo turtą 300 
doleriu inkiszo in apgarsini
mus laikraszcziuose. Bizni pra
dėjo savo mažam miegkamba- 
relyje. Biznis pradėjo taip aug
ti kad in 12 metu po tam pirko 
savo locna narna už 20 tukstan- 
cziu doleriu. Biznis vis augo ir 
reikėjo daugiau pinigu. Parda- 
ye žmoniems szęrų už milijoną

Tula moterele, kuri mylėjo 
savo vyra labai, kuris nuola
tos buvo užimtas skaitymu 
prisiglausdama prie jo, tarė: 
noretau būtie knyga, tai asz 
nuolatos bucziau prie tavęs.

Vyras—Asz sau velintau, 
kad tu duszele butume kalen
dorium, tai kas metas gale- 
tau turetie nauja.

kinimai

ori turėti nevidonu 
tarp jpnoniu, paskolinkie jiems 
pinigu.

Ka' žmones apie tave 
ginįi gero, tu sau in galva ne- 

 

delk-ie; ka girdi apie tave pik

 

to, tai to neužmirszk per ilgus 
mdtus.

Telsziuose Užmuszta
Vokiecziu

“Deutsche Zeituing im Ost- 
land ’ ’ prainesza kad Telsziuose, 
Gedimino kalne, szalia parapi
jines ba'žnyczios, buisianczios 
inrengtos kapines Vokiecziu 
kariams. Patirta, kad invai- 
riose Telsziu apskrities vietose 
palaidota 260 Vokiecziu karei
viu. Visi szie Vokiecziai žuvo 
kovose su Sovietu kariuomenes 
dalimis praeitais metais. Vo
kiecziu komisarai nori įvairio
se vietose palaidotus Vokie- 
czius sutraukti in Telszius.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

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 St., Mahanoy City, Pa.

tojas, tai užvis geresnis ir už 
visus teisingesnis; neesu paty
ręs ji dar niekuomet meluojant: 
visada teisybe pas ji — ar gera, 
ar 'bloga padaręs, prisipažins- 
ta. Ponui Andriuui tai labai ne
patiko ir lyg pavydas su pik
tumu apėmė ji. Jis prabilo';

— Jeigu tavo tasai giriama- 
sai piemuo nesumeluos per szia 
sanvaite, tai asz savo dvara ati
duodu o jeigu sumeluos tai tu 
man savaji atiduosi!

Ponas Baltrus pakraipė gal
va.

— Ne, geriau sudekime mu
du po szimtrubile ir jeigu Jo
nelis sumeluos, tai mano szimt- 
ruble telieka tau o jeigu nesu- 
meluos tai asz paimsiu tavo 
szimtruble.

— Gerai, — pratarė Andrius.
Sudeja szimtrubles laukia: 

vienas — kad iszbutu teisybė
je, antras-gi — kad sumeluotu. 
Baigėsi jau paskirtoji sanvaite 
o Jonelis kaip nieko nepaime- 
lu'oja, taip nepameluoja o An
driui vis labiau darosi nesma
gu: paliko lyg gaila szimtrub
les, lyg geda pasidarė, nebeži
nojo ka ir bedaryti; mans te 
sziaip ir taip, bet vis niekai. 
Galu gale sumanė szitaip : nu
siuntė in lauka, pas Joneli sa
vo sunu, kad iszpraszytu nuo 
jo avinėli!

Ponaitis, Andriaus sūnūs, 
nuėjo laukan pas Joneli. Lauke 
jis labai mandagiai su Joneliu 
apsiėjo: maloniais žodžiais su 
juo sznekueziuodamas ir žais
damas. Joneliui ir-gi malonu 
pirma syk su poinaieziu pažais
ti. Galop ponaitis eme praszyti 
Jonelio kad atiduotu jam avi
nuką. Jonelis, užmirszes kad 
avys svetimos, padovanojo po- 
naiczi'ui avinuką. Ponaitis par- 
sigyne avinuką namo. O ponas 
Andrius jau pas poną Baltru 
lankia pargenanezio Jonelio 
isz lauko su banda.

— Sztai ir Jonelis, — prabi
lo Andrius — na matysime ar 
nepameluos sziadien jis. Bet 
kur tau, Jonelis kaip visados, 
taip ir dabar buvo teisingas.

Ponas Baltrus vakare pa
klausė piemens:

— Ar visos aveles?
Jonelis, ponui taip užklau

sus, tyliai atsiliepe:
— Visos.
— O-gi avinas ar yra? 

klausia d!ar ponas’.
— Ne, avino ne'bera, — 

sake jis.
— O kur pražudei ?
— O-gi atėjo ponaitis,

Viskas Reikalinga
Karo Pastangai

Visoki atliekami metaliai, ne
reikalinga popiera, seni skudu
rai ir senas gumas, arba bi ko-

Beveik kiekviena valstija 
szioje szalyje jau susiorganiza
vus rinkti atliekamas medžia
gas ir didesni miestai turi savo 
tam tikras organizacijas.

Nėkuriose apylinkėse vieti
niai krautuvininkai dalyvauja 
sziame darbe ir kasdien valdžia 
gauna tukstanezius pažadėji
mu prisidėti. Krautuivninkai 
kurie dalyvauja sziame darbe 
gauna langams ženklelius isz

Graudus Verksmai arba Pa- 
sibudinimas prie Apmislinimo 
Kanczios Viesz., Jezuso Kris- 
tuso.. Knygute reikalinga ant 
Gavėnios, pagal senoviszka bū
da, 10c.. Stacijos arba Kalvari
ja Viesz., Jezuso Kristuso, 10c. 
Maldele Arcibrostvos Szv. Vei
do Viesz., Musu Jėzaus Kris
taus, 10c.. Gromata arba Muka 
musu iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, 5c. Tretininkių Se- 
raphiszkas Officium, 10c. No
vena Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 10c. Li
tanija Liauretaniszkoji Szven- 
cziausios Panos Marijos 10c.

Adresas:
SAULE PUBLISHING CO., 

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

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

50c., o aplaikysite knygas per paczta. j
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO

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, 

1 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

pinąs! sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, ......................................... 15c

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

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

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

No. 116 Istorija apie Sierata, 
~uikus 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; Sena

sis; 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

nelis yra tokiu kokiu ji jo po- ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
Bias praminė. Jam nebebuvo ki- ’ 62NoPUsl^6U penkY - 8'

to'ko bedaryti kaip tik szimt-'Doras gyvenimas; Priversta links- 
rublo palikti ponui Baltrui.! mybe’ V^ging° žmogaus sunu; Trys 

. užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
luo ir pasibaigė Joiliuko teisiu- ^ųris buvo protingesnis už savo poną

at-

su
juo pasipažinau ir dovanojau 
avinėli.

Andrius visa tai girdėjo ir
mate. Tuomet .patyrė kad Jo-'skutinis noras; Septynis brolius; Var-

61 puslapiu ...................................15c
No. 127 Trys istorijos apie Duk

tė pustyniu; Peleniute; Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus. 15e

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; Tamsn- 
nus prigauna. 58 puslapiu........... 15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
pacziuo’as. 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.......................................15c

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo
kė j imas 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 .................................. 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 klasteris. 40 
puslapiu ........................ 15c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka-

Mahanoy City, Pa.
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu .................................. 15c

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

No. 161 Keturios istorijas 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 
didli 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- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ........................................... 25c

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir 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 ........................................... 15c

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); 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,



“SAULE” MAĘĄNOY CITY, PA.

Atsikėlė Isz Grabo
(Tęsinys)

Už valandėlės pradėjo rody
tis isz kaimu vežimai ir žmones 
kurie atvažiavo paimtie sužeis
tus ir negyvėlius bet insiutia 
Kazokai neprileido. Kelios 
Lenku ponios nusidavė pas 
Maskolių pulkauninką ir su 
aszaromis vos iszprasze pave
lijimą paimt sužeistus ir už- 
musztus. Isz pradžių nenorėjo 
pavelint bet kada pamislijo, 
pavelijo, (žinoma, kad gavo in 
delną).

Žinoma, kaip Maskolius, da 
norėjo kad isz ju viena ji pa- 
bUcziuotu bet kada toji in ji 
dirstelėjo, pasibjaurėjo ir gal
va pakratė. Tuojaus tos pui
kios moteres, nusidavia ant 
muszio pileciaus, pradėjo ran
kiot sužeistus ir negyvėlius. 
Verke moteres rinkdamos savo 
sūnūs, brolius ir vyrus. Neku- 
rie žmones pagelbėjo rinkime 
o ndkurie alpo žiūrėdami ant 
užmusztu ir sužeistu savo bro
liu.

Vienas ponas, senyvas jau, 
insi'žiurejas in vieno negy vėlio 
veidą, ndgalejo pažint nes buvo 
baisiai kruvinas o kada pažino 
jog da jamegyvasties randasi, 
paklausė:

— Kas ponas esi ?
Bet jokio atsakymo negavo. 

Buvo tai pulkauninkas.
Isz palenlgvo kruvute žmonių 

yrėsi su sužeistais ir negyvais 
in kaima. Kartais vienas ar ki
tas iszdave sunku dejavimą. 
Buvo tyka, nei vejas lapeliu 
ant medžiu nepajudino. Saulu
te jau nusileido, vakaras buvo 
tamsus, oras troszkus. Dvaras, 
in kuri atveže sužeistus, persi
mainė ant ligonbuties: pripil
dytas -buvo sužeistais. Pilnus 
pakajus pristatė lovų ant kuriu 
suguldė ligonius. Kas tik gyvas 
norėjo jiems palengvint. Ste
buklingu budu atsirado tiek lo
vų, paklodalu, drapanų ir viso
kiu daigtu, kiek ir ko tik del 
ligoniu reikėjo. Daktaras pa
eiliui pradėjo apžiurinet su
žeistus ; tame prisiartino su na
mo gaspadorium prie vienos 
lovos bet ligonis tarė:

— Tegul ponai pirmiaus ap
žiūri vada, sztai szale manes 
guli.

— Vada! — paszau'ke susi- 
maiszes gaspadorius su dakta
ru ir tuojaus godžiai prie su
žeisto prisiartino. Gaspadorius 
tuojaus pažino kad tai nebuvo 
prastas.

— Ar ponas esi da... ?
— Taip, — atsake vos girdi

mu balsu.
— Del Dievo! turime tai lai

kyt slaptybėje, idant Masko
liai apie tai nedažinotu — ir 
tai pasakęs iszbego palikda
mas daktara.

Nepoilgam pernesze pulkau
ninką in kita kambari ir apie- 
kavojosi pati ponia su duktere.

— Jus nedarykite jokio skir
tumo su juom idant tarnai jusu 
nedasiprastu — kalbėjo dakta
ras in ponias, kurios apie ji su
kinėjosi. Tame likos pakinkyti 
arkliai, iszejo vienas ponas isz 
ipakaju, kuri iszlydejo namu 
ponas o prie jas su juom prie 
briczlkos, tarė:

— Susimildamas! turi pavy
ti© 'begUnczius mus brolius ir 
insakytie del ju idant per kė
lės dienas kitas vado vieta už
imtu, pakol mes sužeista vada 
iszliginsim. Keliauk su Dievu; 
nesigailekie arkliu.

Szoko arkliai ir vežimėlis 
tamsybėje nakties isznyko.

Nors jau pradėjo szvist, nie
kas vienok dvare apie miega 
nemislijo. Jaute ir apžiūrinėjo 
ligonius. Tame davėsi girdėt 
ant kiemo dundėjimas. Vos 
spėjo namo gaspadorius iszeit 
ant gonku, sztai žiuri, pilnas 
kiemas Kazoku ir akimirksny
je visa dvara apstojo.

Norints ponas su tais latrais 
papratęs, vienok sziadien bijo
jo nes jam rūpėjo sužeistas va
das. Tuojaus prisiartinęs Ka
zoku kapitonas pas poną klau
sė apie sužeistuosius. Ponas, 
vietoje atsakymo, pamojo ant 
lekajaus kad atnesztu geros 
arielkos, žinodamas ko Masko
liams reikia bet vyresnysis rus
tai atsake jog nieko nereika
lauja tiktai tarė:

— Kiek ežia randasi sužeis
tu?

— Suvirsz penkesdeszimts; 
deszimts jau nalkti numirė.

— O kur guli vadas? Nori
me ji atlankyt... — ir nusijuo
kė szetoniszkai.

Rodos perkūnas in visus in- 
miusze, taip baisiai persigando.

—- Asz netikiu, kad tarp su
žeistu vadas rastųsi, — atsake 
ponas.

— Vriosz suk... syn... tu
rėjote ji paslėpt. Mes rasime, 
ežia jis yra,

O paskui tare in Kazokus, su 
pirsztu in poną rodydamas:

— Vziat jeho, o tu, Michai- 
luszka — tare in Kazoka, — ei
kie1 ir suraskie tarp ligoniu va
da, kuri apiplesziai ir radai 
tais popieras.

— Pulkauninke, už ka mano 
vyra aresztavoji? — paklausė 
pabalus ponia.

— Tuojaus bus paleistas, ka
da pasakys kur guli sužeistas 
vadas. H

Pirma ėjo du žandarai, pas
kui juos Kazokas. Barszkeji- 
mas kardu iszbudino visus su
žeistuosius. Keli, sziltine per
imti, norėjo isz lovų bėgt bet 
negalėjo pasikelt. Prie kožno 
priėjo Kazokas ir ilgai žiurėjo, 
norints locnla motina nebutu

Kirsk Jiems Kur Skau
dės ... Pirkie Bonu!

Nepadaryk klaidos, szia
dien kovojam už savo gyvas
tis. Vyrai mirszta už tave — 
mirszta kad Amerika butu 
apsaugota!

Duokie musu kareiviams 
ginklu, eroplanu ir tanku ku
riu labai reikalauja. Bonai 
nuperka bombų. Kožnas de- 
szimtukas ir kožnas doleris 
kuri indedi ant pirkimo bonu 
ir markiu yra smūgis del mu
su nevidonu. — Kirsk jiems 
kur daugiausia skaudės. Pir
kie bonus kurie kasztuoja 
nuo $18.75 ir augszcziau o 
markes nuo 10c ir daugiau.

pažinojusu savo sunaus.

Prie Kazoko stovėjo ponios, 
atvažiavusios del apžiūrėjimo 
ligoniu ir visos buvo susimai- 
szia.

— Paduokite man revolveri, 
■— paszauke vos girdėtu balsu 
sužeistas vadas, kada iszgirdo 
ateinanezius Maskolius.

Bet nei vienas nenorėjo tai 
padaryt. Sztai ineina in ta 
kambarį ir žandarai su Kazo
ku, in kuriuos mus vadas stik
linėmis akimis žiurėjo. Kaip 
tik Kazokas pamate, paszauke 
pirsztu rodydamas:

— Vot etot padleic!
— Ar tai tu! — suszuko žan

daru vyresnysis: — tai tu pa
bėgai isz pulko, sulaužydamas 
prisiega, kuria carui prisie- 
giai o dabai* likaisi vadu maisz- 
tininku!

Sužeistasis pasijudino ant 
lovos ir baisiu mirsztancziu 
balsu paszauke:

— Jeigu žinai ka padariau 
tai pildyk savo privalumla. Asz 
žinau kas manes laukia! su- 
szaudysite mane; bet asz džiau- 
giuosiu jog už tėvynė mirsiu... 
Tiktai viena karta mane užmu- 
szite... Nebijau smerties...

— Ko ežia tau rėkaut, du- 
rak, pad'lec, nes žemini savo ar
mija. ..

Norėjo da kasžin ka sužeis
tasis kalbėt bet suvis apalpo. 
Maskolių komendantas susi- 
maisze. Keli jauni aficieriai 
pradėjo kasžin ka in savo ko
mendantą patyka sznabždet. 
Po valandai liepe ant visu lan
gu sargyba pastatyt o atsigry- 
žes in kariszka daktara tarė:

— Tegul daktaras apžiūri 
žaizdas idant galėtum nuvožt 
in garnizona, padaryt s ūda ir 
suszaudyt.

— Kaip asz matau, tai jo gy
vo nedavežszim — atsake dak
taras.

— Žinoma, kaip numirs, tai 
nevcžszime — atsake komen
dantas — tuom laik apžiūrėk ji.

Ant lovos gulėjo pastirtas 
Lenku vadas. Keli jauni aficie
riai liūdnai žiurėjo in gulin- 
cziojo veidą. Pulkauninkui 
taip-gi tas regėjimas nepatiko. 
Nuleidęs akis, ant pirsztu pa
maži iszejo. Kiti aficieriai ir ta 
pati padare. 'Komendantas isz- 
ejas laukan, kasžin ka sau po 
nosia murmėjo o paregejas na
mo gaspadoriu, užpykęs pa
szauke :

— Tai ponas nežinojai, jog 
toki pauksztuka po savo stogu 
turi?

— Nežinojau.
— Tai tavo giliuikis, jog asz 

ežia atkeliavau o jeigu kokis 
kitas tai butum in abudu szo- 
nus gavės po szimta nagaiku, 
— kalbėjo jau szvelniaus: — 
bet duokie mums ka valgyt nes 
esame labai alkani, kaip szu- 
nes.

— Perpraszau poną, — tarė 
ponia: — gal lauke stalu liep
siu užtiest, ar priemenėje nes 
visi kambariai yra ligoniais už
imti.

— Eto niezevo, barynia! ka
res laike nors priemenėje, tai 
vis gerai.

— Bet ar ponams nebus kok
tu priemenėje, jog už sienos ra
sis ligoniai ?

— O niet, barynia! tai da bus 
gardžiau.

Nieko ponia neatsakius, at
sitolino o po valandai, stalas 
priemenėje buvo uždengtas, 
kur už sienų isz visu szonu bu
vo girdot graudus ligoniu deja
vimai. Sėdo visi linksmai prie

stalo, valgė ir gere taip, jog 
vos lekajus spėjo arielka neszt.

Priverstinai pasisodino Mas
koliai apie kelis ponus, kurie 
buvo atvažiavę atlankyt ligo
nius, kad su jais drauge links
mintųsi.

Kada ėjo pro juos namo gas- 
padinie, tare in ja pulkaunin
kas : |

— Mums nelabai valgis len
da 'kad ponios nenorite drauge 
su mumis pusrycziaut. Bet ta, 
nevos negirdėdama, nieką ne
sakius nuėjo kur reikėjo. Tame 
atsisėdo prie ju vienas ponas 
kuris iszejo isz sužeisto vado 
kambario ir patyka in kita po
ną kalbėjo pasakydamas jogi 
daktaras iszeme kulka ir kad 
isz to pasitaisys. Iszgirdes tai 
Maskolių komendantas paszau
ke:

— Tai reikia jam pataisyt!..
Visas pulkas szetoniszkai nu

sijuokė, nepamindami jog už 
sienos randasi mirsztanti li
goniai. Ant galo ineina ir dak
taras. -— Paregejas ji pulkau
ninkas paszauke:

— Na, kaip su sužeistu?
■— Kaip rodos, ilgiausia pora 

adynu patens...
— Tai da sziadien ant jo 

szermenu busim! — ir nusijuo
kė szetoniszkai. — Nu, rebiata, 
vipijom za zdrovia etavo me- 
težnika! — ir tai pasakęs, grie
bė už stiklelio ir užsivertė.

Isz palengvo pradėjo rinktis 
in priemene nuo ligoniu kai
mynai ir tyczia insimaisze tarp 
Maskolių, nors su skaudėjimu 
szirdies.

— Kas tam ponui Hipolitui 
darosi, kad jis nori nugirdint 
Maskolius? — tarė vienas po
nas in kita. — Turbut jis už- 
mirszo, kad po jo stogu tiek 
ligoniu randasi.

Po valandai jau pasirodė ir 
vynas o vynas geras; o kada 
Maskoliai paragavo, kaip vil
kai prie vyno mėtėsi ir su tuom 
Maskolius pribaigė ir jau pra
dėjo dainuot “maruszerika. ’ ’

Visi ponai nuo ju atsitraukė 
ir ju gerklėms neperszkadijo. 
Tik vienas namo ponas Hipoli- 
tas su jais drauge geria o vie
nok ne girtas, isz ko visi dide
liai dyvijosi.

Jau saule buvo isz piet kad 
sztai atbėga nuo sužeisto dak
taras ir su isžkasczia paszauke:

— Vadas mirszta!
Visi nutilo, nekurie susirau

kė o komendantas prikimusiu 
balsu tarė:

— Ir da taip ilgai kankinosi, 
tegul nusibaigia maisztininkas 
o tada keliausime. Palaukie, 
daktarė ! tuojaus eisiu su tavim 
pažiūrėt.

Tai pasakęs, stojo ant kojų 
ir vos vežliodamas nusiyrė 
paskui daktara. Paskui ji vil
kosi visi aficieriai.

(TOLIAUS BUS)

I SZIRDIS MOTINOS Raudonasis Kryžius

Gyveno kitados jaunikaitis 
kuris insimylejo in labai pato-' 

! gia mergina kuri tik saldžiai in 
ji szypsojosi bet jo paczįa ne
norėjo pasilikt.

Pasakyk man o saldžiausia, 
ka turiu padaryt idant būtu
mei mano. Jeigu geidi idant tu
rėtumei skarbus tai te tau per-

' lūs, deimantus ir auiksa. NenoriĮ '
ju? Tai pasakyk, o miela, ka

■ . . . ituriu daryt idant tau intikt ?

Pranesza Pasztui 
In Prieszu Szalis
Patvarkymus
Patvarkymai siuntimui as

meniniu praneszimu gyvento
jams Vokietijos, Italijos, Japo
nijos ir kitu prieszu-okupuotu 
szaliu jau iszduoti Raudonojo 
Kryžiaus, kuri yra vienatine

• i z-.r- ... y. ;

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto iu 

kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, 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!

SKAITYKIT “SAULĘ” PLATINKIT

Vai jus Szenadorio mergeles, 
Trumpa plaukeles,

Jeigu vyrai in saliuna ateina, 
Tai taip geros merginos ne

apsieina, 
Kad vyrams in kiszenius ran

kas kaiszioti, 
Ant stryto pinigu jeszkoti, 
Ir szauikt: “na ka, ar neuž- , 

fundysi,
Ar da ilgai kaip monke 

stovėsi?”
Ne vienas užsisarmatina, 

Na ir tokei užfundina.
Tai bent puikios paneles, 

O žinau apie tokias keies, 
Tik dabar nenoriu pasakyt, 

Ir sarmatos padaryt, 
Badai tam mieste, 

Gali daugeli tokiu surasti.
. y * * *
ŽNusidav.iau in Elzbietos

miestą,
Ten užtikau porele nepaprasta, 
Isz kur ten mergica atkeliavo, 

Pas viena tuoj prieglauda 
gavo. . uJ1 k.

Pasisamdė sau narna,
Kaipo vyras su paezia gyvena, 

Gal maitele kada ir susivin- 
cziavos, 

ji .

Ba taip būti negali niekados, 
Kaip geri Lietuvei susitars, 

Tai da abudu pakars.
Geriau padarykit, nubegkit 

pas kunigėli, 
Tegul jums duoda szliubeli, 

Jeigu da ilgai vilkinsite, 
Tai nuo manės szliuba gausite, 
L Su koczelu, 

Po paraliu.
* * *

Ana diena Czikagoj buvau, 
In viena užkabori užėjau, 
Užtikau vienoj stuboj tris, 

bobeles, J 
Radau pusėtinai guzutes bon- 

kas keies,
Vienas žioplys ten sėdėjo, 
Insikandes pypke papsėjo, 

Ir in bobeles žiurėjo.
Bobeles savo vyrus ap- 

juodinejo, 
O viena isz ju kalbėjo:

Mano rakalis tai razbaininkas, 
Be jokio meilumo, vyras ne 

kas, 
Tankei mane kudiaezina, 

Puikia sveikatele sumažina.
Antra ant to atsake:

Asz saviszkio nesigaileezia, 
Kad ir pastipusi matyczia, 
Da su koja ji paspirezia, 

Ir laukan padla iszmesczia.
Treczia atsiliepė:

Asz jau ilgiaus nedalaikysiu, 
Keiki kita kvaili is'zsirinksiu,

In platu svietą su juom isz- 
runysiu, 

Tai geresni gyvenimą turėsiu.
Paskui visos rankom plojo, 
Bjaurės daineles dainavo, 
Ir net stiklai ant stalo 

skambėjo.
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— Tu mane nemyli...
— Asz tave nemyliu? Juk 

dėl tavęs esmių pasirengęs pa
pildyti didžiausia prasižengi
mą ir pasiaukavima idant tave 
užganadint ir būtumei mano.

Bet patogi mergina tik misi
jų oke s akyd ama:

— Jeigu tu mane tikrai my
li, tai iszpildysi mano praszy- 
ma ko reikalausiu o tada musu 
meile bus amžina ir niekas jos 
nesugadys. Eikie ir atneszkie 
szirdi tavo senos motinos...

— Arng’i tu tikrai geidi idant 
nužudycziau savo sena motinė
lė, juk' to- negaliu iszpildyt...

— Be szirdies tavo motinos 
negaliu tave mylėt, eikie szalin 
nuo mainės...

Ir nuėjo jaunikaitis mausty
damas ka turi padaryt. Kelis 
kartus sugryžo pas mylima ir 
melde ant keliu idant nereika
lautu tokio pasiaukavimo nuo 
jo bet beszirde aiepermaine sa
vo žodžio ir vis reikalavo szirdi 
jo motinos.

Sztai vien diena, paszcles isz 
meiles nužudė savo motina, isz- 
trauke kruvina szirdi isz moti
nos krutinės ir bego kaip pa- 
paikes pas savo mylima. Ir taip 
bėgdamas parpuolė ant uly- 
czios o motinos szirdis nupuolė 
in purvyną. Jaunikaitis pake
les motinos szirdi apszluoste ir 
iszgirdo motinos szirdi kal
bant:

— Mano brangus sūneli, ar 
labai susimuszei?. .

— Sudrėbėjo jaunikaitis ant 
tu žodžiu, bet būdamas apja- 
jakintu meile, nubėgo pas savo 
mylima ir mete motinos szirdi 
po kojų merginos o pats nubė
gės in girria pasikorė ant pir
mutinio medžio. F.W.B.

r® ’ PEISIUSKITE 
TIKTAI 50£ O ATLAIKYSI
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T.
SETAS Nr. 100

j organizacija Cenzūros Ofiso 
pripažinta apsidirbti su tokiu

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 Šaute, 
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,

pasztui. ' i j
Patvarkymai sekami:
Laiszkai nebus priimami. 

Rasztams reikia vartoti Rau
donojo Kryžiaus formas, ku
rias Raudonojo Kryžiaus Sky
riai pristato.

Praneszimąi turi būti asme
ninio turinio. Anglu kalboje ir 
nedaugiau 25 žodžiu. Kur sve
tima kalba vartojama, verti
mas privalo būti prisegtas.

Negalima vartoti sutrumpi
nimu, pravardžiavimu, sakiniu 
arba kokeszu vieton paprastu 
nurodymu, arba apraszymo as
mens, firmos, ar vietos ir t.t.

Negalima minėti nei politi
nius nei militarinius dalykus, 
apsigynimo medžiagas, nei 
apie laivus ir orą žinias.

Prie amunicijos arba kito 
valdiszko darbo dirbantieji as
menys negali ta minėti laisz- 
kuiose in'užsieni.

Negalima minėti nei geogra- 
fiszku vardu nei biznio reikalu.

Formos, kurios jau iszsiuus- 
tos in 3,700 Raudonojo Kry
žiaus skyrių, per visa szali, yra 
triplikatoj. Užpakalyje pirmos 
blankus yra vietos sugražintam 
atsakymui.

Reikia isz anksto iszgauti isz 
Cenzoriaus, Washingtone, lei
dimus siunsti užsienyj biznio 

’dokumentus, ingaliojimus ar=~ 
ba kitas legates popieras. 
■—Common Council For Amer. Unity

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

Raszant laiszkus in redakci
ja “Saules,” malonekite isz- 
aiszkint koki turite reikalą ir 
jeigu siuneziate pinigus, tai pa
žymėkite už ka siuneziate juos, 
o apturesiste geresni patarna- 
vima be jokio užvilkinimo ir 
apsisaugosite nesmagumu. Ne
kurie 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 jusulaiszkas neaptures jo
kio atsakymo. Laiszkus ir Pi
nigus visados siunskite ant szio 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

“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.

ISTORIJE apie Gregorius, 
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis 
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Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes,
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ŽINIOS VIETINES Isz AmerikoslyrESS
— Utarninke pripuola Szv. 

Patriko, patrono Airisziu.
—■ Ketverge pripuola Szv. 

Juozapo, patrono musu Lie- 
tiiviszkos Parapijos. Visiems 
Juozukams linkime geros svei
katos ir ilgio gyvenimo.

t Pranciszkus Bakszys-Mit- 
chell, 335 W. Spruce raly., mi
rė Petnyczioj, 9:30 vai. ryte, 
namie, sirgdamas koki tai lai
ka. Velionis pergyveno szioje 
apylinkėje a|pie 60 metu, pri
būdamas isz Lietuvos kada da 
buvo jaunu vyruku. Turėjo 76 
metus amžiaus, 42 metai adgal 
užsidėjo bizni valgomųjų tavo- 
ru ir laike iki sziai dienai. Pri
gulėjo prie Szv. Juozapo para
pijos. Paliko paczia [po tėvais 
Mockaicziulte], dulktere Aldo
na, kuri yra daraktorka Publi- 
kineje mokykloje mieste; ketu
ris sūnūs: Prana, gyvenanti 
Skytop; Adolfą, Washingto
ne, D. C., Joną, Philadelphijoj 
ir Jurgi, Corning, N. Y., kaipo 
ibroliuna Jurgi Griba, Chicago, 
Ill. Laidotuves atsibus Utar- 
tninko ryta su lalpeigomis Szv. 
Juozapo bažnyczioje 9 valanda 
ir palaidotas parapijos kapuo- 
fee. Graborius K. Rėklaitis lai
dos.

f Sena gyventoja, Cecilija 
Perkauskiene, 404 W. Maha- 

I noy Avė., kuri gydėsi Gero Sa- 
maritono ligonlbuteje, Pottsvil- 
leje, per kėlės sanvaites, mirė 
Nedeliojė po piet. Lavonas li
kos atvežtas namo ant palai
dojimo. Velione po tėvais vadi
nosi Streinikiute, paėjo isz Su
vaiką redybos, Lenkijos. Jos 
vyras, Pranas mirė 18 metu ad
gal. Mieste ji pergyveno 42 me
tus, buvo gerai žinoma visam 
mieste ir turėjo daug pažysta
mu. Paliko penkis sūnūs: Juli
jona, Prana, Stanislova, Juo
zą, Leoną, visi gyvena mieste ir 
viena anūke kaipo ir broli Mi
kola kuris gyvena Pittstone, 
Pa. Laidotuves Petnyczioj ry
te 9 vai., su ‘bažnytinėms apei
goms. Velione prigulėjo prie 
Szv. Ražancziaus draugystes. 
Graborius L. Trask'auskas lai
dos.

— Visos draugavęs Vardo 
Jėzaus isz Skulkino ir Carbon 
pavietu laikys savo susirinki
mą Pottsville je szia ateinan- 
czia Nedelia, Kovo 22 diena, 
Szv. Patriko svetainėje. Žymus 
kalbėtojai laikys kalbas del 
draugu. Daug nariu ketina su
važiuoti ta ja diena.

— Szv. Juozapo parapija 
turi gal daugiausia jaunu vy
ruku kariuomeneje ir laivyne 
nes ju tarnauja isz musu para
pijos 108 Vyrukai.

— Mare Grinevicziene, sztor- 
niirike, ant W. Pine uly., nu
džiugo laibai kada aplaike žinia 
nuo sumaus Juozo kad jis lai
mingai atplaukė in Anglija su 
kitais kareiviais. Juozas randa
si su inžinierių korpusu.

— Valdžia pradės nauja 
drafta (traukimą) kareiviu in 
kariuomene, Utarninke, skait- 
liuje 7,000 vyru.

— Ant savo mėnesinio su
sirinkimo Petnyczioj miesto ro
dininkai (konsulmonai) svars
tė uždrausti angliniams butle- 
geriams kasti angli skylėse ar
timoje miesto. Tosios skyles 
kuriose sziadien kasa anglis, 
bus uždarytos. Jeigu butlege- 
rei nepaklausys tojo uždraudi
mo tai miestas ketina jeszkoti

pagialbos palicijos.
— Klemensas Kaziunas isz 

Shenandorio, lankėsi mieste 
pas savo gimines Boczkauskus, 
Nedėliojo. Klemensas randasi 
Amerikos laivyne su czinu Pul
kininko.

Szv. Juozapo Atlaidai 
Mahanoy City, Pa.

SZV. JUOZAPAS

Prasidės Seredoj, Kovo-Mar. 
7 valanda vakare, su Iszkilmin- 
gais Nlszparais. Pamokslą sa
kys, Kun. S. J. Mažeika isz 
Tamaqua, Pa., buvusis szios 
parapijos vikaras. Ketverge, 
Kovo 19 d., 5 valanda ryte bus 
dalinta Szv. Komunija; 7 vai., 
ryte, pirmutines Szv. Miszios; 
Suma 10 vai.. Pamoksta sakys, 
Kun. V. J. Vežis isz Philadel
phia, Pa., buvusis szios para
pijos vikaras. Iszkilmingi 
Niszparai ir Processija Szv. 
Sakramento 7 vai. vak., Pa
mokslą sakys Kun. P. P. Lau- 
ma'kis isz St. Clair, Pa., buvu
sis; szios parapijos vikaras.

Velykine Iszpažintis bus 
klausoma švecziu-kunigu: Se
redoj, Kovo 18 d., po Niszparu 
ir Kovo 19 d., Ketverge ryte.

Szv. Juozapo Atlaidai bus 
szveiicziaimi iszkilmingai ir 
garbingai.

SHENANDOAH, PA.
—■ Miesto ugnagesei pada

re sutaiką su Frackvilles ugna- 
gesiais kad laike ugnies vieni 
kitiems pribūtu iii pagialba ge
syti gaisrus. Jeigu laike gesi
nimo liepsnos butu sužeistas ar 
užmusztas ugnagesis tai pa- 
szialjiines draugavęs duotu 
paszialpa.

t Mikas Mastauskas, 60 
metu, kuris dirbo Hamburgo li- 
golnbluteje, mirė tonais. Velio
nis gimė Lietuvoje ir pergyve
no Amerikoj 46 metus. Paliko 
broli Joną, Frackville je ir se
serį Baliuiiene isz Seltzer City, 
Pa.

— Nedėlios ryta czionais 
prasidėjo 40 Valandų Atlaidai, 
Szv. Jurgio bažnyczioje. Vaka
rines pamaldos atsibuna 7.30 
valanda. Daugelis kunigu su
važiavo in pagialba klebonui 
Kun. J. Karaliui. Daug žmonių 
pasinaudojo isz tojo Dvasisziko 
Peno.

Girardville, Pa. f Gerai ži
noma gyventoja, Justina Gi
lius, 110 W. Ogden uly., mirė 
praeita Petnyczia namie. Gimė 
ji Lietuvoje ir prigulėjo prie 
vietines parapijos. Paliko du 
sūnūs ir dvi dukteres Lietuvo
je, penkis anulkus ir du pro- 
anuikus.

Prakalbėjo Priesz 
Smert

Gebhard, N. C. — Keturioli
kos metu amžiaus mergaite, 
Nora Brennan, mire praeita 
valkara. Nora, nuo užgimimo ne
prakalbėjo ne žodelio ne negir
dėjo. Kėlės valandas .priesz 
mirti visa szeimyna nusistebė
jo kada, mergaite prakalbėjo in 
savo tėvus ir aplinkui stovin- 
czia. szeimyna, apsakydama 
jiems ‘kaip ja turi parėdyti in- 
dedant ja in graba. Isztarius 
tuos žodžius mergaite gilei at
siduso ir mirė.

Kas Per Daug Tai 
Szelauk!

• Dorrysville, III. — Slidžia 
ir Orphan’s Sudo ana diena nu
sprendė buk 300 doleriu užten
ka ant palaidojimo anglekasio 
o ne 875 doleriu, kaip tai gra- 
borius J. Dickson pareikalavo 
už palaidojimai James Carter.

Carterio sesuo likos paskirta 
administratorka ant likusio 
brolio turto ir pripažino buk 
grabą iszrinko už 700 doleriu o 
175 dolerius paskyrė už grabo- 
riaus patarnavima. Bet sūdąs 
kitaip ant to žiurėjo ir nuspren
dė kad grabas ne yra tiek ver
tas, paskirdamas tik 300 dole
riu ant laidotuvini ant ko gra
borius turėjo sutikti.

Gal Isz Džiaugsmo 
Mirė

Williamsport, Pa. — In asz- 
tucnes dienas po jo apsipaezia- 
vimui, gana turtingas czionai- 
tinis ūkininkas, Roy Dilling, 69 
metu, kuris vede pana Jennie 
Stoner, staigai likos apimtas 
paralyžu, nuo ko ir mirė. — Gal 
seneliui buvo už daug' linksmy
bes sir savo 38 metu ipacziule.

Merginos $400 Užaugo 
Ant 3,979 Doleriu

Buffalo, N. Y. — Ona Cum
mings, 30-ta d. Kovo, 1882 me
te, indėjo in czioniaitini kanka 
500 doleriu, kuriu lyg sziai die
nai neiszeme. Nuo tojo laiko 
lyg sziai dienai toji suma užau
go ant 3,979 doleriu. Puiki su
ma ant senatvės, kad taip visos 
merginos darytu tai butu ant 
senlatves turtingos ir visi 
laikytu paguodoneje o gal 
gautu vyra.

ja 
ir

Iszaiszkinimas Apie 
“Social Security” 

Dykai!
Kas nori aplaikyti iszaiszki- 

nima, kaip alplai'kyti paszialpa 
po 65 metu darbo arba kaip 
tai vadinama ‘Social Security’ 
Darbininkiszka Paszialpa, gali 
alplaikyti iszaiszkinima dykai 
jeigu raszys ant žemiau paduo
to adreso. Kam jum mokėti 
už ta žinia, jeigu galite aplai
kyti dykai. Knygute iszaisz- 
kina, kaip aplaikyti ta paszial
pa po suėjimui žmogui 65 metu 
ir apleidimui darbo isz prie
žasties senatvės. Raszykite ant 
žemiau paduoto adreso o ap- 
laikysite kopyja Dykai!
Mr. James E. O ’Mara, Mgr., 

Social Security Board,
403 Schuylkill Trust Bldg., 

i PQttsvillc, Pa.

U Kariszki Darždei Ir Czedinimas Maisto i 
i* *
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Nelaimingas Del 
Szeimynos

W aid e u bu rg, Vokietija.
Szeimvnoje Gevelsbergu, Szle- 
zingeje nuo keliolikos gentkar- 
cziu radosi puikus paveikslas 
Kristaus galvos su erszkecziu 
vainiku, kuri guodojo Gevels- 
'bergai su dideliai garbe ir pa
guodime. Paveikslas buvo nu- 
piesztas per žymu artistą Ga
brielių Max. Toje szeimynoje 
tvirtai tiki, buk kas isz j u 
norės parduot paveiksią, tasai 
mirs staiga mirezia.

Sziomis dienomis mirė įstai
gai paskutinis impedis gimimo 
Gevelsbergu ir tai tame laike, 
kada pasiraszinejo ant kon
trakto del pardavimo tojo pa
veikslo del tūlo keleivio, nes 
laike kares jie neteko vissko ir 
stengėsi ji parduoti kad ap- 
laiky'ti pinigu del pragyveni
mo.

Panaszei atsitiko ir su diedu
ku mirusiu, kada taji paveiksią 
pardavinėjo. Paskutinis Gevcl- 
sbergtts pardavė taji paveiksią 
už 50 tuklsancziui markiu ir 
džiaugėsi kad atsikratys nuo 
tosios pavojingos szeiminisz- 
kos atminties be jokios baus
mes. —‘“Bausme” vienok 
patiko ji in kėlės valandas po 
pardavimui paveikslo.

Motere Priežastim Vy
ro Savžudinstos; Nepa

prastas Atsitikimas
Scranton, Pa. — “Ona, eik 

szen,” taip paszau'ke iii savo 
paczia Mikolas Marko, 47 metu 
anglckasis, isz Olyphanto, ku
ris radosi tame laike tamsioje 
kuiknioje. Kada motere ėjo in 
kambarį kuriame radosi jos vy
ras ir paspaude elektrikini gu- 
zikeli kad uždegti žibut i, tame 
laike kilo baisi eksplozija kuri 
sudraskė vyra ant szmotu.

Vyras,'kuris per kėlės dienas 
gere be paliovos, atėjo ta j i va- 
kara namo užsigerės. Prisiriszo 
jis kelis szmotus dinamito ap
linkui savo kuna kuri sujungė 
su elektrikiniu dratu ir kada 
motere, nežinodama apie tai, 
paspaude guzikeli, dinamitas 
truko. Motere ir trys vaikai isz 
skaitliaus ju szesziu, radosi ki
tam kamibarelyje bet jiems nie
ko blogo neatsitiko.

Duktė Nuszove Tęva 
Už Brutaliszkuma

Pottsville, Pa. — Neturinti 
motinos, 15 metu Emma Paole- 
tti, isz Deelp Creek Valley, ne
toli nuo czionais, likos uždary
ta kalėjime už nuszovima savo 
tėvo ant smert. Verke grau
džiai mergaite kada apsakinė
jo priežastį ‘del ko buvo pri
versta nuszauti savo tęva. Sa
ke ji jog per paskutinius ketu
ris metus jos tėvas sumuszdavo 
ja skaudžiai du kartus ant san
vaites be jokios priežasties ir 
ant galo negalėdama nuikensti 
jo biarbariszkumo, pagriebė ka
rabinu paleisdama in ji szuvi 
kuris ji užmusze ant vietos.

Jos brolei ir kaimynai prislė
gė teisingumą ka mergaite sa
ke palicijos stotyje laike tyri
nėjimo. I

arba pradžia 
SKAITYMO

Pavasaris prasideda 21 Kovo (March). Tukstanczei žmo
nių buna pakviesti uždėti tokius kariszkus darželius prie 
savo namu ar tuszcziu lotu, kaip tai buvo pirmoje kareje. 
Daugelis vaiku užsiima tokeis darželiais augindami visokes 
daržoves, kad prigialbeti valdžiai ir kad nebutu stoka viso
kio maisto.

...ir...
RASZYMO

*64 pus., Did. 5x7col 
: Tiktai, 10c.
★
★
★
* MAHANOY CITY, PA.

SAULE

♦
i
**
I
!

Skaitykite “Saule”

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

Ncrints szimet bus brangesnis maistas bleszinesia ir gal 
daržovių bus trumpa ir blesziniu bus didele steką isz prie
žasties blekes, bet moterėles dės visokias daržoves in stikli
nes bonkas kaip ir kituose metuose ir pradės augyt savo dar
žoves kariszkuosia darželiuos

Laike pirmos svietines kares 1918 mete, daugelis žmonių 
uždėjo savo kariszkus darželius net ir miestuose uždėjo to
kius darželius, kur buvo tusczia vieta bet szimet nėra tusz- 
cziu vietų tai daugiausia tokius darželius uždėta užmiesty
je, kur žmonis turi szmotelius žemes prie namu ir juos užso
dina su visokioms daržovėms.

Pas Burtininke

Burtininke, sako in saliu- 
ninka: Ateis diena kada 
priesz tave kožnas nusiims 
kepure, kada pamatys tave 
važiuojant.

Saliuninkas — Kada taip 
bus?...

Burtininke—Asz to nega
liu pasakyt nes man nevale.

Saliuninkas: — Sze tau ki
ta doleri, tik pasakyk kada 
tai bus.

Burtininke: — Kada penas 
numirsi ir bus tavo laidotu
ves.

— Kada esi laimingu nesi- 
fcelik isz pasisziauszimo.SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Arbatos Prekes “OPA” 
Kontroliuojamos

gflPNORiuę;
Su 283 Naujais Paveikalaia į

160 Dideliu Puslapiu į
8 coliu ilgio - 5^i coliu plociio 

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

Preke Tiktai - $1.00 
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

KNYGŲ - ŽOLIŲ SANDELIS 
Aukso altoriukas maldų knygele, Til
žės spaudimo paprastu apdaru 60c, ta 
pati celluloidos su gražums kryžių ir 
kvietka ant szono, auksuti lapu krasz- 
tai $1.65. Maldų Vainikėlis maža jau- 
nuomes knygele, miszu maldos su pa
veikslais 50c; ta pati juodais minkš
tais virszais $1.25. Kanticzkos visokiu 
giesmių knyga. 864 puslapiai $1.75: 
Gyvenimas Pan. Szvencziausios stam
bus drukas 35c. Iszganingi dūmojimai 
apie sopulius Marijos paraszyta per 
Szv. Alfonsą Liguriju 35c. Stebuklai 
Dievo SS. Sakramente apie duszias 
cyszcziuje $1.65. Pasaka apie Kantra 
Alena Duktere Turku Ciecoraus 25c. 
Pontsko Piloto galas kuris nusudijo 
Ježu 10c. Lengvas būdas iszmokt ang-Kito labai placziai vartoja

mo daigi 
mas pavestas Office of Price paveikslais parodanezius kas reikia 
Administratioln kada nauji 
maksimumai inejo galen Vasa
rio 3 d. del arbatos.

To afiso virszininkai prane- 
sza kad arbatos, kuri partrau
kiama. ‘be veik iszimtinai isz To
limu Rytu, yra pakankamaĮ 
penkioms arba szesziems me
nesiams bet delei dabartines 
padėties tonais, nežinoma ka
da bus galima vėl jos sulaukti.

1941m. arbatos pargabenta 
in Su v. Valstijas net 107,000,- 
000 svaru. Kasmet szalies žmo-

bCUM'dl JJTCtCZilCld. V Clil LUJCl“ ° °
n , .... liszkos kalbos be kito pagelbos 35c.

to pleikes koiltioliavi-| karves ir nauda isz karvių su 9-niais

•• daryti nelaimei atsitikus. Taip- 
I gi kaip gardus surius padaryti 30c. A- 

■ pie Dangų, Saule, Menesi, Žvaigždes, 
astronomijos knygele 10c. 10 gražu 
pasakaieziu paraszytos Vys. Valan- 
czausko Tilžėje 15c. Kabalas Salamo- 
no iszmintis 15c. Girtuokliu gadzin- 
kos dainos 15c. Kanticzkos apie pek

los kanezias dainos 15c. Tūkstantis 
naktų ir viena dalis I, 50c. Istorija Se
no ir Naujo Testamento su 48neis pa
veikslais 30c. Gydyklos nuo baimes 
mirties su 30 gražu paveikslu perstą- 
taneziu visa žmogaus gyvenimą ir 
mirti, Szv. Pylipas Nerejus sako,Žmo
gau ka tu gautum kad visa pasauli už
valdytom o vienatine savo duszia pra
ganytu, labai gražus skaitymas 60c. 
Mikaldos Pranaszavimai K. Sab. 25c. 
ŽOLIŲ ARBATOS,— Nuo dusulio 

UOS suvartojo apie 100,000,000 60c pakelis. Del inkstu nesveikumo, 

svaru. Galimas daigias, kad kei .ak”*en®“u ^mo 60c- Pala"^s 
| Trajanka 60c. Moterų mėnesiniu re- 

grosernes savo svirnuose turi guliatorius 60c. 
daugiau arbatos.

Arbatos prekes Gruodžio 
men. spareziai kilo, tai SU karo! tukimo 85c. Nuo Cukrines ligos 85c.

i 85c. Nuo užsi- 
viduriu kataro,

Galimas daigias, kad ^ei ak™ene’iu augimo 60c. Palangos i Trninnlrn Ofln TVTrx+- Twonncimn _
Viduru liuosotojas 

gardi gert arbata del mažu ir suaugu
siu 60c. Nuo šlapinimosi bemiegant 
60c. Nervu stiprintojas 85c. Nuo su-

pradžia. Sziadienos paskirtos IVyriszkumo gavimui
I sen ėjusio galvos ar

prekes lyginasi su prekėmis hay fever 85c. Nuo kosulio ir kokliu- 
pereito Spalio menesio, priesz ’so 60c. Sveikata ligoniams knygute 

prekių kylima.
—Common Council for Amer. Unity,! M. ZUKAITIS,

apraszo daugeli visokiu žolių ir szak- 
niu nuo kokiu ligų yra geros 25c.

Spencerport, N. Y.
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