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Stato Laivus Diena Ir Nakti

Dede Šamas stato kariszkus ir tavcrinius laivus be pa
liovos, diena ir nakti. Szita laiva padirbo Kalifornijos 
dirbtuvėje laivu, Los Angeles. Amerika mano pastatyti 
viena laiva kas du menesius.

NORI PRASZALINTI LEWISA ISZ UNIJOS

Pittsburgh, Pa. — Pilypas 
Murray, prezidentas CIO uni
jos užmetineja Jonui Lewisui, 
Įanglekasiu unijos prezidentu, 
kad jis stengiasi suardyt CIO

BAISI VĖTRA UŽMUSZE 230 ŽMONIŲ
•Į

Iszverte Daug Namu Ir Padare Bledes
[ Ant Penkių Milijonu Doleriu

Washington, D. C. — Baisi 
•vėtra, kuri prapute per penkes 
Valstijas, užmusze 230 žmonių, 
iapie 500 sužeidė ir padare ble
des ant penkių milionu doleriu. 
Vėtra prapute per Mississippi, 
Michigana, Illinoju, Indiana ir 
Kentucky. Mississippi valsti
joj užmuszta 70 žmonių, Illino- 
juj užmuszta 28 o kitur apie

KUNIGAS COUGHLIN UŽDIRBO ANT
REIDIO $1,163,422 IN KETURIS METUS

i Valdžia Pareikalavo Nuo Kunigo Kad 
Užmokėtu Valdiszka Padotka

Detroit, Mich. — Laike val- 
diszko perklausymo iszsidave 
buk Kun. Charles T. Coughlin 
uždirbo ant savo prakalbu per 
reidio 1,163,422 dolerius nuo 
1937 lyg 1940 meto, garsinda
mas savo programus isz stoties 
“Little Flower’’. Jo ineigos 
buvo: 1937 mete, $404,469; me
te 1938 buvo $574,416; 1939 me-

Isz Amerikos
UŽFUNDINO KITAM
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Tasai Nužudė Ji
Perryville, Pa. — “Už tai 

nužudžiau ja ikad ji nupirko 
pakeli paperosu kitam vyrui ir 

unija ir uždėti kita darbinin- 
kiszka unija. Lewisas kasa 
duobeles po Murray kuris ap- 
laike 18 tukstancziu doleriu 
metines algos.

szimtas žmonių. Daugelis na
mu likos iszversta ir suardyta. 
Bledes padaryta ant milijonu 
doleriu.

Jau beveik 4,000 tokiu vėtrų 
atsibuvo Mississippi Klonyje in 
laika 26 metu, kurios užmusze 
7,000 žmonių ir padare bledes 
ant 500 milijonu doleriu.

te buvo $102,254 o mete 1940 
buvo $82,283.

Valdžia pareikalavo nuo ku
nigo kad užmokėtu valdiszka 
padotka nuo tuju pinigu bet 
kada kunigas nenorėjo mokėti 
padctko, tada likos užvestas 
tyrinėjimas ir kunigas turėjo 
parodyt knygas kiek per ta j i 
laika uždirbo pinigu.

tai už mano pinigus o norėda
mas ja už tai nubausti ir kad 
ji nedraugą utui su svetimais 
vyrais, nuiszoviau ja po iszpe- 
rimui gerai jai kaili.” — Taip 
tai kalbėjo Edgar Kellett ant 
palicijos stoties kada likos ar- 
esztavotas už nužudymą savo 
23 metu moteres.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

PALEIDO TĘVA
ISZ KALĖJIMO

Kad Duoti Kraujo Del 
Kūdikio

Greenllc’af, Ind. — Petras 
Preston likos .nubaustas in ka
lėjimą už vagysta ant asztuo- 
niu menesiu. Ana diena sūdąs 
apteikė telegrama kad jo sze- 
sziu metu dukrele mirtinai ap
degė per apsivertima lempos 
nuo ko liepsna apėmė mergai
te kaipo ir motina kuri stengė
si liepsna užgesinti ir jeigu sū
dąs paleistu tęva namo tai dak
tarai panaudotu jo kraują ant 
inleidimo in dukrele nes tik to
kiu budu iszgialbes jai gyvas
tį. Sudas sutiko paleisti tęva 
rJamO'. Motina ir dukrele, kaipo 
ir tėvas, randasi toje paczioje 
ligonbuteje 'bet kada tėvas su- 
sidrutins tai bus nusiuinstas ad- 
gal in kalėjimą.

Iszgiaibetas Per Jo 
Petneszas

New York — Kokis tai Gre
itas norėjo nudurti palicijanta 
James Rogers, laike (kada ta
sai norėjo ji aresztavoti. PeL 
lis perdare palicij'antui man- 
diera ir popieras kokias turė
jo kiszeniuje ir'atsdure in pet
nešai! sagute. Tokiu budu pali- 
cijantas iszsisaugojo mirties 
nors apteikei maža žaiduli arti 
szirdies. Grekas likos uždary
tas kalėjime ir tiek gavo kad 
jam atsinores ant visos gyvas
ties užklupineti palicijaiitus.

Kentucky Panaikino 
Valdiszkas Szventes

Frankford, Ky. — Visos le- 
galiszkos szventes valstijoj 
Kentucky likos panaikintos ir 
szvens tik Neprigulmystes die
nia, Darbo diena ir Kalėdas. Vi
sos kitos nebus apvaikszczioja- 
mos pakol pasibaigs ikare. Taip 
nusprendė gubernatorius John
son ir jo nusprendimas likos 
Užtvirtintas per tenaitine Le- 
gislatura. Tikslas panaikinimo 
szveneziu yra kad darbininkai 
galėtu dirbti daugiau del val- 
disz'ko s'uszelpimo laike kares.

Sudegino Save Kad
Mergina Ji Paniekino

Dallaston, Mo. — Nusiminęs 
kad mergina, įkuria jis mylėjo 
per keturis metus ji paniekino 
ir atsisakė už jo teketi, Guy 
Berkmanin, 30 metu, sustojo au- 
tomobiliuje arti miesto, aplais
tė maszina su gazolinu ir sė
dėdamas jame uždege ji. Far- 
meirei, matydami deganti auto
mobiliu ir sėdinti jame jauna 
žmdgu liepsnoje, isztrauke ji, 
užgesino ant jo liepsna ir nu
vežė ji in ligonlbute bet žmogus 
buvo balsei apdegęs ir in ketas 
valandas vėliaus mirė. Vienas 
isz farmeriu, kuris ji iszgialbe- 
jo isz deganezio automobiliaus 
taipgi smaukei apdegė.

K ARE
Berlinas. — Keli svetimtau- 

tiszki eroplanai užlėkė ant An
karos, Turkijoj, bombarduoda
mi taji miestą, užmuszdami a- 
pie 29 žmonių ir daug sužeido.

Washington, D. C. — Ame
rika paskyrė 26 bilijonus dole
riu del padirbimo nauju ero- 
planu, taipgi paskyrė 32 bilijo-
nūs del padirbimo tanku, amu
nicijos ir ginklu.

Tokio, Japonija. — Japonai 
skelbia, buk Javoje randasi 500 
Amerikoniszki nelaisvei, kaipo 
ir paimta 93 automobilei, 19 
maszininiu karabinu, 89,090 j 
patronu ir 8 armotes.

Moskva.— Tula Ukrainiszka 
mergina nužudė Vokiszka ge
nerolą, Brauna Kharkove ir pa- 
kiszo dinamito po jo sztabu už- 
muszdama kelis kareivius. 
Mergina pabėgo.

Santiago, Chile. —Chiliszkas 
tavorinis laivas “Toletau,” li
kos torpeduotas per Vokiszka 
submarina, 30 myliu nuo New 
Yorko ir tik du laivoriai isz 
skaitliaus 29 iszgialbeti.

Mandalay, Burma. — Angli- 
kai staigai užklupo ant trijų 
Burmiszku kaimu, užmuszdami 
apie 400 Japoniszku kareiviu. 
Japonai buvo užemia tuos kai
melius tris sanvaites adgal.

Pendleton, Oreg.— Du dide
li Amerikoniszki eroplanai su
sidaužė ore apylinkėje Boise, 
Idaho; 9 lekioto j ai ir 4 aficie- 
rei likos užmuszti.____

London, Anglija.— Alimen
tai paskandino du laivus ir 
penkis kariszkus eroplanus, su
szaude ant Pacifiko mariu. Ke
li tukstaneziai kareiviu žuvo.

ŽINUTES

Washington, D. C. — Isz- 
traulkta net 7,000 drafto numa
rins vyruku kurie turės stoti 
alnt kariszikos tarnystes nuo 21 
lyg 44 metu. Tokiu budu dau
giau kaip 9 milijonai vyruku 
stos ant tarnystes del Dėdes 
Šamo.

San Francisco, Cal. — Dau
giau kaip 1,000 Jaiponiszku gy
ventojų ateiviu ir ukesu bus 
iszvcžti isz czioniaitiniu pa- 
kraszcziu ir patalpinti abazuo
se pakol kare tesis. Daugelis 
Italu ir Vokiecziu taipgi bus 
1 ;iat a lipti 11 i abazuose.

Washington, D. C. — Val
džia iszduos naujus bonus va
dinamus “War Bonds” in vie
ta sziadieniniu bonn. Valdžia 
reikalauja daug pinigu ant ve
dimo kares todėl pirkite bonus 
ir markes kiek galima.

Lima, Ohio — Keturi karisz- 
ki eroplanai ipo susidaužymui 
Užsidegė su lekiotejais artimo- 
mje czionais. Visi balsei apde
gė kad negalima 'buvo j u pažin
ti isz pradžių.

Japonai Supliekti
23 Japoniszki Laivai Paskan- 
dyti Per Allijentus; Rusai Ap

siaubė 200fi00 Vokiecziu;
Vokiecziai Užmusze 16

Tukstancziu Rusu
Generolas MacArthur 
Persikėle In Australija

Washington, D. C. — Ant 
prezidento Roosevelto paliepi
mo, generolas MacArthuras, 
narsunas Filipinų Salų, likos 
perkeltas in Australija, apimti 
visa kamanda ant Allijentu ka
reiviu ir iszgialbeti Australija 
isz nagu Japonu. MacArthuras, 
kuris turi 62 metus yra vienas 
isz smarkiausiu Amerikonisz- 
ku generolu, kurie plieke Japo
nus Filipinuose per tris mene
sius ir nepasidavė bet kovojo 
lyg paskutiniam su savo sauje
le kareiviu. Ar pasiseks nau
jam generolui apsiginti nuo 
barbariszku Japonu Filipinuo
se, tai sunku inspeti bet gene
rolas MacArthuras yra nau
dingesnis Australijoj kuriai 
grasina didelis pavojus. Drau
ge su generolu atlėkė su ero- 
planu jo pati ir sūnelis kurie 
gyvens ten drauge su juom.

Rusai Užklupo Ant 5 
Vokiszku Divizijų

London — Rusai užklupo ant 
penkių Vokiszku divizijų laike 
smarkios sniegines viesulos 
Krimejoj kur szaltis buvo net 
30 laipsniu žemiau zero. Tuks
taneziai Vokiecziu likos už
muszta.

LIŪDĖJO PASKUI
SŪNELI

Atėjo Pažiūrėt; Likos 
Nuszautas

Tafton, Vt. — Mikolas Rior
dan, 30 metu, atėjo in narna sa
vo buvusios paezios kuri buvo 
aplaikius nuo jo persiskyrim'a 
pasiimdama su savim penlkiu 
metu sūneli. Tėvas labai liūdė
jo paskui vaikuti ir negalėda
mas ilgiaus nukensti, atvažia
vo jo pažiūrėti. Duris jam ati
darė antras vyras jo paezios 
kuris paliepė Mikolai trauktis 
stelini bet kada Mikolas to pa
liepimo nepaklausė ir spyrėsi 
pasimatyt su savo šuneliu, mo
teres vyras szove jam in pilvą 
uižmuszdamhs ji ant vietos. Žu- 
dintojas uždarytas kalėjime.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Kairo, Egiptas — Grekiszki 
virszininkai apskelbė buk nuo 
150 lyg 200 tukstancziu Greku 
jau iszmire per bada, isz prie
žasties Vokiecziu užgriebimo 
viso maisto ir kurie pradėjo žu
dyt visokeis budais Grekiszkus 
gyventojus. Jeigu taip toliaus 
Vokiecziai pasielgines su Gre- 
kijos gyventojais, tai kol kare 
pasibaigs tai 7 milijonai gy
ventoju turės iszmirti badu.

Norints pagialba isz Ameri
kos likos nusiunsta tiems varg- 
szams bet tosios pagialbos jie 
neaplaike nes Vokiecziai viską 
užgriebė del saves.

Aplinkinėje Atėnų ir Pira- 
jaus kežna diena mirszta apie 
1,500 ypatų nuo bado ir vargo. 
Žmones, einanti ant ulycziu 
krinta kaip muses. Vokiecziai 
iszdalina gyventojams po ke- 
tures uncijas duonos ant dienos

WASHINGTON, D. C.. — Amerikonisz- 
ki ir Australiszki eroplanai užklupo ant Japo- 
niszku laivu aplinkinėje Salamaua ir Lee, Nau
joj G vino j, paskandydami 23 Japoniszkus lai
vus ir suszaude 20 kitu tarp kuriu radosi 12 ka- 
riszku laivu. Japonai tokio užklupimo nesiti
kėjo nes eroplanai užklupo ant ju netikėtai ir 
kaip erelei nusileido ant iu. Bet ir Amerikonai 
neteko dvieju laivu. Nuo prasidėjimo kares su 
Japonija, toji neteko 174 laivu ir apie 200 ero- 
planu.

MOSKVA — Vyazmoje Maskolei apsiau
bė 200,000 Vokiecziu isz kur sunku bus jiems 
iszsigaut nes Maskolei juos apsiaubė isz visu 
pusiu ir turės pasiduot arba būtie visiszkai isz- 
tremti. Vela, Vokiecziai tvirtina buk Kharko- 
vo aplinkinėje jie iszskerde 16 tukstancziu Ru- 
siszku gyventoju nuo užėmimo tojo miesto. Vi
sas miestas likos apiplesztas nuo visko, gyven
tojai neturi maisto, vandens szviesos ne kurio. 
Visos tinkamos vietos ant gyvenimo yra užim
tos per Vokieczius ir daugelis žmonių gyvena 
laukuose.

VARGINGI GREKAI - 150,000 ISZMIRE 
NUO BADO

Milijonai Reikalauje Maisto; Da Septyni 
Milijonai Iszmirs

kurie stovi ant ulycziu per visa 
diena laukdami savo daleles 
duonos ir nekurie puola ant 
ulyczios nuo silpnumo. Vienoje 
prieglaudoje mirė net 300 ma
žu vaiku isz bado, senukai mir
szta szimtais, tik drūtas žmo
gus gali iszlaikyti varga ir ba
da su taip mažai maisto.

Ant kapiniu jau nesiranda 
vietos laidoti mirusius todėl 
miesto parkuose pradėjo laido
ti mirusius, taipgi jau kelis 
tukstanezius sudegino.

Berlinas — Reidio pranesza 
iii czioinais bulk Bukareszte at
sibuvo smairlkus drebėjimas že
mes kuris davėsi jaust po visa 
siklypia bet padare mažai bledes.

New York. — Gerai žinomas 
tacnittiiiuklas, Sidney Kent, isz 
Fox Film Co., Ikrutamuju pa
veikslu mire, turėdamas 55 me
tus.
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Kas Girdėt
1 naudos ar Francuzai tai uores Į prast kad jam 'kalėjime dabar 
I ar ne nes pasiprieszyt negali
' kadangi prie to yra priversti su septynioms “pakutoms.
su bagnietais. -------------------------

.gyvenimas negu ant 'liuosybes
MOTINA SERGA

LOVOJE

Telegramai pranesza buk 
Hitleris nori gauti isz Vengru, 
Italijos, Slovakijos ir Rumuni
jos net tris milijonus kareiviu 
kurie pralietu krauja už ji.

Vargingi tieji Vengrai, Slo
vakai ir Rumunai, nesistengė 
kovoti apgynime savo tėvynių 
o sziadien yra priversti aukau
ti savo ’gyvastis kaipo neval- 
ninkai, kaip tai darydavo seno
vėje Rymioniszki kareiviai. 
Todėl turi kentėti žmones ku
rie nežino kaip kovoti už savo 
laisve.

Pirmutine motere kuri prak
tikavo medecina (daktarysta) 
buvo tai Agnodycije, Atenisz- 
ka motere, kuri 506 mete, priesz 
Užgimimą Kristaus, pasirėdė 
in vyriszkas drapanas idant 
mokytis daktarystes. Kada 
iszmoko tosios profesijos buvo 
didele prietelka moterių ir vai
ku kuriuos gydė dykai idant 
palengvint ju kentėjimus.

Isz Amerikos
BRANGUS

PASZARAS

Kūdikis Suszalo Ant 
Smert

Generalinis Prokuro
ras Vadina Dauguma 

Ateiviu Isztikimais

Didele Baime

Isziklausinejimas tukstancziu 
vaiku parodo buk 95-tas pro
centas myli savo motinas -ge
riau kaip tėvus. Iszaiszkinimas 
to iparodo kad vaikai -del to 
daugiau myli motinas ne kaip 
tėvus nes motinos laukia- lyg 
vakarui nubausti vaika “ka
da tėvelis sugrysz isz darbo...” 
Ir kada pailsės tėvelis pareina 
namo, pati liepia jam nubaus
ti vaika norints tėvas geidžia 
pasiausti su vaiku o ne bausti 
ji.

Amerikonisžki “tevelei” pri
valo priesz tai užprotestavo!. 
Juk motinos privalo ir gali 
duoti sau rodą su vaikais ir pa
liauti įkalbėjus vaikams “pa
sakysiu tėveliui kuris parejas 
tave už tai nubaus. ’ ’ Todėl vai
kai neturi tiek jaustos ir meiles 
del savo tėvo kuris priverstas 
juos bausti.

Isz priežasties kares ir iszke- 
liavimo daug vyru in kariuo
mene, daugelis Protestoniszku 
bažsycziu pradėjo užsidarinet 
ir tai visokiu iszpažinimu. Ana 
diena -ant Metodistu susirinki
mo Philadelphijoj, Pa., likos 
nutarta uždaryti Metodiszkas 
bažnyczias. Viena isz tokiu 
bažnycziu, Centenary ant 41- 
mos ir Spring ulycziu, 'kurios 
turtas isznesze ant 70 tukstan- 
cziu doleriu ir per 30 metu tu
rėjo daugiau kaip tūkstanti 
parapijonu, sziadien turi tik
tai 237 parapijonus ir per tai 
negali užsilaikyt.

Painaszus padėjimas vieszpa- 
tauja po visa Amerika. Nuo 
prasidėjimo kares parapijos 
susimažino ir apie keturesde- 
szimts dideliu Protestoniszku 
parapijų užsidarė kurios susi
mažino.

Vėla staeziai -pasakome kad 
jokiu danleszimu apie apjuodi- 
nima kitu žmonių nepriimame 
nes tas jokios naudos del vi
suomenes neatnesza. Kam svie
tas turi žinoti apie tokius nie
kus arba staeziai -pasakius: 
“nelabas pauksztis -kuris in sa
vo lizdą dergia”. Laikrasztis 
ne yra del platinimo visokiu 
bjaurybių ne del sukėlimo mai- 
szacziu ir erzinimo vieni priesz 
kitus, tik del platinimo dory
bes, moraliszkumo ir pralinks- 
minimo laiko.

Ka mums apeina apie tai jei
gu Antanas kur ten Ohaj-uje 
apsiveme arba kur ten kokia 
bobele peržengė dorybes rube- 
žiu arba kunigėlis negyvena 
kaip kunigėliui pridera. — Juk 
keno nusidėjimas, to bus ir pa
ku ta; keno vežimas, tegul tas 
ir veža arba: kaip pasiklos, 
taip iszsimiegos.

Jeigu vyras yra kelmu ir sa
vo palezios negali suvaldyti tai 
kas kaltas ir kam da apie tai 
turi žinoti doros moterys? Jei
gu mes apie megztus nesiszais- 
tysime tai nesmirdesime. Jeigu 
skaitysime apie davadnas mo
teres tai ir paklydusios mote- 
res ims pavyzdi ir pasitaisys— 
juk ir priszvinkusia mesa pui
kios priprovos pataiso, piana- 
sziai ir puikus skaitymai ir pa
mokinimai priszvinkusia, ne
dora moteria kartais pataiso,

Neabejotina isztikimysta 
ateiviu jiems davė teise gyven
ti ir dirbti bendram tikslui ir 
ta teise Suv. Valstybių Valdžia 
stengia ligi pilnos iszgales sau
goti, sako Generalinis Proku
roras.
“Isztikimysta daugumos mu

su ateiviu gyventoju yra tauti
nis turtas, kuri neturime berei- 

, ,” p. Biddle
j Butte jeszkoti daibo per ka ji. pasai^e susirinkimui Amerikos 
į buYo apleista su mažu kūdikiu į Advokatu Draugystės. Paženk- 
I ir friiii •■mztfn mnro’fiitp O’nm-’ . ,, , • • .. ,, . •

Billings, Mont. — Be malku 
ir augliu stuboje ir be valgio ir 
jokios priežiūros, jauna mote
re, Ram-ond Strickler, 36 metu, 
rado savo keturiu sanvaicziu 
amžiaus kūdiki suszalusi ant 

* smert. Motina sirgo szirdies li-

Pardavė Kuli Sziaudu
'Kuriame Radosi $800;
'SumUSZe Vaika Kuris ° ^.OS v'ras iszvažiavo kalingai praszalinti, ’ k "D 4-4-z-v -» z-vr-. rJl-r 4-Z-] r-» z~v i-vzi-n « 11 • .

Vėliaus Mirė
Nashville, Tenn. — Farmeris 

BrUce Zechner, isz czionaitines 
aplinkines, veže in miestą veži
mą sziaudu ant pardavimo. Bi
jodamas palikti namie visa 
savo turtą, susidedanti isz 800 
doleriu, nudėjo -pinigus in viena 
kuli sziaudu, paliepdamas vai
kui, kuri pasiėmė su savim, 
idant taji kuli gerai saugotu. 
Pribuvęs in miestą, farmeris 
nuėjo ant valandėlės in saliun-a 
o tame laike vaikas, kuris neži
nojo apie pinigus, pardavė vi
sa vežma sziaudu nežinomam 
kupcziui. Gaspadorius, dažino- 
jas apie nelaime, paszauke pa- 
licijanta kuriam vaikas -prisi
pažino buk pardavė sziaudus 
kokiam tai žmogui kuri nepa
žinojo o kuris iszrode kaip Žy
das nes turėjo ilga barzda. No
rints palicija jeszko tojo Žydo 
su ilga barzda bet da nesurado.

Po keliolikos sanvaicziu ko
kis tai žmogus prisipažino buk 
pinko sziaudus nuo to vaiko, 
kuriuos sukapojo ant paszaro 
ir kuriuose gal radosi sukapo
tos bumaszkos. Gaspadorius, 
parvažiavęs namo taip užpyko 
ant vaiko kad sumusze ji taip 
balsei jog vaikas po keliu va
landų mirė. Tėvas likos uždary
tas kalėjime.

I ir trijų metu mergaite. Sergan
ti motere likos užtikta per ikai- 
minka kuri atėjo ja atlankyti 
ir užtiko vargingam padėjime. 
Aplinkinei kaimynai, dagirde 
apie toki apverktina. padėjimą 
nelaimingos moteres, a-tveže 
kurio ir maisto ir nusiuntė pas 
ja daktara. Trijų metu mergai
te sedej o kamputyje verkenti 
ir taipgi buvo beveik suszalus.

Ar-gi Reikia Didesnes 
Peklos Kaip Szita?

Geri Pamokinimai

Hitleris stengsis visom pa- 
jiegom da szimet sumuszti An
glija ir Suv. Valstijas. Jis yra 
alit to gerai pasirėnges ir turi 
kajrisžkas pajiėgas, taip ap- 
reiszke Pierre J. Huss, nesenei 
sugryžes Amerikoniszkas ko
respondentas laikraszcziu, ku
ris apleido1 B'erlina praeita 
Gruodžio menesi. Tasai kores
pondentas, kalbėdamas ant su
sirinkimo laikrasztininku New f
Yorke, kalbėjo t'oliaus buk Hit
leris pakurstė Japonus ant 
pradėjimo kares priesz Suv. 
Valstijas ir užklupimo ant 
Pearl Harbor. Priesz apleidi
mą Berlino Huss sako kad jis 
girdėjo kad Vokietija ketina

Pennsylvanijoj ir kitose val
stijose randasi daug moterių 
kurios užbaigia vis dikes kolegi
jas ir universitetus, aplaike 
mokslisz-ka laipsni ir pasiliko 
senoms mergoms. Dabar keikia 
jos isz gilumo szirdies taja die
na kada jos užsinorėjo instoti 
in mokslą. Pagal ju prisipaži
nimą tai nieko neženklina 
ženkiyvumas mok-sliszkas prie- 
szfa-is meile vyro ir džiaugsma 
patogaus 'kūdikio.

Ne tiek giliuoja mokslas kiek 
sveikas ir iszmintingas vyras o 
vėla, Iko motere mokytesne, to 
kvailesne!

—■ Paskplinti pinigai grei
tai iszeina, o vėla, niekas taip 
greitai neužsimoka kaip sko
los.

— Daugiau pragersi kaip 
privalgys! bet nuo gerymo pa- 
jiegu ne turėsi.

Kirsk Jiems Kur Skau
dės... Pirkie Bonu!

Pulaski, Wis. — Nedėlios 
dienoje atsitiko baisi ir grau
dinga nelaime. Taja diena pri
gėrė trys vaikai vargingos 
naszles, Ludvikos Szykovnos.

Nelaime atsitiko ant prūde
lio, kurios motina nemate, nes 
ji taja diena dirbo fabrike 
idant iszmaityt savo szeszis 
vaikus, kuriu tėvas mirė pra
eita meta.

Pirmiausia ledas truko po 
13 metu Onutės o jos 8 metu 
broliukas Mikutis stengėsi ja 
iszgialbet bet ir tasai -nuėjo po 
ledu. Vyriausia sesute, d-agir- 
dus kas atsitiko, nubėgo jiems 
in pagialba bet ir toji nuėjo po 
ledu.

Žmones, dagirde apie nelai
me, atbėgo in pagialba bet isz- 
eme isz prūdo tris lavonus. Ga
lima dasiprast kokis buvo nu
liūdimas nelaimingos motinos 
— vargsze net smarkiai susir
go isz susigraudinimo. Praei
tas Kalėdas motere praleido 
apverkdama savo nesenei mi
rusi vyra o sziadien apverki- 
neja mirti trijų vaiku. — Ar-gi 
reikia didesnes peklos ant szios 
žemes, kam da kentėti po mir- 
cziai?

linimas “ateivis” arba “atei- 
vis-prieszas ” nenesza jokios 
gėdos jeigu ateivis pilnai iszti- 
kimas sziai szaliai ir idealams 
del kuriu mes kovojame.”

Amerikos instaigos nuo senu 
senovės svetingos ateiviams, 
Generalinis Prokuroras sako. 
“Yra mažai szaliu visame pa
saulyje kur ateiviui .pavėlinta 
taip duosnei dalintis ir džiaug
tis tautiniu palikimu laisves ir 
progos. Per ilga laika ateiviai 
atmokėjo už ta svetingumą. 
Žymiai prisidedami prie musu 
geroves taikoje ir musu jegu 
kareje.

Sziadiena, kaip ir pirmiau, 
ateiviai ir sūnūs ateiviu, ulžsi-

Du ūkininkai dirbanti ant 
lauko, kalbėjosi apie orą. 
Vienas isz ju tarė: “Džimai, 
jeigu lietus da palis per ko
kia ketures dienas, tai viskas 
isz žemes iszlys.”

Džimas su baime atsiliepei 
“Tegul Dievulis apsaugoja, 
juk asz turiu dvi nebasznin- 
kes paczias žemeje!”

eme saugoti bendra tikslą. Bu
tu- didele nelaime jeigu mes be
reikalingai atsakytume tiems, 
kurie yra isztikimi, privilegija 
dalyvauti apgynime laisves.

Darbininku Stoka Ir 
Darymas Skirtumo

Parduota Per Tęva 
Vyrui; Užmusze Ji

Už dyka nikas nieko neduo
da ir 'geriausia gaspadine su 
viena ranka lesina visztas o su 
kita1 ima isz po jos kiauszinius.

Grekiszkas poetas ir pilozo- 
pas, -Simonidas, pasakė: “ge- 
riauses žmogaus turtas — tai 
sveikata, paskui seka gražu
mas, doru budu ingyti turtai ir 
ant galo ramumas.” Ameriko- 
■niszkas poetas, Longfellow, 
taip sake: “Gyvenimas žmo
gaus, neturinczio sveikatos, tai 
sunki naszta, sveikata gyveni-

užklupti ant Amerikos da szi-, m'e daugiau priduoda džiaugs-
met pakol mes tuiresime laiko 
.pasirengti ant tojo užklupimo 
bet jeigu jam tame nepasiseks 
tai Hitleris pralaimės kare Eu
ropoje. Huss sake toliaus buk 
Vokiecziai turi eroplanus ku
rie gaili įlėkti 7,000 myliu be 
pers toj imo ir ant tikrųjų atims 

jų Įlota save

mo ir 'laimes negu didžiausi 
svieto turtai.”

Illinbjaus valstijoj likos už
darytas kalėjime žmogelis ku
ris tuirejo septynes paczias. — 
Tai mat, atsitaiko žmogui kad 
kalėjimas pasaldina žmogui 

gali su-gyvenimą. Kožnas

BUY
UNITED 
STATES 
DEFENSE
"BONDS 
STAMPS

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.

Selma, Ala.— Už tai kad bu
vo parduota už 500 doleriu ir 
priversta per savo tęva idant 
teketu už vyro 'kurio įiekente 
kaip velnio, taip prisipažino 18 
metu Katre Knox, kuri užmu
sze nekeneziama vyra, už ku
rio priverstinai isztekejo me- 
nesis laiko adgal. Jauna mote
re kalbėjo sude: “ Sirgau kada 
mano vyras parėjo namo ir už
simanė vakarienes. Aisžkinau 
jam kad neturiu pajiegu atsi
keli isz lovos bet jis neklause, 
isztrauke mane isz lovos ir nu
vilko in kuknia, prieik tam 
skaudžiai mane sumusze. Tada 
pagriebiau revolveri isz stal- 
cziaus ir szoviau jam tiesiog in 
krutinę, Darykite su manim ka 
norite nes man ir taip jau nu
bodo gyvenimas.

SKAITYKIT

PLATINKIT!

John C. Corson, Federates 
Darbo Tarnystes direktorius, 
nesenei pranaszavo kad apie 
Liepos 1 d., reikes daugiau dar
bininku karo darbams. Jis ro- 
'kuoja kad karo pramones rei
kalai! per sekamus dvylika me
nesiu 10,500,000 darbininku, 
‘ ‘ virsz tu, kurie dabar samdo
mi. ’ ’

Jeigu negalesimie rasti nauju 
rekrutu papildyti svarbias ka
ro gamybos instaigas, karo pa
stanga Jbus pavojingai trukdo
ma, Corson sako.

Nepaisant Federates Val
džios nusistatymą priesz dary
mą skirtumo darbuose, atei
viams vis sunku net kur visai 
negalima, rasti darbu instaigo- 
se su apsigynimo kontraktais, 
p. Corson sake. Bet, darbo sto
ka. gali tuoj iszbaigti ta skirtu
mą. i

—Common Council for Amer. Unity.

Mus grasina rimta darbinin
ku stoka karo industrijose ir 
tas gal užbaigs -darymą skirtu
mo tarpe ateiviu -karo darbuo
se.

★ 
★ 
★

★ 
★
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15 coliu ploczio x 23 % col. 
ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 
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Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

50e 
kri- 
35c 
isz 

isz-
Su pa- 

35c 
Trys istorijos, apie Ne-

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 119 Keturios istorijos apie 
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

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

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

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

61 puslapiu .......................................... 15c
No. 127 Trys istorijos apie Dūk- 

te 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 Vaienczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoms. 76 puslapiu................ 20c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka-

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

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis: 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. 25c

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

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

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

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

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinstai 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 Valandoj; 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 Pasiskaitime 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.
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Atsikėlė Isz Grabo
(Tesinys)

Pas mirsztanti radosi kuni
gas, laikantis mirsztanczio ran
kose grabnyczia; aplinkui klū
pojo visi namiszkiai ir kalbėjo 
Litanija prie mirsztanczio. 
Maskoliszkas , komendantas, 
nors įgirtais buvo ir didelis Len
ku neprietelius, vienok tai pa
regėjus sudrėbėjo. Kasžin ka 
po nosia užkeikė ir tuojaus isz
ejo.

Mirsztanti® žiūrint galejosi 
su smerczia, laibai kriokdamas. 
Paskui komendantą visi aficie- 
riali iszejo. Priemenėje pradėjo 
vela gert. Sztai davėsi girdėt 
verksmas o daktaras inejas ta
rė: “numirė”!

— Tai da geriau nes tos 'kul
kos atliks kurias ant jo ibutum 
sudarkia — ir susiraukė ko
mendantas.

— Praszau ponu duot bisku- 
ti kelio — prasze namo ponas, 
įnerdamas isz lauko in prieme
ne.

Paskui ji keli vyrai nesze nu
mirėliui įgraba. Nėužilgio da
vėsi girdėt takse jimas kūjelio 
su kuriuom užkalinėjo graba.

Nepoilgam susirinko žmones 
ant kiemo, taipogi pasirodė ir 
kunigas gailės rūbuose ir užva
žiavo vežimas juoda gelumbe 
užtiestas. Keli aficieriai nusi
vilko vos galėdami paeitie, kur 
gulėjo nebaszninkas o kiti likos 
prie stalo ir po stalu. Ponai 
emia graba isznesze ir ant ve
žimo ji uždėjo. Kunigas užgie
dojo gailės giesme. Pamaži pul
kas žmonių lydėjo nebasznin- 
ka ant kapiniu. Visi nuliudia 
ėjo paskui graba.

Jau pribuvo ant kapiniu kur 
buvo iszkasta didele duobe ku
rioje jau radosi keli grabai, 
vienas greta kito sudėti. Inlei- 
d'o ir szita in duobe bet su že
moms n'eužkase nes lauke dar 
keliu numirėliu.

— Bequiescaint in pace!” — 
pasakė kunigas ir pamatęs tiek 
grabu, apsiverke o paskui ji vi
si. Visi buvo niuliude tik vie
nas to dvaro ponas sau nieko 
isz to nedare.

Pasibaigė procesija, pora 
saujtt žemiu ant grabo puolė ir 
pamaži pradėjo skirstintis kož- 
nas savo keliu.

Pasilikus Maskoliszika gau
ja taip pasigėrė jog negalėjo 
nei ant arkliu užsest, per ka 
ant vežimu susedia iszvažiavo. 
Komendantas taip buvo girtas 
jog ne su ponstva iszvažiuoda- 
mas neatsisveikino. Tiktai vie
nas nebuvo girtas o juom buvo 
kariszkas daktaras ir tik jo 
ranka ponas suspaudė. Kožnas 
galėjo suprast jog tie Masko
liai ir ju nežmoniszki apsieji
mai nemažai daktara užpyki
no.

Nepoilgam, nakti, atlėkė ke
li raiti Lenkai. Iszbego greitai 
nusigandęs gaspadorius nes 
mislijo jog tai Kazokai.

— Tai musiszkiai! — tarė 
szale gdnku stovintis naktinis 
sargas.

Tuojaus jaunas vyras nuszo- 
ko nuo arklio ir paklausė:

— Kur randasi sužeisti?
— Czionais!
— Turime juos atlankyt, tai 

musu pažystami.
Kada in vidų inejo, tuojaus 

pirmutini ligoni prakalbino:
— Ar sveiki, ponaiti?!

— 0... ponias adjutante! Asz 
kaip pasveiksiu tai vėla eisiu 
Maskolius muiszt.

Pakalbėjas su kožnu ligoniu,

prasze gaspadoriaus, kad nu
vestu ji ant pulkauninko kapo. 
Pats gaspadorius nuvedė ji ant 
kapiniu ir parode neužkasta 
duobe tardamas:

— Czia jis guli, tarpe savo 
vyru!

Pasimeldęs adjutantas tarė:
— Visi to sulauksime.
Paskui atsisveikinia su ponu 

ant kapiniu, savo keliu nujojo.
* * *

Visuose Maskolių laikrasz- 
cziuose rasze jog daugybe Len
ku Maskoliai iszmusze o ir pats 
vadas ant pločiau® likos už- 
musztas. Lenku bažnyežiose at- 
siprovinejo Miszios Szv. už 
puikaus vado duszia.

In pora sanvaieziu atbėgo 
pas kunigą gir sargis ir davė už 
vado duszia ant Misziu nes, 
kaip sake, jo duszia girrioje 
pasitiko, jog vos spėjo pobegt.

Paskui pastate ant to pie
čiams kryžių, kur likos sužeis
tas ir kur daug musiszkiu pra
žuvo.

* * *
Dirstelekim dabar, kas deda

si mieste Drezne, prie upes Ul
bos, jau už meto po tam atsiti
kimui (1864 m.)

Jaunas žmogus, truputi rai- 
szas, palengva vai’ksztinejo. 
Buvo tai mums gerai pažinsta- 
mas adjutantas. Kad sztai pa
sitinka koki tai vyra. Adjutan
tas pastiro o kada biski atsi- 
kvotej o, paszauke:

— Ar dvasia isz grabo! ar 
pulkauninkas? — ir stovėjo pa
stiręs. ‘

— O, tai tu ! — ir norėjo ad- 
jutanta pasveikint bet tas at
bulas pasiyre ir su baime žiū
rėdamas tarė:

— Ar isz numirusiu atsikė
lei? ar paikutavoji už nusidėji
mus? juk žinau kad numirei?

— Taip, tik del svieto numi
riau bet dabar vela esu gyvu. 
Eikiesu manim, tai tau papa
sakosiu.

— Kur eit su tavim ?
—Kaip matau, tai tu mano 

žodžiams netiki ir laikai mane 
už numirusi. Juk asz tavęs ne
vesiu in kapus, tik iii lieteli. 
Ten iszgersime už savo sveika
ta, uždegsime pypkutes ir pasi
kalbėsime. Nebulkie paikas! at- 
sikvotek!

— Asz nežinau kas tai galė
tu but. Kalbėjau su žmonėmis, 
kuriu akyse numirei ir su tais 
kurie tave iii 'kapus lydėjo; asz 
pats prie tavo kapo meldžiau
si; visi laikraszcziai apie tavo 
smerti garsino — tai negirdė
ta!

— Viskas teisybe: miriau, 
graibė gulėjau, inleido in duo
be; žinau jog tu prie duobes 
meldeisi ir graba matei. Acziu 
tau už tai bet vienok buvau ir 
dabar esmių, gyvas ir tuojaus

Tai Ve!

Jonas—Ar tu girdėjai Mi
kai, isz vienos nakties Vin
čienei pražilo plaukai?..

Mikas—Tai ve! U-gi ma
no sesutes žili plaukai in 
trumpa valandėlė pasidarė
juodi!... z 

tau ta misli iszguldysiu. Bet tu
ri man prižadėt jog apie tai nie
kam nesakysi, kad asz esu gy
vas. Eiva.

Greitai ėjo ir tuojaus buvo 
lietelyje kuriame pulkauninkas 
gyveno. Užsidegė abudu po ci
garą, paskui pradėjo pulkau
ninkas kalbėt:

“Žinai jog manes negalėjote 
nuo muszio plėčiau® bėgdami 
paimt, kur likausi sužeistu, ka
dangi pro ausis szvilpe kulkos. 
Tie latrai, Kazokai, pirmiausia 

Į mane, — kaip mislijo, — damu- 
sze ir aipipleszia paliko; paskui 
girdėjai, jog mane rado tarpe 
sužeistu. Maskoliai norėjo ma
ne paimtie su savim, nes norė
jo, kaipo Maskoliszka pabėgėli 
suszaudyt. Ant tuszczio pra- 
sziau kad man duotu pisztalie- 
ta idant paežiam dasibaigt. — 
Ponas vade, — tare in ma
ne prisikiszes ponas, — nerei
kalauji pats sau smerti daryt, 
gal man pasiseks tave iszgel- 
bet. — Bet asz nežinojau budo 
kaip smerties iszsisaugot. Pas
kui tas geras ponas sznabždejo 
kasžin ka kariszkam daktarui 
in ausi. Daktaras isz pradžių 
purtėsi bet kada in delną ponas 
gera pundą popieriniu inlbru- 
ko, valandėlė patylejas, tare in 
mane atsigryžes: — busi isz- 
gelbetu isz Maskoliszku ranku, 
numirsi ir. .. — negavo pa
baigt nes Maskoliai pradėjo 
rinktis. Asz mislijau jog jie 
daktara prikalbino, kad mane 
nunuodintu, idant nepatek- 
cziau del Maskoliszku ikancziu. 
Tame pasirodė kunigas ir-visu 
paprasze iszeitie, neva mane 
rengdamas prie iszpažinties. 
Kada visi iszejo, norėjo nuo 
manes iszgaut prisiega, kad 
apie savo smerti niekam nepa
sakysiu. Na; ka asz galiu po 
smiert kam ka pasakot ? Taip 
paJmislijas nusiszypsojau nors 
su skausmu. Dabar pradėjo 
main kunigas kalbėt: “Ponas 
numirsi tyczia, pradėsi mirtie; 
daktaras vyresniui danesz jog 
numirei, indesime in graba, už- 
vožszime o kad bus grabas ply- 
szetas, nieką tau nekenks; nu
teisime ant kapiniu o paskui in 
duobe; duobes neužkasime, ne
va lauksime ant daugiaus nu
mirėliu. Nakti busi isz grabo 
iszimtas ir nuvežtas in viena 
dvara o kada kiek pasveiksi, in 
užruibeži iszvažiuosi nes czia 
niekad nepasirodysi.” Dabar 
supratau tu geru žmonių pui
kia sutarti. Tas daktaras nebu
vo tai cariszku szunim tiktai 
puikiu žmogum ir labai gera 
szirdi turėjo. Ir tuojaus prasi
dėjo mano smerties teatras. Ne 
visi prie tos slaptos sutarties 
buvo prileisti ir kurie apie ta 
slaiptybe nežinojo, verke pama- 
tia mane mirsztanti. Akis tu
rėjau iszverstas, pradėjau 
smarkiai kvėpuot o daktaras 
nustvėrė man už rankos. Sztai 
ineina ir Maskoliai o pamatia j 
mano baisia mirti, mėtėsi atga
lios; asz palioviau kvėpuot o 
daktaras pasakė: “numirė” ir 
tuojaus mano veidą su paklode 
uždengė. Paskui innesze graba 
o prie manės sėdėjo karisZkas 
daktaras, neva sergėjo; paskui 
pats, su namo gaspadorium, in- 
dejo mane in graba kuris bu
vo gerai plyszetas, per ka ma
nes net ros akino. Už valandos 
girdėjau visokius balsus, tarp 
kuriu maiszesi ir Maskoliszki 
balsai nes taip buvo per gaspa- 
doriu nugirdyti jog ant kojų 

1 negalėjo pastovet per ka nu

siseke toji komedija. Ant galo 
pajutau 'kad mane nesza in ve-
žima. Jau pajutau jog esu ant 
kapiniu ir sztai nuleido mane 
in 'duobe, paskui iszgirdau kaip ( 
kelios saujos žemiu puolė ant 
maino grabo, kuria, kaipo do
vana, nuo savo prieteliu aptu
rėjau. Tas viskas taip mane 
pereme jog net apalpau ir net 
nakti atsikvotejau ir tai ne gra-' 
be tiktai girrioje ant kelio, ve
žime. Szale manes sėdėjo tas 
puikus gaspadorius, maino isz-1 
ganytojas ir kokius tai laszus'i 
man in burna pyle. Pats sau ne-’ 
tikėjau ar esu tikrai isz Masko
liszku ranku iszgelbetu ar ne, 
nes kada atsiminiau savo bai
sia pereiga, tai net sudrėbėjau. 
Norėjau ka nors prakalbėt bet 
man nepavelijo delei to, kad 
nealpalpcziau suvis. Ant galo 
užmigau. Kaip ilgai miegojau, 
nežinau bet kada pabudau, ra- 
dausi puikiam pakajuje ant lo
vos kur dažiurejo mane mepa- 
žinstama senele. In kėlės die
nas galėjau kalbėt; dažinojau 
jog neesu toli nuo savo gera- 
deju. Po keletą sanvaieziu ga
lėjau jau atsikelt ir tada isz- 
veže mane in girnas kur buvo 
mnsztyne ir tomis girnomis 
leidausi in užrubeži. Tame 
sztai pasitinku gir-sargi kuris 
mus vede; norėjau su juom pa
kalbėt bet jis persižegnojo ir 
kaip žaibas pabėgo. Ir dažino
jau paskui kad už mano duszia 
daive ant Misziu.”

— Na, ar dabar supranti kaip 
buvo? — tarė linksmai pulkau
ninkas —ar ir dabar mane lai
kysi už pakutavojanezia dva
sia?

— Dabar, tai kas kita, pul
kauninke; nes teisybe, pul
kauninkas pražuvo! —1 ir adju
tantas pradėjo szirdingai juok
tis. — Niekas anose šzalyse ne
tikėtu kad esi gyvas o ypacz 
Maskoliai. Kiek tai jie gavo 
nagradu ir vjsokiu krėstu už 
tavo užmuszima.

— Na, dabar iszgersime už 
sveikata musu geradteju!

— Ir už tavo, pulkauninke ir 
veliju tau isz duszios kad ir 
nuo tikros smerties galėtai isz- 
sisaugot—dadave linksmai ad
jutantas, spausdamas pulkau
ninko ralnka. — Da mudu Die- 

)

vas gy vus užlaikė idant kada 
ateis valanda, vėla galėtum 
Maskoliui getai kaili pert.

— GALAS —

Lengvai Tai Gali 
Padaryt

Mikas — Ar tu jau iszmo- 
kai szekti “Džiterboga?”
Jonas — Taip, tai lengvas 

szokis. Reike tik indeti ke- 
les blusas sau po kalnieriui 
ir mislyt kad tau kelnes 
krinta žemyn, o pradėsi kru- 
tet, rodos kad tave visi vel- 
nei krato ant viso kūno.

“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.

Vienam pleise priesz Gavėnia 
vestuves buvo, 

Ir sveteliu nemažai pribuvo, 
Ant galo baisei atsitiko, 
Daugelis sužeistu liko.

Kirvei ir peilei darbe buvo, 
Kad net daktaras pribuvo, 
Galvas taisė, skyles siuvo, 
Pleizeruotu digtai ir buvo.

Tai vis toji kvailyste, _ 
Daro girtuoklyste,

Geria vyrai, geria moteres, 
Kad ne nepasikelia nuo kėdės.

* * *
RoaiiiOike Lietuviu yra, 

Kurie nuolat sriaubia byra, 
Keli toki randasi tenais, 

Ka vadina juos Indijonais.
Badai ir asilo ausis turi,

Ant sutvėrimo neiszžiuri, 
Nuolat paleistuvauja,

Kas diena girtuokliauja.
Apszvietimo nenori turėt, 

Ne ant knygų žiūrėt, 
Nesirupina 'apie dorybia, 

Tik mislina apie szunybe.
Jau laikas pasitaisyt, 

Koki laikraszti sau užsiraszyt, 
Mokytis skaityt, 
Truputi ras’zyt,

Būti vyrais dorais, 
O ne kvaileis.
* * *

Tėn kur Virdžinijoj,
Yra susirinkusiu visokio 

sztamo, 
Vienoje szanteje atsirado galo

nas munszainutes,
Maitele butu visi pasiute. 
Iszgere, buvo laibai gerai,

Užsimanė gert da daugiau, 
Ka daryt, 

Viens, du, trys, 
Kepures užsidėjo, 

Pas cziutaibaki nuėjo, 
Vienas užsimanė cigaru, 

Cigaru ne bile'kokiu — geru, 
Ba tai buvo sporteiis, 

Su gumine apykakle ponelis.
Saliuninkas iszejo laukan, 
Tas indejo in baksa ranka, 
Paėmė cigaru kiek norėjo, 

Ant jo nelaimes kitas Anglikas 
žiurėjo.

Pasaik e saliuninlkui kad paėmė 
cigarus,

Sporteiis nesitikėjo kad taip 
bus, 

Gintis pradėjo, ■ 
Užmokėt už tai nenorėjo, 

Ir namo iszejo.
Ant rytojaus anksti palicmo- 

nas atėjo, 
Sport ei i pab u d ino, 
In ikoza nugabeno, 

Vaitas tuoj apsudino,
Sporteiis 30 doleruku už

mokėjo.
Tai tau sporteli gerai, 

Dabar pats matai,
Sarmatos in valės turi, 

Svietui akiu parodyt negali.
Tai negražu,

Pirkt cigarus be pinigu, 
Imkis geriau prie skaitymu, 
“Saule” užsiraszyk pir

miausia,
Ba tai geriausia,
O kaip skaitysi,

Cigaru rūkyti nenorėsi, 
Už pinigus ar be pinigu, 

Tuszczia ju.

IISf3 “Saule” dabar $4.00
metams in Suvienytose Valsti- cziau. Tiek to, asz nebijau, da- SAULE PUBLISHING CO., 
jose, o $5 kitose Viespatystesę. davė drasei kalbėdamas, — ga- Mahanoy City^ta., Ų. S. A.
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| KAS DIEVUI ATSIDUODA,“TA IN i 
: NELAIME JIS NEPADUODA :
i ------ i
* Tikras Atsitikimas *

y AS ARCS laike, pavakaria, 
I ėjo jaunas vyrukas keliu,ve- 
: daneziu per tusztumas Veugri- 
j joje. Buvo tai amatninkas, ku
lis ketino gauti užsiėmimą ar
timiausiame mieste. Diena bu
vo karszta ir su džiaugsmu Jo
nas sulaukė vakaro o po draug 
ir oras atvėso..

Kelias tęsęsi in kloni o apie 
už ketvirtos mylios tolumo, 
juodavo tamsi ir tanki girria,. 
Pakrasztyje girrios stovėjo ma
ža koplyczaite, kurios altorė
lyje buvo paveikslas Nukry
žiuoto ir keli szventuju abrozai 
kabojo ant sienos.

Jonas, (tekis buvo to vaiki
no vardas) pasimeldęs valan
dėlė ėjo tolyn. Kada jau inejo 
gera gala in girria, iszgindo 
kelis balsus. 'Susilaikė ir žiurė
jo in szali isz kurios balsai da- 
eitinejo. Apėmė ji didele bai
me kurios negulėjo atsikratyt. 
Netrukus iszsiaiszkino priežas
tis baimes nes isz krumu isz- 
szoko keli 'barzduoti vyrai, su 
peileis už juostu ir pisztalie- 
tais, mėtėsi ant jaunikaiezio, 
s'uriszo ir nuvilko su savim in 
girna.

Jonas pažino baisu savo pa
dėjimą —- inipuole in rankas 
plesziku. Laike kada ji vede 
per tankumyn'us, szauke kelis 
kartus pagialbos bet buvo ant 
tuszczio, niekas negirdejo tik 
gal Dievas, priesz kuri niekas 
negali pasislėpti.

Ir ant galo Jonas savo visa 
vilti padėjo Dievuje. Girria 
kas karta buvo tankesne, jog 
vos galėjo ražbaininkai persi- 
gauti.

Tuom laik jau suvisai sute
mę o Jonas jau negalėjo nieko 
matyti. Ant 'kart pasirodė di
dele szviesa. Ant mažos tusz- 
tumos tarp girrios, po dideliu 
ir szakotu ąžuolu, kūrimosi ug
nis apie kuria gulėjo keletas 
baisiu barzduotu vyru.

Kada pamate ateinanezius, 
paszolko nuo žemes ir su lauki
niu klilksmu nubėgo prie pri- 
buiszu. Buvo ir tieji razbainin- 
kai, kurie džiaugėsi isz to, jog 
draugai ju nutvėrė laimiki.

Atvede Joną priesz vada, ku
ris buvo likias prie ugnies. Va
das, digtas ir drūtas vyras, su 
baisiom akimi, pasikėlė ir Ibai- 
sei Jona apžvel'ginejo.

Suprato tuojaus jog nuo to 
žmogaus nieko gero tikėtis ne
gali. Tuojaus apkrauste ir vis
ką nuo jo atėmė, kokius turėjo 
užezedytus pinigus, paskui at
siliepė vadas in Joną.

— Turi, vaikine, numirti, 
idant mus ineiszduotumei. Ne
gyvėlei nieko nekalba.

Jonas pabalo tai iszgirdes ir 
baime ant valandėlės ji aipeme. 
O po teisybei, kas tokiame kar
te nenusigąstu. Po trumpai va
landėlei, vienok apsimalszino 
suvis. Neparodydamas ant sa
ves baimes, žiurėjo malszei in 
akis vadui, kuris stebėdamasis 
paklausė.

— Ar tu supratai ka asz tau 
kalbėjau, ar gal esi kurezias 
nes nesuprantu kaip tu gali ne
nusiminti.

— Asz supratau gerai, —at
sake Jonas malszei, — girdėjau 
jog turiu mirti. Norite papil- 
dyt baisia žudinsta, norite ma- 

i ne užmuszti idant jus neiszduo- 

lite man kerszyt kaip norite. 
Gyvastis mano rankose Dievo 
ir be Jo valios nieko pikto man 
nesistos. Jeigu tokia valia Die
vo bus, idant dabar numireziau, 
tai tegul stojasi o jeigu Dievas 
nenorės idant numireziau, tada 
ne piktadariai nieko man nepa
darys.

Tai girdėdamas- vkdas razibai- 
ninku tylėjo kaip ‘nebylys ir už 
valandos tarė:

— Ar tu isztikro taip misliji ?
— Isztikro.
— Ir tu maniai jog asz tau 

nieko pikto nepadarysiu- jeigu 
Dievas to nenorės?

— Na, ne.
— Ar tu tiki, jog visikia Die

vas mato ir visur J o galybe isz- 
siplatinus ?

— Tikiu.
— O jeigu asz tave nuszau- 

siu ?
— Asz to laikausi ka jau sa

kiau, jeigu tokia bus valia Die
vo, tai taip bus o be Dievo va
lios ne plaukas nuo galvos ne
nukris.

Piktadaris pakratė su galva. 
Da niekad nepasitaikė jam ma
tyt toki žmogų, kuris butu taip 
drąsus priesz smerti. Pamisli- 
nes paėmė szaudyklia ir taiky
damas in Joną, tarė :

— Tai ir mink!
"f,

Jonas, be baimes, atsake:
— Tegul stojasi Dievo valia. 

Jeigu Dievas nenorėtu idant 
numireziau, galėtu Jis tave to
je valandoje staiga smerczia 
nubaust tada ir iszsipildys va
lia Dievo arba aplaikysi savo 
mieryje kliūti nes be valios 
Dievo mantes neužmuszi.

Vadas nuleido szaudykle — 
negalėjo szauti. Tvirtas pasiti
kėjimas Jono Dievuje sulaikė 
piktadari nuo atėmimo jam gy
vasties. Ilgai jis insižiurejas in 
Joną, ant galo tarė:

— Neviena jau nudėjau savo 
gyvenime. Nežinau kas tai ga
li būti jog tavęs negaliu už
muszti — negaliu, kad ir labai 
norėcziau.

Ir stojosi begirdėtas daig- 
tas: piktadaris ne tiktai dova
nojo gyvasti bet paleido ant 
liuosybes ir da viską atidavė 
ka. buvo atemia.

Jau dvideszimts metu praėjo 
nuo to laiko. Jonas užsidėjo 
varstotine ir sziadien yra tur
tingu amatniuku. Savo vai
kams ir visiems žmoniems pa
sakojo tanikei jog kas in Dievo 
apgloba atsiduoda, tajpDievas 
neapleidžia ir nuo smerties 
gialbsti.

------------------------ - ,Į

ANT GAVĖNIOS
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” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines Posėdis Beisbolininkn Karalių

— Subatoje ,pripuola pirma 
dienia pavasario.

— Daugelis žmonių ne tik 
vietiniu bet ir isz aplinkines 
dalyvavo atpuslkuiose Szv. Juo- 
žalpo dienoje musu patrono pa
rapijos. Daugelis kunigu suva
žiavo musu prabaszcziui Kun. 
P. Cz-esnia'i in pagiailba.

Szia ir ateinlanczia san- 
vaite pripuola sekanczios baž
nytines szventes: Sukatoje, 
Szv. Benedikto; Nedelioje pri
puola Kanczios Nedellia; P-aine- 
deli Szv. Bonėventuro; Utar- 
ninlkei iSzv. Gabrieliaus Ark- 
aniod'o; Seredoje Apreiszikimo 
Szv. P. Marijos.

— Ponstva Juozai Petke- 
vicziai isz Shenan-dorio ir -pons
tva Aleksai Makauskai isz 
Tunkey Ruh, dalyvavo laidotu- 
vesia a.a. Juozo Duls'ko. Pane- 
delio ryta. Prie tos progos 
taipgi atsilankė in “Saules” 
redakcija, nes aibi szeimynos 
yra setai skaitytojai “Saules.”

—■ Laidotuves a. a. Cecili
jos Perkauslkienes, bus Petny- 
czios ryta sU bažnytinėms apei
gomis 9 vai. ryte, Szv. Juozapo 
Uažnyczioj, prie kurios velione 
prigulėjo. Taipgi prigulėjo prie 
keliu bažnytinių moterių dr.au- 
gys'cziu.

— Sekanti vyrukai likos 
paszaukti in kariszka tarnysta 
isz szios aplinkines tarp kitu 
skaitliuje 1,006: Jonas Czer- 
neckis, Adomas Pitinski, A. 
Budreviczius, J. Jaksztys, S. 
Rajkovskis, J. Skripkunas, E. 
Lazareviczius, J. Ta'cetaus-kas, 
L Laurinaitis, Uranas Zablac- 
kas (Zybelis), V. Czebatorius, 
Petras Lakutski, F. Babelis ir 
kiti.

f Albinas Mizera, 17 me
tu, sūnūs Jonio Mizero, 1023 E. 
Maliainoy Avė., mirė Utarninko 
ryta Hamburgo ligonbuteje 
kur radosi kelis menesius. Szi- 
met jauniais vyrukas butu pa
baigęs Au'gsztesniiaja Mokykla 
bėt ant nelaimes negalėjo už
baigti mokslą isz priežasties 
ligos. Velionis gimė mieste ir 
buvo gerai žinomas ir mylėtas 
per savo draugus. Paliko tė
vus, seseres Konstancija, Ag
nieszka, Helena, pati Juozo Da- 
vidsono ir Marijona, pati Fra- 
no Pitkaus kaipo ir paliko bro
li Juozą. Laidotuves atsibus 
Subatos lyta, 9 vai., su bažny
tinėms apeigoms Szv. Juozapo 
bažnyczioj, prie kurios velionis 
prigulėjo. Graiborius L. Tras- 
kauskas laidos.

ISZ WILKES-BARRE
— Upe Susquehanna, isz- 

kilo gan’a augsztai, padaryda
ma apylinkėje daug bledes.

— Amt praszymo burmis
tro miesto, pavieto prokurato
rius uždraudė visus loszti 
“Bingo.” Daugelis isz tojo pa
liepimo yra neužganadyti ir pa
reikalavo kad burmistras bu
tu praszalintas, nes per uždrau
dimą loszimo “Bingo,” sustos 
pardavinėjimas Apgynimo Bo
nu kurias loszejai “Bingo” 
aplaiko už iszloszima vietoje 
pinigu.

Brooklyn, N. Y. — Ana die
na alpie penkta valanda ryte, 
Sakalausku namuose, 469 
prie 7-tos uly., kilo ugnis; buvo 
tokia staigi, kad Jonas Butke- 
viczius, 63 metu amžiaus bur- 
dingieriiis n^ejo iszsigel'beti 
ir beveik visai sudege. Saka- (

New Yorke ana diena atsibuvo posėdis beisbolininkn karalių. Ant kaireses mato
me Bill Klein (viduryje) kalbant su Jimmy Wilson isz Chicago Cubs su Eddie Bran- 
nicku isz New York Giants. Antram paveiksle matome Connie Mack isz Philadelphia 
Athletics su Ed Barrow, prezidentu Brooklyn Dodgers.

Halu skaitė truputi apdegė. Ble
des padaryta nemažai.ISZLIETUVOS
45 Lietuviai Nužudyti

Czervenai. — Apie keturis 
kilometrus atstumoje už Czer- 
vcln.es yra nužudyti keturesde- 
szimts penki Lietuviai, politi
nei kalinei, kurie praeita Bir
želio 22-tra diena buvo iszvežti 
isz Kauno kalėjimo. Tašyk bu
vo iszvežta 83 politiniai kali
niai, isz kuriu keletui asmenų 
pavyko laimingai parbėgti at
gal. Is'zžudytieji yra palaidoti 
dviejose duobėse. Atpažintųjų 
lavonai bus pavasari parga
benti in gimtąjį kra-szta arba 
sutvarkyti ju kapai.

Miestai Szi Karo Laika
Sunkiai Nukentejo
Lietuva. — Per Užnemune 

karas praūžė per pora dienu bet 
paliko skaudžiu pėdsaku. Mies
tai szi karo laika sunkiai nu
kentėjo o j u tarpe laibiau ’nu
kentėjo Vilkaviszkis. Vilka- 
vis'zki galima pavadinti griuvė
siu miestu. Isz 1,117 namu pir- 
maja karo diena Vilkaviszky- 
jo -sudegė 550; be pastoges liko 
654 szeimynos. Dabar griuvė
siai valomi. Miestas perpla
nuojamas pagal -szios gadynes 
mie-stu -statybos reikalavimus. 
Sziuo metu -didele namu stoka, 
todėl rengiamasi pasiūlyti gy
ventoju daliai, kuri su miestu 
neraj daluig įsuriszita., iszsi'kelti 
in kitus miestelius, kaip Pil- 
viszkis, Virbalis ir Kybartai.

Vilka viszkyjo nukentėjų 
“Žiedo” kooperatyvas del gai
sro turėjo daugiau -kaip du mi
lijonus rubliu nuostoliu. Jo 
nuosavybes ir prekes sudege. 
Labai dideliu sunkumu preky
bai sudaro transportas.

Petras Szuszinskas, Cleve
land, Ohio, raszo: Turiu jums 
isztarti ir siunsti szirdinga a- 
ėziu taipgi praineszti kaip mes 
mylim-e skaityti 1-aikraszti 
“Saule” Musu nuomone yra, 
kad “Saule” yra geriausias 
lai'krasztis. Mes manome, kad 
mes esame vieni isz seniausiu 
skaitytoju. Mano motineile, 
kada perskaito laikraszti, tai 
duoda savo geriems draugams 
pasiskaityti.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

SUDEGE DEGANCZIAM NAME

Szeimyna Vos Iszsigiaibejo
Shenandoah, Pa. — Zigman

tas Kuczinskas, 26 metu, gyve
nantis arti ezionais, Zions Gro
ve, sudege ant smert, 5-ta vai., 
Nedėlios ryta, deganeziam na
me. Jo pati su šuneliu iszsigiai
bejo szokdami laukan per lan
gą o jo tėvai, kurie gyveno an
troje dalyje namo taipgi iszsi
giaibejo giliukningai isz de- 
ganezio namo. Giliukis kad ra
dosi purvynas prie namo per 
ka jie nesusižeide.

Kuczinskas parejas namo ga
na vėlai, stengėsi uždegti kara-

LIETUVYS SUSIDRASKĖ SAVE DINAMITU

Priežastis, Menka Sveikata

Frackville, Pa. — Stanislo
vas Miliauskas, buvęs kareiviu 
pirmutinėje Svietineje Kareje, 
atėmė sau gyvastį per susidras- 
kyma saves su dinamitu Nede
lioje, garadžiuje, užpakalyje 
namo savo sesers, Mares 
Szmulksztienes, 208 S. Lehigh 
Ave. Priežastis taip baisios 
mirties buvo nesveikata ir be
darbe.

TRIS METUS ANT 
PASTOGES

Senas Iszgama Laike 
Mergaite Per Tris Me
tus Nelaisvėje; Uždary

tas Kalėjime
Rockwood, Tenn. — Užda

ryta -per tris metus, arsziau 
kaip -kokia nevalniiilke, -pusnuo
ge ir tanikei suplakta virvėtas, 
Myra Kennedy, kuri yra dąibar 
suaugusi mergina, 17 metu, bu
vo laikoma uždaryta ant -pa
stoges per tris metus, nuo kada 
ji buvo 14 metu merg-aite bet 
ana diena pasibaigė jos kentė
jimai kada ja iszgialbejo isz 
tos peklos palicija.

Raikalis, kuris laike taja mer
gina nelaisvėje yra Bert Jar
vis, 54 metu -amžiaus, kuris ne
ves paėmė mergaite ant iszau- 
ginimo, kada toji turėjo vos 
dvylika metu, būdama siera- 
telle. Po trijų metu mergaite 
dingo isz namu. Kaimynai da- 
girdo nuo Jerviso buk mergai
te iszvažiavo pas savo gimines. 
Per tris metus niekas jos ne-, 

sinine lempa per ka užsidegė 
namas. Tame laike lankėsi pas 
juos jo dvi giminaites, Helena 
ir Fiorentina Junevicziutes ku
rios taipgi buvo priverstos 
szokti per langa isz antro aug- 
szto. Liepsna greitai prasipla
tino ir namas sudege lyg pama
tu.

Kuczinskas dirbo anglinėje 
skylėje High Point, arti Maha- 
noy City. Jo pati po tėvais va
dinosi Mare Balinskiute, isz 
Beaver Valley. Buvo vede jie 
tik penkis metus.

Nelaimingas žmogus paėjo 
isz Lietuvos ir pergyveno ezio
nais apie 32 metus. Prigulėjo 
prie vietines Lietuviszkos pa
rapijos. Paliko sesere Mare ir 
seserunus Alberta, Juozą ir 
Helena, ezionais. La/dotuves 
atsibuvo Utaminke su karisz- 
koms apeigoms. (Frackville 
randasi tik kėlės mylės nuo 
Mahancy City).

mate, 'bet ,p-er visas ta j i laika 
ji buvo uždaryta an.t pastoges.

Ana diena vietine palicija 
aplaiko slapta daneszima isz 
artimo- miesto- buk mergina 
randasi uždaryta ant pastoges 
ir jeigu palicija padarys krata 
tai ja suras. Palicija taip ir pa
dare o kada prispyrė Jarvisa 
prie tauro, jis parode kur mer
gina randasi. Jarvis likos už
darytas kalėjime už priversti
na lai'kymia merginos ir už žve- 
riszlka pasielgimą su ja.

Pats Pakliuvo
In Duobia Kuria

Kasė Kitiems
Winterdale, Pa. — Laike 

kriksztynu įkilo ezionais musz- 
tyne kurioje Boley Kaczuk nu
dūrė peiliu Motiejų Sanczeka. 
Negana to, Boley prisikrovė 
kisz-enius dinamitu, nusidavė 
prie namo kuriame atsibuvo 
kriksztynos, pakiszo kelis 
szmotus dinamito -po namu ir 
uždege. Bet kokiu ten -budu ir 
-dinamitas kiszeniuje Boleslo
vo eksploidavojo iszneszdamas 
ji taipgi in padangos.

PranlaS Mick-eviczius, isz Du- 
'Bois, Pa., raszo: Jau nutariau 
I daugiau nebūti jusu skaityto- 
i jum, kad -tailp poipiera pabran- 
'go ir pakėlėte prenumerata, 
bet kaip ežia žmogus gali pa
mesti skaityti lai'kraszti ‘Sau-i 
le” kuria jau skaitau 40 metu.

i Todėl, vėla įprisiuiiicziu užmo- 
i kęsti už “Saule,” ir skaitysiu 
tolia us.
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Pagerintas ir Padaugintas isz 
Įeidamas. Iszguldanti kiekvie 
na sapna ir kas ateiteje stosis 
Su priedu Planatu ir visokis 
Burtu. Knyga apdaryta kie 
tais audeklineis apdarais.
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Dėdės Šamo parasziutinei 
kareiviai, kurie iszszoka isz 
eroplanu, neszasi su savim tris 
pilnus valgius, vienam 
pakelyje. ■

Yra tai specialiszkas
— proszkuose — nuo 
lyg kavos, kurie
tiems vyrams reikalingu pajie
gu, kada kiti maistai buna su
laikyti ir negalima jiems ju pri
statyt.

Taip, zopostis pajiegu pra
monėje sziadien yra labai rei
kalingas ant vedimo kares. Ka
da apgynimo dirbtuves prade
da naudot daugiau elektriko 
pajiegu, tai zopostis tuju pajie
gu yra gatava ir pasirengus ant 
tarnystes.

Svetimu Kalbu Radio 
Programai

Du szimtai radio stoeziu -Suv. 
Valstybėse siuntė programas- 
29 svetimose įkalbose naudo
damos 6,776 valandas per 30 
dienu laika tuoj po užklupimui 
ant Perlu Uosto, sako Federal! 
Communications Commission i 
isztyrinejimas.

Pirmoj vietoj randame Ita
lus, Lenkus ir Ispanus. Szioje 
šzalyje programai Japonu įkal
boje dingo su karo pirma die
na. Komisijos isztyri-nejimas 
parodo kad sulyginus su 30 die
nu laiku įpriesz Gruodžio 7 d., 
Vokieežiu įkalboje programai 
nupuolė per 87 valandas in 30 
dienu po ta diena, kuomet Ita
lu kalboj programai pasidau
gino per 23 valandas sulyginus 
dviejus laikus.

Stotys, kurios nesza svetimu 
kalbu programas, randasi vie
tose su daug svetimszaliu gy
ventoju. Nuo karo pradžios ir 
po visokia priežiūra, stotys ku
rios inesza svetimu kalbu pro
gramas paiczios saugoja jas nuo 
priesz-valstybines propagan
dos, raportuoja FFC.

Dauguma svetimu kalbu pro
gramų1 pavesta Suv. Tautu ka-!
r o pastangoms ir invairios val
džios agentūros vartoja szita 
szaltini 'duoti žinias ir intrauk- 
ti parama musu svetimszaliu in 
demokratijos kova.
—Comiron Council f o.- Amer. Unity.

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 užvilkinimo 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.

Maistas Czion!

maistas 
sriubos 

priduoda

mažam

Zopostis sukrauta isz laik 
per biznierius, kurie turi po sa
vo valdžia elektrikines kompa
nijas ir kitus fabrikus, gali 
pristatyti greitai ant pareika
lavimo.

Todėl elektrikines kompani
jos dirba diena ir nakti kad 
pristatyti taisės pajiegas ku
rios inkure 2% milijonu ark
liniu pajiegu laike 1941 meto.

Taip, elektrikas yra reika-

PRIGIALBEKIT AMERIKAI! PIRKITE APGYNIMO BONUS IR MARKES

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

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.f Mahanoy City, Pa, 

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

“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 Suv. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

lingas del apgynimo sklypo ir 
prigialbes valdžiai ant apgyni
mo musu padangių ir pakrasz- 
cziu pakol Amerika bus laisva 
ant visados.

Pennsylvania 
Power & Light 

Company

vcln.es



