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Isz Amerikos
12 Metu Mergaite Ir 16 
metu Vaikas Nusiszo- 

ve Isz Meiles

Raubsville, Vt. — Tūlas au
tomobilistas važiuojantis per 
girraite iszgirdo vaitojimus ir 
sustojas nuėjo pažiūrėti kas tai 
butu. Rado jis krūmuose nusi- 
szovusius 12 metu mergaite, 
(Margarieta Benson ir Harry

“Szlove” Nugara Savoj 
Vyrui Beveik Kožna 

Diena
Moorehead, N. J. — Danie

lius Gerravdt, užvede teismą 
ant persiskyrimo nuo savo my
limos pacziules Gertrūdos, kad 
ji už daug naudojo ant jo pe- 
cziu! szluota o ant galo ir isz- 
vare ja isz namu. Nors jo (pri
slėgėte tankei naudojo szluota 
ant jo pecziu bet nemokėjo jos 
naudoti stuboje ir staczei atsi
sakė užlaikyt paredika kaip ant

Nesbitt, 16 metu. Mergaite bu-l gerai g’aspadinelei iszpuola.
yo persiszovus in krutinę o vai
kas turėjo kulka galvoje ir mi
re po keliolikos minutu.

Vaikas buvo insimylejas in 
mergaite ir toji ji mylėjo karsz- 
tai o kad tėvai buvo prieszingi 
ju meilei, vaikai nutarė mirti 
drauge.

Todėl .pats buvo priverstas vir
ti sau valgi ir įkloti lovas ir da
ryti visame paredika namie. 
Porele apsivedė tiktai praeita 
meta. Moterele daugiau mylė
jo zulyt po miestą ir ant pikcze- 
riu ne kaip sėdėti namie.

'Norristown, Pa. — Ugnis su- 
maikino 13 įprivatifezku eropla- 
nu padarydama b’ledes ant 60,- 
P00 doleriu. Vienas isz miekani- 
Įku netyczia uždege viena isz 
eroplanu ir liepsna įprasiplati- 
flio ant kitu.

Bcmbay, India — Hindu 
Kush aplinkinėje drebėjimas 
žemes padare daug bledes ir 
didelis skaitlis žmonių pražu
vo kaipo ir padaryta daug ble
des.
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Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

8,250,000 KARISZKU DARBININKU

WASHINGTON, D. C.—Lyg 
pabaigos Kovo (March) mene
sio kariszku darbininku Suv. 
Valstijose rasis net 8,250,000 
fvyru ir moterių. Valdžia rei-

kalaus da daugiau darbininku 
prie visokiu valdiszku darbu, 
kurie iszdirbines visokius ka- 
riszkus reikalingus dalykus 
del vedimo kares.

MOTINA PAPJOVĖ SAVO DVI DUKRELES

Pati Norėjo Pasipjauti

WILKES-BARRE, PA. —
Mrs. Elsie Rubbico isz Plains, 

pasiszauke savo savo dvi duk
reles in maudinyczia, po tam a- 
bi papjovė su britva ant smert, 
po tam bandė sau atimti gyvas
tį per perpjovima rankosia 
gyslų. Motere baisei rūpinosi 
kad josios vyras bus paszauk- 
tas in kariuomene ir tas ja pri
stūmė prie to baisaus darbo. 
Mergaites buvo Sylvia, 4 metu

ir Joana, dvieju metu. Žudins- 
ta atidengė 16 m. vaikas, Juo
sias Barran kuris atėjo pas Rub- 
bicus paklaust ar jie ko nori isz 
sztoro. Rado jisai motina gu
li nczia sukruvinta ant grindų 
ir mergaites negyvas. Paszau- 
ke policija kurie nuveže moti
na in palicijos stoti kur ji prisi
pažino ka padare. Szale jos 
gulėjo 16 coliu ilgio mėsinis 
peilis.

VYRAI NUO 45 IKI 64 M., BUS TRAUKIAMI 
i PRIE KARISZKU DARBU

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Franklin D. Roo- 
seveltas paskyrė 27-ta diena 
Balandžio (April), kad visi 
yyrai turinti nuo 45 iki 64 metu

turės užsiregistruot prie ka- 
riszku darbu ir kitokiu užsiė
mimu, kur bus reikalingi del tė
vynės labo.

INSTOJO IN KARIUOMENE TURĖDAMAS 
53 METUS; BUVO TREJOSE KARESE

HAZLETON, PA. — Mikas 
Vojovicz, 53 m., instojo in ka
riuomene gialbet Dedei Šamui 
apginti Amerika nuo nevido
nu. Randasi jisai sziadien New 
Cumberland, Pa., kariszkam a- 
baze.

Vojovicz buvo kareiviu Mek
sike, Francijoj ir pirmutinėje 
svietine je karėj e, iszlikdamas 
sveikas ir gyvas. Buvo jis mu-

sziucsia taipgi Bulgarijoj ir

Rusai Užklupineje Ant Vokiecziu

Yra tai pirmutinis paveikslas parodantis Rusiszkus 
kareivius užklupant ant Vokiecziu, kada jie radosi prie 
Rostovo, Kaukaze. Tame laike buvo didelis szaltis ir Vo- 
kiecziai negalėjo pasiprieszyt Rusams ir likos sumuszti.

VISKĄ NAIKINA

Kempese Degina Dra
panas, Blanketus, Mai
stą Ir Užkasineja Mesa 

In Žeme; Nieko 
Neczedina

Washington, D. C. — Sena
torius Davis pareikalavo nuo 
Valdžios kad isztyrinetu baisu 
naikinimai visokiu dalyku CCC 
kempese, czionais Pennsylva- 
nijoj, kuriuose darbininkams 
buvo (paliepta (per valdiszkus 
inspektorius naikinti viską kas 
tik davėsi kad tik kontrakto- 
riai galėtu pristatyt (daugiau 
taivoro ir maisto. Darbininkai 
degino drapanas, blanketus, 
guminius ratus nuo troku ir 
automobiliu o geras tulszis už
kasinejo in žeme. Muistą, kaip 
laszsinius ir kumpius inkasi- 
nejo in žeme o kada tūlas žmo
gelis atėjo iszsikasti tai inspek
torius jam nepa vėlino ir saike 
kad valdžia nepa vėlina tu j u 
dalyku pasiimti, norints dau
gelis gyventoju tu'ju dalyku 
reikalavo. Pecziukus kurie pri- 
siduotu szeimy.no.ms, sudaužė 
ir užkasė juos in žeme. Net ir 
gerus czevery'kus degino arba 
užkasinejo in žeme.

Vienoje kempeje darbininkai 
supjaustė da naujus szienikus 
ir paduszkas. Žmones melde 
kad jiems duotu tuos dalykus. 
Kada tūlas žmogelis norėjo 
pasiimti kelis dalykus tai ji 
kerszino aresztavojimu.

Daugeli troku ir kitu maszi- 
nu paliko ant lauko kad surū
dytu, sziupelius ir kitas tulszis 
užkasinejo in žeme. Kada j u 
užklausta del ko taip pasielgi- 
neja ir viską naikina, tai in
spektoriai pasakė kad tai val
džios turtas kurio ir taip yra 
perdaug todėl ji naikina.

Valdžia dabar daro tyrinėji
mą, kas tame yra kaltas kad

Serbijoj 1912karesia. Jo tėvai tiek dalyku sunaikinta vietoje 
ir brolei visi žuvo laike musz- 
iu. Sako jis kad Amerikonisz- 
koj kariuomenėj pasielgia su 
kareiveis gerai, aprėdo gerai 
ir duoda visiszka priežiūra ir 
yra tvirtu, kad Vokiecziai ir 
Japonai bus supliekti. Nori 
kovoti ir už laisve Amerikos 
isz ko visi turi būtie dėkingi.

iszdalint tuosius dalykus del 
vargingu žmonių arba Raudo
no Kryžiaus Draugulves.

Taip, milijonai doleriu eina 
ant niek ir in kiszenius kon- 
tra'ktoriu kurie isz to turi ge
ra pelną o žmones turi dėti pi
nigus susze'lpti valdžiai laike 
kares.

AKLAS TIKĖJIMAS

Instume Tarnaite Prie
Nužudymo Savo Gas- 

padoriaus; Dievas 
Jai Paliepė

Duluth, Minn. — May Hal- 
berstad, kuri per 16 metu tar
navo del savo gaspadoriaus 
Bernardo Simpson, staigai ne
tekus proto, pagriebė kirvi ir 
inbegus in miegkamlbari gas- 
paidoriaus, sukapojo ji ant 
smert. Jo 9 metu dukrele tame 
laike inbego in kambarėli bet ir 
jai uždavė su kirviu, perkirs- 
dama baisei veidą. Po tam mer
gina inpuole in kambarį gasipa- 
dines kuri tame laike sirgo, už
duodama jai kelis ypus su kir
viu, nuo ko randasi ligonbute- 
je mirsztanti. Gaspadoriaus 
galva buvo beveik visiszlkai nu
kirsta nuo stuobrio. Nužudin- 
tas turėjo apie 57 metus ir turė
jo didelia ūkia.

Kaimynai suriszo pasiutėlė 
ir ja nuveže in pavieto kalėji
mą. Ten po keliu valandų tyri
nėjimo prisipažino palicijai 
buk ji turi susiezedinus apie 
penkis tukstanezius doleriu 
kuriuos palicija rado jos kam
barėlyje. Kada jos užklausta 
del ko taip padare, mergina 
pasakė kad jai Dievas paliepė 
nužudyti visus ant aukos.

Kas perdaug tai szelauik. Pa- 
nasziai ir su tikėjimu, jeigu 
žmogus jo gerai nesupranta tai 
stojasi kvailiu arbaipamiszeliu. 
— Viską reikia naudoti iszmin- 
tin'gai ir tik tiek nukąst, kiek 
žmogus gali lengvai nuryt.

Nužudyta Motere Su
rasta Dideliam Kupare

Atlanta, Ga. — Suriszta dru- 
czei su virvėms, su praskeltu 
pakausziu ir iszmusztais dan
timis ir inlkimszta in dideli au
tomobilini kuipara, Mrs. Mil- 
dreda Williams, 22 metu, likos 
surastsa ndgyva iper du nige- 
rius skiepe ant Steward uly- 
czips, kada nigerei czystino 
skiepą.

Kas motere nužudė tai .pali
cija da neisz tyrinėjo. Motere 
dirbo czeveryku sztore.

Suszaude 17
Japonu Eroplanu
New Gvinoje Allįjentai Suszau
de Septyniolika Japoniszku Ero
planu Ir Sunaikino Keliolika 

Japoniszku Stocziu
Valdys Kinczikus

Pulkininkas generolas Juo
zas Stillwell isz Amerikos 
kariuomenes, likos paženk
lintas vyriausiu vadu Kin- 
iszku kareiviu po generolu 
Chiang Kai-shek. Tures ji
sai kamanda ant Kiniszku 
kareiviu, nes kalba Kinisz- 
kai gerai.

Rusai Suszaude Szim- 
tus Vokiecziu; Tieji

Patys Pasiduoda
Moskva — Visas 16-tas Vo- 

kiszkas korpusas kareiviu li
kos apsiaubtas Staraja Rusijoj 
ir isz keliu tukstaneziu karei
viu pasiliko tik 15 kareiviu ir 
vienas aficierius. Tūkstantis 
kareiviu likos užmuszta in kė
lės minutas. Mažai pasiliko isz 
tojo korpuso nes jeigu nebuvo 
užmuszti tai daugelis suszalo 
ant smert.

Rusai atėmė nuo Vokiecziu 
szeszis didelius miestus ir už- 
musze 17 tukstaneziu Vokie
cziu in kėlės dienas muszio. 
Daugelis Vokiecziu ėjo su isz- 
keltoms rankoms augsztyn ant 
ženklo pasidavimo bet j u afi- 
cierei juos nuszove isz užpaka
lio. Vienam kaimelyje Rusai 
taip staigai užklupo ant Vokie
cziu kad užmusze apie 500 vy
ru isz 13-to inžinierių pulko.

Rio de Janeiro, Brazilija — 
Badai apie 25,000 Japonu keti
no sukelti maiszati priesz Bra
zilija ant paliepimo valdžios isz 
Japonijos. Daugelis Japonu li
kos aresztavota pas kuriuos 
rado daugybe ginklu tarp ku
riu radosi Japoniszki aficieriai.

Boston, Mass. — Mrs. Mar
garieta Keiimeally turi szeszis 
sūnūs kariumeneje isz kuriu 
jauniauses turi tik 19 metu.

CANBERRA, AUSTRALIJA — Allijen-
tu eroplanai užklupo ant keliolika Japoniszku 
eroplaniniu stocziu Naujoj Gvinoje, suszaudy- 
dami 17 kariszku eroplanu kaipo ir keliolika 
laivu. Dvi eiles Japonu kareiviu likos užklupti 
per allijentus. Miestas Katherine taipgi likos 
bombarduotas.

Japonai paliepė generolui Wainwright, 
kuris užėmė vieta MacArthuro, apginti Filipi
nus nuo Japonu, kad jis pasiduotu su savo ka
reiviais ir su Filipiniecziais nes kitaip bus 
isztremti nuo virszunes žemes bet musu Ame- 
rikoniszkas vadas neatkreipe jokios atydos ant 
tojo kerszto ir nedave jokio atsakymo ir ketina
kovoti kaip kovojo generolas MacArthuras lyg 
paskutiniam.

BAISI SKERDYNE 
4,000 SERBU

Tarpe Tu Radosi Vaiku 
Ir Moterių

London — Baisios skerdynes 
Serbu atsibuvo kuriose suszau- 
dyta net 4,000 žmonių, tarp ku
riu radosi moteres ir vaikai isz 
mokyklų.. Szimtai. Bulgaru, 
Serbu ir Francuzu likos aresz- 
tavoti. Buvo tai atsimokejimas 
už nužudymą Vokiszku gyven
toju Hregjeve aplinkinėje. Vo
kiecziai neturėjo mielaszirdys- 
tes ne ant vaiku, turineziu po 
15 metu kurie buvo szaudomi 
laikydami knygas rankose, pa
imti tiesiog isz mokyklų. Ma
noma kad beveik puse gyvento
ju tojo miesto likos suszaudyti. 
Tarp tu buvo daug vaiku ir mo
terių. Tukstaneziai žmonių li
kos sužeisti.

Vokiecziai Nužudė Ku
nigą Ir Tris Studentus

New York — Angliszkas rei- 
dio pranesze buk Vokiecziai 
Tarno  ve, Lenkijoj, nužudė Ka- 
talikiszka kunigą ir tris klieri
kus už koki ten prasižengimą 
bet pravardžių nepaduota.

APIE 250,000 ŽYDU 
ISZŽUDYTI

Per Vokieczius 
Ukrajinoj

New York — Pirmininkas 
Žydu paszialpines draugavęs, 
Bertrand Jacobson, kuris ap
leido Budapeszta drauge su 
Amerikoniszku diplomatiszku 
korpusu 13-ta d. Sausio mene
syje, pasakė laikraszczio repor
teriams buk Vokiecziai nužudė 
Ukrajinoje apie 250 tukstan- 
cziu Žydu.

Tarp tuju radosi tukstaneziai 
Žydu isztremtuju isz Vokieti
jos ir kitu sklypu kuriuos in 
czionais atvaryta o ypatingai 
isz Kijevo kuriame tai mieste 
iszskerde nekaltu Žydu dau
giau kaip 52 tukstanezius.

Washington, D. C. — Žinios 
skelbia buk kada Hong Kong 
likos paimtas per Japonus tai 
tame laike radosi daugiau kaip 
1,000 Amerikonu tame mieste, 
kurie likos paimti in nelaisve 
su kureis pasielgineja bjaurei 
o ypatingai su moterems.

London — Angliszkas sub- 
marinas paskandino du Vokisz- 
kus submarinus ant Meditera- 

i niszku mariu.

New York — Vokiszki sub- 
marinai vela paskandino tris 
laivus pakraszcziuose Atlanti- 
ko mariu, 76 laivorei likos isz- 
gialbeti o 12 pražuvo.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT.
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Kas Girdėt
Miestas Philadelphia, Peramy^-^ 

sylvaiiijo j, yra didesnis ne kaip 
sau nėkurie mano. Turi jis tiek 
vietos 'kad jame sutilptu net 35 
milijonai žmonių. Paežiam pa
viete sutilptu deszimts milijo
nu žmonių ir da butu užtekti
nai vietos dėl dauigėlio.

Nesibijokite moterėles jeigu 
jus vyras supras kaip jus ji 
mylit ir guodojate — isz to jis 
džiaugsis ir jus da laibiau my
lės. Nes tik meile užlaiko svie-

Didesne Gamyba Yra
Raktas In Pergale

Pagall ikariszlku žinunu spėji
mą tai szi .kare gal neužsibaigs 
greicziau kaip szi rudeni. Net 
pats Hitleris su Stalinu tvirti
na buk prie pabaigos 1942 me
to kare gali pasibaigti. Bet 
lai'kraiszcziai skelbia kad Ame-

Netlson, Karo Gamybos Tary- Į MalcArthur, vynai Indijoj, mu- 
bos virszininlk'as pasako tau-1 su jaunuoliai .ant žemes, ant 
tos darbininkams kad musu1 juru ir ore, pirmiausia nuken- 
gamybos siėkis turi būti per- tęs ir 
virszytas.

Amerikos pramones laisvam 
administravimui — dirbkime 
kaip niekad dar nedirbome kad 
mes g-aletume inveikti priesza 
kuris yra tekis žiaurus, tokis 
žveriszkas ir kruvinas su kokiu 
mes dar niekad nesusidureme. 
—Common Council For Amer. Units

Kirsk Jiems Kur Skau
dės ... Pirkie Bonu!

Apie Moteres

FOyiCTORY

mirs. “Gamybos linija 
papildo karo linija. Bet karo 
linijoj laisve yra apginama — 

“Prakaitas ir darbas turi J jusu teise laisvam užsiėmimui; 
■pasireikszti gamyboje, kad ati-1 jusu teise kolektyviai derėtis; 
tiktu krauja ir veikla ikaro| jusu teise kritikuoti; jusu tei- 
fronte.” Szi formula pergalei i se melstis kaip norite — karo 

„ buvo duota tautai Donald M.' linijoj, tie daigtai, kurie yra
Lz bėgti Vokiecziams susidrutint' spirmįnįnkas Karo Ga- 

septyniolikto szimtmeczio. ku- Į!nes velia:u's gaili būti per vėlai t miyĮ’o,os Tarybos, pirmame isz 
'apginti Azijos frontą ir ant j ■ • • ■
tolimo Pacifiko mariu.

Paskutinei daneszimai skel-

Kapucinu kliosztoryje, Po-!r^bn su Anglija pasiskubintu 
tenza, Italijoj, likos surastas' P'adai'yti koki uižkluipima ir už- 
senas rasztas, paeinantis isz!

ri parasze vienas isz tuju zoko- 
ninku vardu Monfredona, su
rinkdamas visokias pranaszys- 
tes lyg 2,000 metu.

Tame sename raszte yra pa
raškyta gana gryna teisybe ir 
pranaszavimai kas kiszasi atei
ties. Zokoninkas inspejo diena 
Francuziszkos revoliulcijos, nu
puolimą Napoleono ir abi Svie- 
tines Kares, kurios prasidėjo 
1913 ir 1941 metuose. Tame 
raszte ant szio meto pranaszau- 
ja 'didėlius drebėjimus žemes 
ir tvanus. Mete 1960 sala Sicily 
bus nuryta per mares. Taipgi 
pranaszaujama jog mete 1970 
Francija ir Iszpanija dings nuo 
virszunes žemes per smarku 
drebejima žemes o 2,000 mete 
yra paraszyta jog galima tikė
tis pabaigos svieto.

Laime musu jog da lyg tam 
laikui turime truputi laiko ant 
paku tos.

keturiu savaitinių radio pro
gramų atsakydamas in klausy
mą; ka civiliai žmones gali da-

bia buk Japonija pasirengineja ryti> <kad pa,d!eti &aBa. wale. 
ant užklupimo ant Australijos Į ti p Xe,ls()nas pasak,e jo klau. 
isz visu sipeku ir apėmimo Nau
jos Gvinos.

Kaip ana diena reidio pa
skelbė tai Amerikonai su Aus- 
traliecziais ir kitais allijentais 
jau yra pasirengia ant Japo- 
niszko kailio po vadovysta ge- 
nerclo MacArthuro.

z"-' Motore neprivalo skupet sa
vo meiles del savo vyro, juk ir 
vyras trokszta tos meiles kaipo, 
ir moterėles ir jie trokszta to 

^glamonėjimo, pagyrimo ir glos
tymo kaipo ir moterisz'ka veis- 
įle. <•

Nekurtos moterėles rugoja 
buk kada ju vyrai atsitraukia 
nuo altoriaus tai atszala kaip 
szmotas ledo. Tula moterele 
man kalbėjo buk isztekejus už 
savo vyro, jis ne nepamislino 
kad ji trokszta nuolatines mei
les ir kad jai pasakytu kad ja 
myli ir kad ji pildo savo priva
lumus kaipo gera gaspadine ir 
motina. Ji trokszta jo karszto 
pabueziavimo ir prispaudimo 
prie krutinės o ne tik dalyps- 
teti jos veidą jo lupomis kurios 
turi tiek ženklyvumo kiek szal- 
tas bulvinis blynas.

Bet ar tokios moterėles, ku
rios geidžia tokios karsztos 
meiles nuo savo vyro, gal joms 
ne ant mislies neateina kad ir 
ju vyrai trokszta panaszios 
karsztos meiles nuo savo pri- 
siegeles — nors truputi pri
glaudimo prie jos baltos kruti
nės.

Jos nddasipranta kad suau
gės vyras tai yra kaip tikras 
beibokas, stovėdamas ant laip
snio garbes, trokszta kad ji pa
ežiui© paglostytu, (ne koczelu 
per galva) bet meileis žodeleis 
kokiu jis yra geru ir meiliu ir 
kaip jo prislėgei© įkas vakara 
atsiklaupia ir dekavoja Dievui 
kad Jis jai davė toki gera vyra 
ir jog ji myli ikožna dienia dau
giau ir daugiau. — Visi vyrai 
geidžia tu “motiniszku paglos- 
tinimu” ntes nuo mažens buvo 
glostomi per moteriszka ranka.

Juk nesiranda ant svieto vy
ro kuris nemiauktu kaip kati
nėlis isz užganadinimo kada ji 
ranka glosto, jeigu jam jo pa
ežiui© panaszei darytu. Butu 
užgataadintas visame jeigu ap- 
laikytu nors truputi meiles nuo 
savo paežiuies kokios ji taipgi 
Jroksztanuo vyro, j .

Priežodis sako, kad meile ne- 
surudija. — Taigi, Mikolas 
Fenster, isz Indianapolis, 71 
metu amžiaus senukas, prane
ša© palicijai buk pabėgo jo pri
siegele, kuria jam paveržė ko
kis tai Pearce Gleason ir su ja 
pabėgo. — Gal pasakysite kad 
jo prisiegele buvo kokia tai se
na bobele?” O ne. Mrs. Fenster 
yra vos '28 metu amžiaus. Ma
tyt kad toji moterele labai my
lisi in Matuizelius. <

| Kaip ilgai vyras yra jaunu ir 
laimingu ?

Ant to klausymo vienas isz 
Iszipaniszku lailkrasz'cziu ap
garsina kad skaitytojai atsaky
tu ant jo. Tarp tukstaiucziu at
sakymu radosi sekantieji:

Tankiausia vyrai yra pat oi 
jauni pakol dla nemansto apie 
alpsipacziavimo.

Jeigu vyras ineina in kroma 
ir perka kvepianti muilą, prieik 
tam užklausineja ipardaviko 
kelki vaistai yra geriausi del 
nusikvarbavimo plauku — yra 
tai greieziausias būdas pažinti 
kad jau pradeda sensti.

Vyras pradeda sensti in lasz- 
tuones dienas po szliubui — sa
ko viena moterėle.

Vyro senatve tai palnas’zi in 
jo drapanas; kuriu ilgumas pri
guli nuo to, kaip su jais piasi- 
elgineja.

Vyrai myli savo pacziulems 
užtikrinti kad jau sensta o prie 
kitu moterėliu visados nusida- 
vineja jaunais ir prie ju glau
džiasi.

Vyras yra pato! jaunu pakol 
moterėles prie jo kimba o sen
sta kada pats lenda joms in 
akis.

Vyras būna lyg tam laikui 
jaunu pakol pataiko inkvepti 
užvydlejima savo moterei.

Kaip apie tai Lietuvei mau
sto tai negirdejome bet kaip 
mums tūla moterele pasakė in 
ausi tai vyras yra tada senu 
“igramozdu” kada... et, veluk 
užtylėsime ka ji mums sake.

Geri Patarimai

— Pakol ’žmogau apsivesi, 
pirma iszmokie vaikszczidti 
tiesiog in namus po darbui.

— Niekas žmogui' neatne
šta didesnio pocento, kaip ge
ra iszmintis ir sveikata.

— Jeigu1 nori turėt ramu gy
venimą ir pasilsi namie, skai- 
tykie laikraszti “Saule.”

syto jams Ikad ‘‘visu rimtumu” 
jis nori ju paklausti ko jis pats 
saves klausė: “Ai' jus sziadien 
’darote visiką, ligi jusu iszga- 
les, kad indeli daugiau ginklu 
in raukais musu kariaujaneziu 
vyru? “Asz pabrėžiu sziadie- 
nia, ’ ’ jis šlako, ‘ ‘ todėl, kad gink
lai pagaminti rytoj, kita me
nesi ar kitais metais nebus nau
dojami vyru, kuriems jie szia- 
dieina reikalinlgi, ir jie būtinai 
reikalauja ju sziadienia.

“Vokietijoj, Japonijoj ir ki
tose užkariautose szalyse mili- 
j’clnai vyru pririszti prie ju dar
bu po grasinimu mirties, arba 
konlceintralcijos stovyklos, po 
botagu ir privertimu slaptos 
policijos. “Mes nekovojame 
prieszus, 'kuriu gamyba laisva. 
Mes kovojame prieszus kur ad
ministravimas yra prievarta ir 
kur darbas yra priverstinias.Jie 
turi daryti kaip jiems insialky- 
ta arba mirti. Jie yra vergai. 
Mes turime kovoti priesz Vo
kietija ir Japonija kuriu ga
myba yra priėjus galutino laip
snio. “Taigi įasz klausiu, julsu 
visu laisvu vyru ir moterų, ar 
mes galime ta pervirszyti? At
sakymas priklauso nuo ka tie 
vyrai karo gamybos instaigose 
administravimo ir darbininkai 
— darys sziadien. “Asz įkalbė
jau su vyrais,’ kurie kaltina 
darbininkus dėl stokos gamy
boj. Asz įkalbėjau su darbo va
dais, kurie kaitina administra
vimą del stokos gamyboj. Asz 
kalbėjau su ladministratoriais 
kurie! kaltina medžiagų pri
statytojus. Asz kalbėjau su me
džiagų pristatytojais, kurie 
kaltina ne ture j ima medžiagos. 
Ir asz kalbėjau su 'daug žmonių 
kurie kaltina Washingtoma.

‘‘Mano atsakymas visiems 
tiems žmoniems buvo: — “Ka 
jus patys darė te 'apie tai ? ‘ ‘ Biz
nieriams asa sakiau: “Ar jus 
tikrai balndete praszalinti prie
žastis gerai pagristu skundu 
priesz darbo sarilygu jusu in- 
stiaigose? “Darbui asz sakau: 
“Ar jus tikrai, pagal jusu isz- 
galbs, balndete sutvarkyti nesu
sipratimus nenustodami gamy
bos? “Taipgi .asz industrijos 
klausiu: vyru instaigose, visi 
jus, kurie galite prisidėti prie 
vis auganezios gamybos, žiūrė
kite in savo szirdis, žiūrėkite 
iii savo protą, bukite teisingi 
siau ir atsalkylkite mano klau
symą: “Ar jus sziadien vykdo
te, pagal jusu iszgales, viską 
ka galite, kad pristatyti lėktu
vus, tankas, ginklus, laivus, 
amunicija ir inrengimus tiems 
jaunuoliams, kurie taip būti
nai ju reikailau’ja? “Jeigu mes 
negalime atsakyti aiszkiu ir 
garsiu “taip”, mes isztikruju 
padedame asziai laimėti szi ką
rą. Ir vynai lapiu-duobese su

AKTORIS MIRĖ
VARGE

Bet Paliko $232,000
London, Anglija.— Joe Coy

ne, 73 metu, kuris gimė New 
Yorke ir savo laike buvo gana 
žymus alktoris, lyg savo pasku
tinei dienai gyvasties, sake, 
kad neturi nei cento. Dabar po 
jo mircziai pasirodė, kad tasai 
‘vargs'zas1’ paliko 232 tukstan- 
czius doleriu nuo kuriu val
džia jau paėmė valdiszko pa- 
dotko apie 50 tukstanezius do
leriu.

Coyne gyveno dideliam var
ge, bet pasirodydavo gana 
szvarei ir kaip pats nekarta 
kalbėdavo, kada laikai buvo 
geri, pasirūpino sau 50 siutu ir 
overkoeziu ant zoposties ir 
tuos nesziodavo lyg smert. Vis
as turtas eis del dvieju puisese- 
riu gyvenaneziu Amerike. 
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

brangesni už viską, yra apsiau- 
gojiami. Skirtumą nedaro ar esi 
paprastas darbininkas, bosas 
gamybos inlstaigoj, arba .pri
žiūrėtojas instaigoj. Jeigu pra
dėsite rytoj, dedami ta truputi 
dauguiau pastangų, ta didesni 
pasiryžimą, 'darbe, mes galime 
laimėti su mažiausiu atidavi
mu kraujo ir turto. ‘

‘Jeigu neatsieksime savo tik
slo tai gali būti galias laisves 
visame pasaulyje per szimtme- 
czius. Ar negailime suprasti k a 
tas reiszikia netik mums szia
dien bet visiems kurie mus 
seks? Asz tikiu jog galime su
prasti. “Prezidentas prasze 
milžiniszku' gamybos pastangų. 
Asz taigi naszaiu administravi
mui ir darbininkams insteigo- 
se, kur karine medžiaga gami
nama, kad jie insteigtu ben
drus administravimo-darbinin- 
ku komitetus savo vietose, kad 
tik gamyba pervirszytu prezi
dento siekius. ‘‘Asz noriu sa
kyti, kad szis nėr klastingas 
žygis, pagreitinti vyrus ir ma- 
szinas dėl' pelno. Yra 'darbas, 
kuriame mes visi galime daly
vauti ir pasidalinti pasekmes. 
Isz to, turi iszeiti didesne ga
myba isz kiekvienos maszinos 
ir turi būti 'didesnis vartojimas 
kiekvienos maszinos. Negali
me laukti .pakol .naujos intaisy- 
tos. Darbininkai turi dirbti pil
na laika — trims darbo permai
noms. Turime atsiekti maksi
mumą isz 168 dlarbo valandų 
kiekvienai maszinai per san- 
vaite. “Tikiu, kad galime pa
dauginti gamyba 25% su da
bartiniais inrengimais. “Priar
tinti siekius vyrams ir 'admi
nistravimui asz nustatau ga
mybos surasza .pirminiams isz- 
dirbejamis. Ju kvota sziam dar
bui bus sprendžiama nuo kiek 
mes žinome kad ta instaiga ga
li atlikti. “ Mes Amerikiecziai 
mėgstame lenktynes sporte ir 
pirklysteje. Czia, sziame pla
ne, yra didžiausios visu laiku 
lenktynės, kuriose noras ir ga
bumas visos Amerkos pramo
nes— darbininku ir adminis
travimo — gali tikrai paskam
binti laisve aplink visa pasau
li. Asz praszau kiekvienos in- 
staigos invest tokia tvarka kad 
kiekvienas vyras gali paduoti 
jo sumanymus ir patarimus del 
geresnio atlikimo darbo. Geri 
.patarimai bus siuneziami in 
Wasliingtona. Naudingi bus 
pasidalinti su kitoms ins tai
goms. Tokiu badu mes prade
dame nauja sumanymu szalti- 
ni. Asmlenys, kurie prisidės 
prie didesne gamybos gaus 
atatinkama atlyginimą. Wash- 
ingtone mes 'galime nUpieszti 
tik szios gamybos pradinius rė
mus. Pasisekimas priklaus p j ° No_ 
miUo kiekvieno vyro ir moteres ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
prie gamybos linijos. Tos ga-' Pu®JaPlu • • ......... ‘ *5c

° d | No. 125 Trys istorijos apie Pa-
mybos linijos nusprens ar mes skutinis noras; Septynis brolius; Var- 
iszlaikysime kovoj linija ir ar ginga žmogaus sunu ir razbaininka 

mes galutinai inveiksime prie
sza. Asz taigi sakau jums lais- Doras gyvenimas;
vienas vyrams ir laisvoms rn’O-^ 
terems prie gamybos linijos —kuris buvo protingesnis už savo poną

ggį BUY
UNITED
STATES
DEFENSE

^BONDS
i STAMPS

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

Duckie 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.

Vyras leistas ant svieto 
del kares, o motere dėl gaivini
mo karininko; sziaip viskas yra 
tik niekyste.

*♦’ Labai saldžius vaisius ne
mėgsta kareivis. Dėlto mėgs
ta motere; nes motere saldžiau
siai, ’beveik ko’žnlam pakarsta.

Motere geriau iszmano 
apie 'kūdikius nėgu vyras nes 
vyras turi daug mežesni protą 
negu moteres.

* Visame daikte motere 
daug iszmintingesne negu vy
ras nes jeigu motere insimyli 
in vyra, tai ne taip aklinai, 
kad be to vyro negalėtu aipsieit. 
Bet jeigu vyras insimyli in mo
tore tai pasilieka jos 'didžiausiu 
nevalininku.

* O jus szirdeles! Ar jum 
nebutu lengviau turėt burnelėj 
puikius žodelius, negu bjaurės 
pliovones. Isz bjauriu plovo- 
niu visi piktinasi, o isz puikiu 
žodėliu visi gėrisi.

— Kuom eini toliau in gi
ria, tuom tetngviau paklysi.
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Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz-
Su pa- 

35c 
Trys istorijos, apie Ne-

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

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

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 
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
pinusi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, .........................................15c

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

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

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

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

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

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

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

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis: Drąsus szuo; Kolera; Sene- 

llis; Vargo sapnas ir pasaka apie ci- 
I gonus. 45 puslapiu.....................15c

. 124 Dvi istorijos apie Dvari-

62 puslapiu.....................................15c
| No. 126 Penkios istorijos apie 

‘ ; Priversta links-
'mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
| užeiktos karaliaus dukters; Jonukas

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

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

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

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

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
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 klasteris. 40 
puslapiu ............................................15c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka

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

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

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

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

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

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

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykie; 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 Pasiskaitimc 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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— Nes jos pakajuje rado 
kruvina skepeta ir sziebia. Bu
kai a i da idaugiaus ponui apie 
tai pasakys nes jie buvo sude

ATRAS kalnuose užaugės ir 
in pakalne nuo tu kalnu žiu

rėjas tai kada reikia su tais kal
nais atsiskirt o kitoj vietoj gy
venimą apsirinki, tai labai ne
rimauja. Vienas ponas kalbė
jo in savo paezia:

ka tvirtino jog Jokūbas (taip 
vaidinosi tasai vaikinas) yra 
labai iszmintingas : '__ ,
jog geru tėvu o jo tėvas buvęs | 
da kariu'omeneje feltfebeliu. 
Net man jos tieji pagyrai nu
bodo . klausyt. Jokūbas buvo

— Taip, 'duszyte, taip yra. pateigus Vaikinas, ir gudrus;
Tu vis trauki ir geidi gyvent matyt jog buvo drąsus. Kada 
pakalnėse nes tanais užaugus. I drauge keliavome, paklausiau

— Dusziuli! —- atsake pati, vaikino ar jis buvo kada “ tusz-
— visur gerai ir gražu, kur tik, ežiam dvare” (nes taip ji visi

liudininkais.
— Ar Martinas (dažiureto- 

jaus sūnūs) tame laike buvo 
vaikinas, ■ luaimie?

— Ne. Nebaszninikas ponas 
ji priesz ta diena buvo iszsiun- 
tes raita su reikalu in miestą. 
Asz viską žinau nes ta diena 
■žasu neganiau tai buvau dvare

saulele szvieczia.
— Teisybe, nes nuo kalno ge

idaus žiūrisi žemyn o ve, nuo 
kalno daug areziau dangaus...

— Ir žemumoj tas pats. Nes 
matai, pacziuli, del musu sūne
lio bus sveikiau1. Oras kalnuose 
yra asztrus o valkar gydintojas 
saike kad permaina oro gali jam 
sveikata sugražint. Juk esame 
viso pilni ir kas mus gali ežia 
tose szalyse užlaikyt; ant galo 
rasime da puikesne vieta.

— Asz in miestą nenoriu u'ž 
jokius pinigus! Bet jeigu vie
nok eina apie musu sūnelio 
sveikata, tada asz žinau kad 
reikia isz ežia keliaut ir pajesz- 
kot kur sveikesnes vietos.

In tris dienas po tai kalbai, 
sugryžau asz nuo pasivaiksz- 
cziojimo namon; pati man pa
davė laikraszti ir parode ap- 
garsinima jog vienas ponas, 
kuri pažinojau, turi ant parda
vimo (puiku dvara. Tas dvaras 
nebuvo jo loonastimi tik buvo 

‘kelkio tai selno turtuoliaus ir 
buvo jam tik pavestas idant 
parduotu ir pinigus del tolimo 
giminaiezia atiduot, kuris ke-

I vadino) ir ar pažysta taji da
žiuretoja kuris jame 'dabar gy
vena ?

— O, laibai gerai ji pažystu, 
— atsako Jokūbas, — ji visi 
myli o ir jo paezia bet su savo 
sunum turi labai daug ergelio 
nes didelis vagis ir jau kalinyj 
sėdėjo.

— Ar jis būna prie tėvu?
— Žinoma, kad prie tėvu. 

Kada jis isz kalėjimo sugryžo, 
tai nebaszdiinkas ponas, prie 
kurio tasai dvaras prigulėjo, 
davė jam sode darba. Nebasz- 
ninkas ponas buvo labai geras 
ir mielaszirdingas žmogus; ne 
viena karta davė man treczio- 
ka o yipacz norė jo mane pas sa
ve paimt. Biednas ponas, ne 
sziaip ne taip numirė!

— Kaip tai?
— Ar tai ponas nežinote ? Juk 

Nebaszlninkasi likos nužudintu.
— Nužudintu ? O, asz nieką 

nežinojau. Ir kaip tai buvo?
— Tai-gi, bu's jau trys meine- 

sei, kada vysznios pradėjo 
sirpt, iszejo ponas po soda pa- 
sivaikszcziot. Nesulaukdami 
nlamiszkiai pargryžtanezio po-

pamaczyt skint vyszniu. Ne- 
baszninkas ponas davė man ta 
diena dvyleki ir pasakė kad jei
gu busiu geru vaikinu tai pa
ims ant tarnystes. Už dvieju 
adynu jau buvo negyvas. — 
Nes žiūrėk, ponas ten eina Bu
kala. — Ei! ei! Bukalai!

Ir kaip zuikis leidosi Joku- 
bukas per pieva paskui sena 
dažiuretoja. Tas sustojo o va
landėlė su vaikinu pakalbėjas, 
kaip rodos apie mane, ka toki 
vaikinui padavė. Jokūbas tuo- 
jaus pas mane gryžo ir tarė :

— Sztai yra, praszau pono, 
nuo bromo raktas. Bukalas pra- 
sze kad ponas bromo neužra- 
ikytai nes tuojaus sugrysz, ei
na tiktai pas kalvi liktarnos. 
Mes 'eisime per girraite, tai su
vis netoli.

Vežimėli palikau kareziamo- 
jenes ne kam buvo tikės kelias 
o keliu važiuojant daug toliaus. 
Daviau vaikinui prie bromo 
kelis treeziokus ir liepiau eiti 
namon. Pamaži ėjau medžiais 
sodinta ulyezaite, tiesiog ant 
pakaju, kurie tarp augsztu me
džiu stovėjo. Buvo tai senas 
namas, panaszus in drutviete, 
aplinkui apkastas gilia grabe, 
kurioje kitados turėjo 'būti van
duo. Ant tos grabes buvo ak-

alaus.
— Paskui pasilsėsiu, pirma 

apžiūrėkime. I
Bukalas dirstelėjo ant pa

ežius žcnklyvai, ka asz patemi-^ 
jau. Senis paėmė pundeli rak
tu ir prasze mainės kad paskui 
ji eieziau. j

Akmeniniais trapais užėjom 
augsztyn in karidoriu, kuriuom 
in szalis buvo in pakajus durys. 
Balsas musu žingsniu atsimu- 
sze tam tykume, net mane per- 
eme o kada inejeme in pakaju, 
kuriame nebaszninikas gyveno, 

,sudrebėjau. Pakajus buvo szva- 
riai užlaikytas o szalie kanapos 
paregėjau laszus sudžiuvusio 
kraujo. Net man buvo smagiau 
kada iszejome isz to pakajaus. 
Ir Bukalas rėdos pasidarė link
smesniu, greitai apvedžiojo po 
pakajus ir už valandėlės vela 
pasijutom karidoriuje. Jau bu
vo naktis ir e j ome in Bukalo 
gyvenimą kad ka nors užval
gyt ir palaukt pakol parengs 
pakaju, kuriame nakvosiu. Kad 
tame iszgirdau pristelbta sza- 
le pakaju baisa, rodos mirsz- 
taniczio, paskui rodos suplum- 
sėjo kaip gaidis su sparnais ir 
vela viskas aptyko. Sudrėbė
jau. Dirstelėjau ant Bukalos 
bet tas žiurėjo iisgi su baime 
priesz save in tamsuma kari- 
doriaus, net jo ranka su rak
tais drebėjo.

— Kas tai gailėtu but ? — pa
klausiau persigandęs.

— Sztil! sztil! — sznabždejo 
Bukalas, — ežia nuo to vakaro 
szpukuoja, kada poną... juk jau 
tu gal žinai... kas ežia pasidarė. 
Eikiva in mano gyvenimą; ma
tomai, jog nebaszninikas nenori 
bile kam pavest dvara!

— Kaip tai, ar tai tu tiki kad

BALTRUVIENE

tino kitoj vietoj pirkt.
Tas dvaras, kuriame nebasz- 

riinkas per daug metu gyveno, 
ketino būti u'ž visai maža preke 
parduotas.

— Ar žinai, pacziuli, ilgai ne
vilkink o dvara pirk. Pamislyk 
tik: dvaras su puikiu sodžium 
ir daugybe lauko o tik už pen
kis szimtus rubliu tai kaip do
vanai.

—Gerai jau, 'gerai! Da szia
dien pas ta poną paraszysiu o 
kada susideresime, nupirksiu; 
tada kraustysimos, bet asz szi- 
to dvaro neparduosiu nes asz 
turiu dideli prie jo prisiriszima 
nes jame užgimiau ir užaugau.

Neilgai reikėjo laukt ant ma
no laisžko atsakyme. Tas po
nas man ingyre ta dvara ir lie
pė kad pirmiaus apžiurecziau 
ir kad pas ji atvažiu’ocziau o 
tada drauge nuvažiuosime. Pa
dariau kaip man insake ir nu
važiavau pas pažinstama poną 
kuri radau susirgusi lovoje. 
Ligionis man pasakė jog jis ne
gali važiuoti ir kad pats turė
siu važiuot del apžiūrėjimo to 
dvaro, duodamas man po drau
giai pas dažiuretoja dvaro rasz- 
ta kuriame prisakė idant man 
iszrodytu mažiausia užkabori. 
Sėdau in vežimą ir leidausi in 
tolesne kelione. Jau gerai pra- 
dejo temt kada stojau prie vie
nos kareziamos, vadinamos 
“baltmeszkes”, nuo kurios da 
turėjau in dvara gera mylia.

Norėjau kareziamoj nakvot 
bet buvo labai neszvari jog jo
kiu budu negalima buvo, per 
ka pastanavijau isz rodos savo 
prieteliaus naudot ir in dvara 
važiuot. Iszgeres stiklą alaus,' 
bet nebuvo alus tik kokia ten

no, ėjo su žibintems jeszkot. Na 
ir rado po medžiu gulinti su 
perpjauta geilkle; žmones kal
bėjo jog ir galva turėjo per- 
muszta. Razbaininkes vienok 
nepasisieke pagriebt.

— Razbaininkes?!... ar tai 
moteris'zk'e ji užmusze?

-— Taįp yra, — jauna mergi
na, Ona Grudžiute. Ji buvo 
sierata o nebaszninikas ponas 
eme ja pas sa ve ir augino kaip 
loena kūdiki. Ona žinojo kur jo 
padėti pinigai ir tada ja szeto- 
n'as pagundė kad savo gerad'e- 
ja nužudiint. Užmusze ji, rakte
li nuo jo pinigu paėmė ir su- 
giemžus visus pinigus pabėgo 
jog nei pėdsako nepaliko.

— Nuo ko dažinojote, jog 
Ona užmusze poną?

Karaliene Susilaukė 
Naujo Anūko

meninis tiltas. Galima suprast 
kad tame name kitados gyveno 
kareiviai. Sziadien viskas per
mainyta. Senas Bukala mato
mai skubinosi nes jau ant gon- 
ku mane pasitiko. Buvo tai se
nas žmogus, apie szeszesde- 
szimts metu bet dar sveikas ir 
drūtas, kaip krienas. Ilgi plau
kai net ant pecziu gulėjo ir rūs
taus veido. Trumpai papasako
jau apie mano reikalą ir (pada
viau nuo pono laiszka. Per jo 
veidą perbėgo neramumas.

— Tai ponas veliji apžiūrėt 
narna? — tarė po valandėlei.

— Taip, — atsakiau. — Bet
praszau, idant man pasteliuo-
tumet vakariene ir nakvyne

ruksztis, paprasziau kad man 
duotu pravadninka. Atvedė 
man penkiolikos metu vaikina 
kuris tankiai tame reikale del 
pakelevingu tarnavo. Szinkar-

nes ten kareziamoje gali but 
gerai tik del arkliu o ne del 
žmonių. Asz misliju jog ponas 
parasze kad czion galiu koki 
laika užtrukt.

1

— Taip, yra apie tai paraszy- 
ta; bet pas mus ežia taip tusz- 
czia ir viskas neparedke jog 
net gedo bet po musu pono

nebaszninko duszia po paka jus 
trankosi ?

Bukalas nieko neatsake, at
sikreipė ir ėjo karidorium. Ne
turėjau ka veikt, turėjau pas
kui ji eiti. Bukalienė triusesi 
apie vakariene o Martinas sto
vėjo prie pecziaus ir in mudu 
isz paniūru žiurėjo. Pasibaisėjo 
man tarp tu žmonių, vienok sė
dau prie vakarienes užverda
mas kalba apie nebaszninko ža
dins ta. Bukalas ta pati pasa
kojo, kaip pasakė tas vaikinas 
— Jokūbėlis.'

— Nebaszninikas buvo atsi
davęs Onai su duszia ir kurnu o 
ta nevidonka per godumą auk
so dasileido baisaus darbo. Se
nas ponas eidavo kas vakara 
atlankyt stirnaites kurias lai
ke sode užtvaroje ir prisitai
kius Ona nužudė. Radome gu
linti su perpjauta gerkle o ji 
prasiszallno ir niekur neranda
me, nors visur jeszkome.

(Bus daugiau)

Buvusi Anglijos karaliene 
Mare, motina karaliaus Jur
gio VI, susilaukė ana diena 
naujo anūkėlio, sūnūs grofo 
isz Gloucester.

smlerties, iszskiriant jo giminiu 
ir pono sudžios, niekas in szi- 
tuos pakajus nedirstelejo.

— Vienok del manes ežia vis 
bus geriaus ne kaip karezia
moj — atsakiau. Matyt buvo I 
kad Bukala nebuvo linksmas 
isz mano atsilankymo. Nieką 
nekalbėdamas, nusivedė mane 
in savo gyvenimą. Czia jo pati 
pasveikino mane linksmai; prie 
pecziaus sddejo žmogus, ant ku
rio kaip tik dirstelėjau, paži
nau kad tai tas pats kuris kalė
jimo sėdėjo. Buvo tai j n sūnūs 
Martinas. Dirstelėjo iii mane 
isz paniūru ir vela akis nuleido, 

i Bukala liepe paežiai paste- 
liuot vakariene; asz-gi parei
kalavau idant mane apvedžio
tu po visus pakajus.

— Ar ponas nenorėtu pirma 
pasilsėt? — paklausė Bukalas, 
statydamas ant stalo buteli

Naujas LietuviszkasSAPNORIŪS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drueziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

Skaitykite “Saule”
ISTORIJE apie Gregorius, 
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis 
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Jeigu kitokio spasabo nepa
naudosite,

Tai mergeles niekad jaunikiu 
neturėsite, 

Susitarė kelios senyvos 
merginos, 

Padare parte ir pakvietė 
vaikinus.

Jau nuo plat ryto, 
įSusiriinlko kelios merginos, 
Iszrodanczios grąžei visos.

Gert ir visiko turėjo, 
Tiktai valgyt neturėjo, 

Riksmo ir kliksmo buvo' 
inval.es, 

Klausant rodos katros pasiust 
galės.

O miklos merginos, 
(Su kojom dasieke skriblius 

Vaikinams,
O buvo su trumpoms 

dreselems,
Ar-gi ne sarmata musu mer

gelėms?
Da visko neraszysiu, 
Ant toliaus pasiliksiu.

* * * 
Moterėles halt! sztil!

Buvau nesenlei miestelyje 
H... hill,

Tai net vemt pradėjau, 
Kaip in viena grinezia inejau, 
Nežinau ar tai buvo kopūstai, 
Ar taip koki smirdalai gulėjo, 

Kad taip bjaurei smirdėjo.
Ar žinote seseles, ne tik kam

pus apsiszvarykite, 
Bet ii* save su karboliam ap- 

laistykite,
Ba kaip motere neszvari, 

Tai kiaules pavidala turi!
* * *

Ar žinote/apie Bajones
• . miesteli, 

Badai steite Niudžerzes netoli, 
Ten tai bobos funiu iszdaro, 
Su senberneis veineva daro. 

O kas darėsi per kėlės dienas, 
Kaip vienas kito pesze kudlas, 

Lyg pusiaunakt po strytus 
lakstė, 

Kraujais apsitaszke.
Geri žmones isz namu iszvare, 

Pesztis pas save nedavė, 
Tai ant ulycziu batalija 

pakele, 
Galvas sau skaldo.

O da bjauriau iszrode, 
Kaip jaunas vyras ant stryto 

pasirodė,
Ir merginos ir bobos senos, 

Kaip isz proto iszejusios visos.
Ji užkalbinėjo,

Visaip prikalbinėjo, 
Ne gėdos neturi, 

Ne žmonių nežiūri.
Savo žiotis kaip krakadilei 

atidaro, 
Szetoniszkus laimus daro, 

Kaip praeigius užkabinėsite, 
Tai per terias gausite.

* * *
Ka maezina, vyru kaltyt 

negaliu, 
Tieji visados yra buli, 

Nekurioms boboms kaili reikia 
lupt,

Kaip kada gerai užsikust.
Jeigu vyra .nuo saves pavaro, 

Boba nelaba,
Katra vaiku iszsižada ir su 

kitu iszdumia, 
Ir gyvena iszdykume.

SKAITYKIT “SAULĘ” PLATINKIT

Apie . . .
Viena Mozūra 
Nuo Augustavo

Kada tai da szventieji buvo 
ant žemes, vaiksztinejo kokis 
tai pustelninkas, mokindamas 
žmonis artikulu tikybos. Atėjo 
jis net in Augustavo apskriti, 
in Mozurija. Užėjo jis pas vie
ną Mozūra kuriam buvo nuo
bodu namieje sėdėt ir turėjo no
rą po svietą pasvallkiot ir pri
ėjus prie pustelninko melde 
idant ji su savim paimtu tar- 
damas: • <r • •’ r'

— Brolau, kokis tavo ama
tas?

— Asz mokinu 'žmones kaip 
grąžei gyventi ant svieto, idant 
po smert gautis in dangų.

— O! — paszauke Mozūras, 
— tai ir asz eieziau su tavim 
nes ir asz ka toki mokecziau.

— Tai eikie !
Ir ėjo abudu. Atėjo in viena 

bažnytkiemi ir iszgirdo baisa 
varpu.

— Tai skambina, — tarė Mo
zūras o Ikasžin kam skambina.

— Ba ve, szermenys kaime o 
kitam gale kaimo vestuves.

Mozūras paszoko ir tarė:
— Tu eikie in szermenis o asz 

eisiu in vestuves. Tu isz szer- 
meu ateisi in vestuves ir mane 
paimsi tai eisime vėl tolyn.

Taip ir stojosi, pustelninkas 
nuėjo ant szėrmenu o kad bu
vo szventu, prikėlė negyvėli 
isz nulmirusiu už ka gavo 200 
auksinu idant tarp ubagu isz- 
daiintu. Mozūras ant vestuvių 
gere, dirbo visokius szposelius, 
UŽ ka gavo atsigerti ir paval
gyt. Ant galo vos sveika kaili 
isznesze o iszbeges in laukus 
rado pustelninka ir tarė:

— Tai matai, asz prisival
giau ir atsigėriau o tu gal esi 
alkanas ?

Pustellninkas nusiszypsojo ir 
parode maszna pilna pinigu 
tardamas:

— Brolau ! Asz daugiau nau
dojau kaip tu!

Mozūras prisispyręs kalbėjo 
idant jiedu pasidalintu su už
darbiu. Pustelninkas nievos ne
norėjo o Mozūras paklausė ko
kiu budu uždirbo. Pustelnin
kas apsakė jog vardan Dievo 
praS'ziau idant numirėlis atsi
keltu.

— Pasakiau: Vardan Dievo... 
kelk... ir atsikėlė.

Mozūras pasikasė galva ir 
gailėjosi jog jis pirmiau neži
nojo. Nuėjo tolyn. Mozūrui už
sinorėjo valgyt. Tame mėsinin
kas varo pulką aviu. Mozūras 
kumsztelejo in paszone ir tarė:

— Ai, kaip asz valgyt noriu, 
ar nenupirktame viena avi?...

Pustelninkas linktelėjo gal
va jog ant to tinka. Mozūras 
pirko skapa ir atneszes pas 
pustelninka tarė: — Tai vyreli 
valgysime.

— Tai gerai, sztai eikime in 
paszali kelio o užsiimsi pjovi
mu, virimu ir valgysime o asz 
•krūmuose truputi pamigsiu o 
kas liks mėsos tai atiduosime 
ubagams.

Afsitrauke pustelninkas in 
paszali pramigt. Mozūras apsi
suko greitai, papjovė skapa ir 
sude j i ji in kr Opeli. Bet plau- 
czei plaukinejo ant virszaus ir 
nors jis su pagalėliu instume, 
vėla iszplauke ant virszaus! 
Mozūras piktas nuo alkio, pa
griebė plauezius ir juos suval
gė!

Sugryžta pustelninkas.
Mozūras iszgraibe szirdi 

su gerkle padėjo priesz pustel- 
ninlka.

— O kur plauczei ? — paklau

sė.
— Tai-gi, didelis dyvas tasai 

skapas neturėjo plaucziu. .
— Kas neturėjo plaucziu ir 

nusiszypsojo pustelninkas.
— Kad ne, tai ne! — atsake 

•’Mozūras.
Privalgę in vales ir ėjo to- 

j lyn. Tame ateina in kita kairna 
ir dažinojo jog vela, taip kaip 
pirmutiniam kaime, vienam 
gale buvo szermenys o kitam 
gale buvo vestuves.

— O-gi kas czia, ■— paklausė 
Mozūras.

— Na kas, vestuves ir szer- 
meinys.

-— Tai tu dabar eikie in ves
tuves, — tarė Mozūras — o asz 
eisiu in szermenis ir uždirbsiu 
daug pinigu.

Pustelninkas tiko ant to vis
ko. Ar pustelninkas nuėjo aut 
vestuvių, to nežinau 'bet Mo
zūras nuėjo ant szermenu. Pa
taikė ant to laiko kada nesze 
kuna numirėlio, isz grinezios.

— Sustokite-gi!— paszauke 
Mozūras — asz ji prikelsiu bet 
už tai noriu szimta auksinu o 
jeigu neprikelsiu tai mane ga
lėsite pakart.

Szermenu pulkas sustojo ir 
lauke pažiūrėt kas isz to bus:

— Atidarykite graba, — pa
szauke Mozūras.

Apstojo aplinkui gimines ir 
pažinstami nebaszninko žadė
jo jam duoti szimta auksinu 
■bet jeigu neprikeltu tai be jo
kio atsakymo ji pakartu. Mo
zūras tuom nepabūgo tik liepe 
jiems atidaryt graba.

— Vardan Dievo... kelk!
Negyvėlis ne nekrustėlejo.
— Nu-gi Vardan Dievo... 

kėlk-gi... — piaszaulke Mozūras 
garsiau bet numirėlis kurezias.

— N-gi tu “ipseklenty” kelk, 
Vardan Dievo — ir tai taip 
garsei paszauke jog net mote--' 
res kruptelejo.

Negyvėlis guli. Isz pradžių 
buvo tyku po tam pradėjo vi
si sznabždet. Ant galo kilo su- 
miszimas ir Mozūra pradėjo 
tempt pas gluosni idant -pa
kart. Tame ateina pustelninkas

— Na, o kaip tau pasisekė?
— Ak, gėlbelk, jau mane kars!
— Gerai! Bet man pasakyk 

kas plauezius suvalgė ?
Talme jau deda kilpa ant ka

klo. — Ak, dėdulė, avis neturė
jo pUauoziu!..

— Pasaskyk, — kur dingo 
plauczei tai gal iszgeibesiu.

— Bo-o-že! kad neturėjo.
— Pasakyk?
— Jau pasakiau.
— Tai tegul dabar tave pa

karia !
— Tegul mane pakaria bet 

sakau jog avis neturėjo pl'au- 
cziu. Tai greit mane karkite 
bet plaucziu nebuvo.

Pustelninkas mato jog Mo
zūras neprisipažins, iszgelbejo 
ji nuo smerties prikeldamas 
negyvėli isz nulmirusiu.

Kada nuėjo gala, tare pus
telninkas :

— Na, turime ,pinigais pasi
dalint.

— Na taip! taip! — atsake 
Mozūras.

Tada pustelninkas dalina pi
nigus in tris kruvukes ir tarė:

— Pirmutine krūvele tai ma
ino, antra tavo o treczia teks 
tam, kuris plauezius suvalgė.

Tame Mozūras paszokes su
riko: ,

— Dede, dėde! tai mano krū
vele nes tai asz plauezius su
valgiau !

Susižere tada Mozūras pini- 
J gus ir nuėjo namo palikes pus
telninka. Ir sziadien Mozūras 
yra taip godus jog už pinigą 
gatavas ąut visko.

inval.es


“SAULE” M AH ANO Y CITY, PA.

žinios Vietines Argentina Turi Užtektinai Vyru Ir Bagnietu

— Panedėlio vakara 'buvo 
laikoma Atsisveikinimo ;parte 
arba Iszteistuves del 46 vyruku 
isz musu miesto ir aplinkines, 
kurie iszkeliaus aht 'kariuome- 
nisakos tarnystos, 'kuri surengė 
Miesto Patarnavimo (Commu
nity Service) Draugyste, deil 
tuja vyruku, Lėnlkiszkoje sve
tainėje. Visi nauja-brancai isz- 
kcliaus 25 diena Kovo. Tėvai, 
gimines ir daugelis ipažystamu 
dalyvavo tame vakarėlyje.

— Bažnytines szventes szia 
sanvaite: Utarnirike, Szv. Gab
rieliaus Arkaniolo; Seredoje, 
Apreiszkimo Szv. P. Marijos; 
Petnyczibj, Septynių Sopuliu 
Szv. P. Marijos.

— Praeita sanvaite suigry- 
žo isz Detriot, Mieli., musu įse- 
nas gyventojas ponas Mykolas 
Au'ksztakalnis, 1223 E. Pine 
uly., po ilgam pasisvecziavi- 
mui pas savo broliene ir dauge
li pažystamu. Ponas Aukszta- 
kallnis turėjo puiku priėmimą 
nuo visu, kuriems siunezia szir- 
dinga padekavone savo brolie
nei poniai Magdalenai Auksz- 
takalnienei ir visiems pažins- 
tamiems ir draugams

—• Amerikoniszikas Legio
nas No. 74, pradėjo rinkti viso
kį metali ir senas automobiliu 
toblyczes (laisnus) del val
džios. Jeigu turite kokios senos 
geležies arba kitokio metalio, 
atneszkite in legiono kamba
rius už Ika jums kareiviai bus 
dėkingi.
' — Sekanti vyrukai likos 
patraukti in Kariuomene isz 
Mahainoy City ir isz apie- 
linkes: — A. Jaikimaviczius, I. 
Paulu*,konis, J. Czesko, J. Abra- 
maviezius, M. Kupczinskas, J. 
Bu'rža, F. Traskauskas, J. Ma- 
lažinskas, J. Peikaus'kas, A Ja
kubonis, V. Žukauskas, A. Bie- 
lauskas, B. Viszinskas, V. Pan
gonis, T. Matuleviczius, M. 
Kurdinskas, P. Raikauskas, G. 
Žagarinskas, J. Balinėki, F. 
Kubilius, V. Mikneviczius, J. 
Mizara, J. Zerdeckas, F. Ba- 
ranslkis, V. Vaitkunas, V. Va- 
leski, J. Ramanaviczius, J. 
Stoczfkus, ■ M. Kastis, M. Kubi
lius, F. Žagunas, J. Mickunas, 
J. Jonikis, V. Baronas, R. Mik-

• laszeviczius, J. Malinowski,
I. Valentą, K. Tamaleviczius, 
F. Skodis, V. Kalpusczinskas, J 
Jenkerta, G. Cziža/uskas, F. Pa- 
leviczus, J. Kojis, K. Kalėda, 
V. Duneleviczius, Kun. J. Sie- 
lėcki, J. Žukas, A. Marcinke- 
viezius, J. Sza'tas, M. Kamins
kas, J. Maikovslki, P. Naviera, 
M. Zavickas, J. Radžiūnas, S. 
Smulikas, E. Alanskis, J. Racz- 
kovslki, E. Pitkus, J. Ratkevi- 
czius, E. Saleski, V. Balkevicz,
J. Amaleviczius, A. Pangonis, 
M. Glaudei, A. Kiniauskas, P. 
Urbanavicziius, E. Boczkauskas 
J. Budreviczius, E. Ganas, T. 
Stempkovski, A. Paliulis, J. 
Budreviczius, A. Ancerevi- 
czius, T. Masonis, J. Vaicekaus
kas, S. Volkavitsky, M. Szirn- 
kus, V. Pitkus, A. Bagdanavi- 
czius, A. Simaiiaviczius, J. Klu- 
czinskas, J. Kristapaviczius, 
A. Kaunas, F. Služelis, G. Set- 
keviezius, P. Paliulis, A. Ma
tuleviczius, V. Tamiuleviczius,! 
J. Valiukas, J. Szerakojis, G. 
Balionis, J. Burdulis, V. Striel- 
kus, T. Paliulis, J. Pucziukonis 
ir daugelis kitu. (Bus daugiau 
vardu kitam numeryj.) Vardai 
ne tik isz Malianojaus bet ir isz 
aplinkiniu kaimeliu kurie li
kos patraukti in Kariuomene.

— Alfonsas Paskeviczius, 
kuris randasi ant kariszkos tar
nystes Camp Lee, Virginijoje, 
ana diena atlankė savo teveliąs 
ir iponstva Andrius Tumelius, 
510 W. Cherry uly., ir daugeli 
pažystamu ir giminiu Mahano- 
juj. ATfansas randasi su medi- 
kailiszku korpusu jau 18 mene
siu, iszrodo gerai ir saiko kad 
Dede Samas su savo kareiviais 
pasielgia gerai. Jo du brolei, 
Petras ir Aleksandra taipgi 
randasi tarnystoje.

Coaldale, Pa. j- Pati Kazi
miero Nedzinskio (Nedd), 36 
W. Phillips uly., mirė praeita 
Sereda namie. Velione pribu
vo isz Lietuvos apie dvide- 
szimts metu adgal ir pergyveno 
mieste * apie .szesziolika metu, 
po tėvais vadinosi Suzana No- 
vakiute, josios vyras yra kon- 
stabeliu Middle vorde. Paliko 
vyra, <sunu, duktere, tris povai- 
kius, dvi seseres ir du brolius. 
A. a. Nedzinskiene buvo gerai 
žinoma szioje apylinkėje.

Wilkes-Barre, Pa.— Du ang- 
lėkasiai likos užmuszti Pringle 
kasyklosia, per nukritimą ang
lių. Darbininkai dirbo per vi
sa nalkti kad iszgauti nelaimin
gus Henrika Rosnika isz For
ty Fort ir Juozą Linkoski isz 
Larksville. Rosniko brolis yra 
bosu tosia kasyklosia.

BALSAI
MUSU SKAITYTOJU

Mariona Skriveckiene, isz 
Pittston, Pa., raszo: Acziu ta- 
misitoms kad man neslulaikete 
laikraszti “Saule,” nes asz ja 
labai myliu ir atsiprlaszau už 
pasivelinima. Asz nuo kokio 
tai laiko sirgau ir negalėjau 
prisiunsti užmokesti bet pa
sveikus truputi vela su jumis 
atsilyginu.

Albertas Valkota, isz' Shen
andoah, Pa., raszo: Prisiuncziu 
užmokesti už “Saule” musu 
sena dranga. Acziu už pri- 
sidntinejiima laikraszti, kurio 
laikas jau 'buvo pasibaigęs. 
Turime vilti, kad skaitysime 
taji garsingiausia laikraszti 
leidžiama Amorike, pakol jus 
ji iszdavinesitc, nes tai vienas 
isz smagiausiu Taikraszcziu 
skaityti.

SKAITYKIT “SAULE” FLATINKIT

Argentina neapsileidžia kitoms tautoms su mobilizacija, jeigu reiketu stoti prie- 
szais neprieteliu kada juos užklups. Szitia Argentinos marinei kareivei yra gerai iszla- 
vinti kariszkam moksle. Kamputyje matyt vienas isz Argentinos kariszku laivu kuris 
gali apsiginti gerai laike užklupimo.

SHENANDOAH, PA. ISZLIETUVOS
VYSKUPAS
NUBAUDĖ KUNIGUS
Kurie Nenorėjo Laiky
tis Nustatytu Szvaros

Taisyklių
Szvedija.—Isz czionais spau

da skelbia žinia isz Berlino kad 
Liėtuvoje visos bažnyczios 
esanezios uždarytos del prie
žasties sziltines ligos. Kamino 
arkivyskupo atsisza ūkimas in 
visuomene parodo kad bažny- 
oziu uždarymas sukėlęs dideli 
prieszinguma ir kad arki
vyskupas turejes net nubausti 
tuos kunigus, kurie ta draudi
mą neiszlpilde. Ant visu baž- 
nycziu iduru esą iszkabinti pla
katai su užraszais, kad patal
pos uždarytos laikinai del ligos 
pavojaus. Vestuves, laidotu
ves, Kri’ksztus ir kitas bažnyti
nes apeigas leista atlikti užda
rytomis 'durimis ir dalyvaujant 
ne daugiau kaip 40 žmonių.

Iszimtieš keliu Vokiecziu ’ko
misaras leidos laikyti Miszias 
Kauno bažnycziose, jei atsako
mybes už pasėkas prisiima 
dvasiszkai. Toks leidimas ga
lis būti duotas pamaldoms, ku
riose dalyvauja daugiau 30 
žmonių. Apie tokias pamaldas 
reikia įpraneszti policijai 48 
valandas isz anksto.

Bolszevikai Sunaikino
Treczdali Gyvuliu

Kaunas, Lietuva.—Per Kau
no redijo buvo perskaityta ap
žvalga apie žala, kuria Bolsze
vikai padare Lietuvos galviju 
ūkini. Nors Bolszevikai pa- 
szeimininlkavo Lietuvoje trum
pa laika, bet jie sunaikino daug 
raguoeziu. Meldžiamu karvių 
skaiezius, Bolszevikus iszvijus, 
sumažėjo visu treczdaliu.

Daugiau sunaikino galviju, 
prieauglio o veisliniai buliai 
beveik visai isznaikinti. Todėl 
atstatant dabar veisliniu galvi
ju ūki, pirmueziausia esą pasi
rūpinta veisliniais buliais ku
riuos teko parinkti isz prieaug
lio.

Mažiausiai Bolszevikai su
spėjo sunaikinti arkliu. Kokia 
dabartiniu laiku Lietuvos ūkini 
žala daro Vokiecziai, per Vo
kiecziu vaidinima redija nepa- 
skelbe.

Isz Amerikos
PADOVANOJO

VALKATAI $2

Paliko Jai $15,000
Baton Rouge, Miss. — Lau

ra Crammer, 18 metu mergaite, 
kuri gyveno su tėvais ant ma
žos farmukes, kėlės mylės nuo 
czionais, netikėtai pasiliko tur
tinga mergina.

Asztuoni metai adgal, tūla 
diena, po vakarienei, kada tė
vai buvo isžvažiave in miestą, 
atėjo prie duriu jau senyvas, 
apiplyszes ir nuvargęs žmogus, 
melsdamas kad jam duotu ka 
valgyt. Mergaite paprasze val
kata prie stalo ir liepe jam val
gyt kiek nori. Mergaite iszejo 
in kita kambarėli ir pasiėmė 
savo suczodytu's pinigus — vi
so 'du dolerius, kuriuos atidavė 
nepažinstamui. Valkata paval
gė, padekavojo mergaitei szir- 
dingai, pasiėmė du dolerius ir 
iszejo. Nuo to laiko nieko apie 
ji nebuvo girdėt.

Szicmis dienomis pana Lau
ra aplaike laiszka isz Memphis, 
Tenn., kuriame pranesza advo
katas buk netoli miesto mirė 
senyvas farmeris, Andrew 
Dowers, palikdamas jai 15 tuk- 
staneziu doleriu už jos gera 
szirdi. Buvo tai tasai pats bu- 
vusis valkata kuri ji priėmė, 
pavalgydino ir padovanojo 
jam visus savo pinigus. — Kar
tais gerai užsimoka turėti gera 
szirdi.

Nužudė Savo Paczia Su 
Pagialba Dinamito

Bessemer, Ala. — Morton El
lis, 39 metu rasztininkas, pri
sipažino buk jis nužudė savo 
paczia su pagialba dinamito. 
Ellis prisipažino buk padėjo po 
jos kambariu 16 szmotu dina
mito, uždegė ir drūtis eksplo
zijos suardo visa kampa namo 
ir užmuszepaczia. Moteres mo
tina ir jos 15 metu suirus gulė
jo kitam kambaryje todėl iszsi- 
siaugojo baisios mirties. Tūlas 
daibininkas isz No. 4 Muscola 
kasyklų pasakė buk diena 
priesz tai dingo keliolika szmo
tu 'dinamito isz magazino.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

TAMSYBE ŽMONIŲ,

Žentas Užbūrė Uoszvi 
Kuris Isz Baimes Mirė;1 1 i

I Prisipažino Pnesz
Smert

Santa Clara, Kuba. — Lai
kas nuo laiko skaitome laik-i i v i

! raszcziuose apie tamsybe žmo-j 
niu ir kokia pasekme isz to bu
na.

Sztai kaimelyje Ciego, kokis 
tai Engaso Jacmel pavogė savo 
žentui, Testigai, maisza avižų 
o noriais visur jeszkojo pavog
tu avižų bet nesurado nes buvo 
paslėpti jo tvarte o vagiu buvo 
jo uoszvis kuris drauge su žen
tu gyveno. Žentui toji vagysta 
nudavė labai nepaprasta ir nu-
tarė vagi suimti. Kas tokis jam 
darode sudegint penkis grūdus 
avižų ant žvakes kuri doge prie 
nebaszninko o tada vagis turės 
mirti.

Žentas atnesze žvake ir sude
gino grūdus. Prie to darbo pri- 
gialbejo jam uoszvis. Po užkei
kimui niekas nemire. Bet sztai 
in sanvaite laiko po tam uosz
vis netikėtai mirtinai apsirgo 
ant gero. Jausdamas kad mir
tis jau prisiartina ir neturėda
mas ramios sanžines už pavog
tas avižas, paszauke žentą ir 
iszpažino jam savo kalte ir 'kad 
paslėpė avižas kluone, sziene, 
ir per tai mirszta per jo užkei
kimą. In dvi valandas vėliaus 
uoszvis mirė.

Per laidotuves visa dalyku 
pasakė kunigui kuris ant kapo 
pasako pamokslėli 'baigdamas 
su žodžiais: “Ne tas buna kal
tas už pavogimu avižų, liet ta
sai kuris instumia žmogų in 
kapus.”

Sudegino Maszna Su 
280 Dolereis

Davenport, Iowa — Mare 
Dulkiu, isztraukus isz bankos 
280 doleriu, parėjo namo ir pa
dėjo masznele su pinigais ant 
stalo arti pecziaus. Masznele 
nupuolė in arti stovinti viedra 
su anglimis. Motere, matyda
ma kad pėcziu je anglei jau bai
gia degti, užpylė daugiau aug
liu n'ėpatcmindama kad m'asz- 
nel'e su pinigais randasi viedre. 
Kada peczius insidege, motere 
suuodė smarve deganezios ska
ros ir dasiprato tuojaus kas at
sitiko. Dirstelėjo in pecziu bet 
isz maszneles su pinigais pasi
liko tik rankena ir keli varinei 
centai. Motere czedino pinigus 
per asztuonis metus ir pinigai 
nuėjo su durnais. 'Su tais pini
gais ketino užmokėti skola ant 
namo.

Kankino Vaikiuką Su 
Inkaitusia Geležia

Jackson, Mich. — Palicija už
dare kalėjime kokia tai Mrs. 
Verna Dickson, 26 metu, už 
kankinima ir deginimą su in
kaitusia geležia savo szesziu 
metu dukreles. Mergaite likos 
atvežta in suda kaipo davada 
jos kankinimo, kuri, svėrė tik 
37 svarus ir kurios peczei, pa
dai ir kitos dalys kūno buvo 
baisei apdeginti. Taji darba at
liko motere kada tėvas prisi- 
žiurinejo tam baisiam darbui 
savo dukreles. Jo pirma mote
re apleido ji kuris vėliaus susi- 
nesze su Verna ir su ja 'gyveno 
kaipo vyras su paczia.

Amerikoniszkas Am
basadorius Pribuvo

Isz Londono

John G. Winant, Ameri- 
kcniszkas ambasadorius in 
Anglija, ana diena atsilankė 
in Amerika ir yra priimtas 
per laikrasztininkus kada 
jisai pribuvo in New Yorka.

PRIVERTINEJO
SAVO MOTERE

PRIE DARBO
Toji Iszgere Truciznos

Greenville, Mass. — Edward 
Stimpson, 37 metu, nuolatos 
iszmetinejo savo paežiai buk 
ji tankei pasitiekia namie, 'vie
toje eiti in fabriką dirbti o jis 
turi dirbti ant jos užlaikymo 
todėl motere taip tuomi persi
ėmė 'kad inpylus truciznos iii 
puoduką kavos iszgere prie 
akiu savo vyro. Vietoje tame 
darbe užbėgti motere,i tai vy
ras paszauke ambulansa. Ka
da ambulansas pribuvo, mote
re gulėjo ant grindų mirsztan- 
ti. Daktaras inpyle ikelis puo
dukus karsztos druskos mote-, 
rei in gerkle ir tas ja iszgialbe- 
jo nuo mirties.

Kada vargsze atsigaivino, 
pasakė palicijai 'bulk jos vyras 
tankei ant jos barda vos i kad ji 
ncejo praszyti darbo in fabriką 
ir tas ja pristūmė prie ėmimo 
truciznos. Vyras prisipažino 
buk tai teisybe ir likos užda
rytas kalėjime už nepadoru pa- 
sielgimia su savo motere.

DINGUSI MERGINA 
NUŽUDYTA

Surasta Prie Plento
Elizabeth, N. J. — Nuo ko

kio tai laiko 'dingo isz namu 17 
metu Natalija Cimborskiute isz 
Newarko, kuri 'likos surasta, 
ana diena,, per palicijauta, prie 
plento, su perpjauta gerkle ir 
apdraskyta ant viso kūno. Pa
gal palicijos nuomone tai mer
gina likos nužudyta kitur po 
tam atvežta in czionais ir isz- 
mesta ant plento tarp New Yor- 
ko ir PhiLadelphijos. Pagal 
daktaro nusprendimą tai mer
gina nebuvo subjaurinta per 
žudintoju tik nužudinta už 
kerszta.

ANT PARDAVIMO
Po tėvu mirežiai, 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.

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

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

“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., 
M^anoy Ci^Pa.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Apgynimo Czedinimo Bon- 
dai gali būtie registravoti 
vardan jusu vaiku ir suaugu
siu ypatų.

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- 
liszkos kalbos be kito pagelbos 35c. 
Karves ir nauda isz karvių su 9-niais 
paveikslais parodanezius kas reikia 
daryti nelaimei atsitikus. Taip
gi kaip gardus surius padaryti 30c. A- 
pie Dangų, Saule, Menesi, Žvaigždes, 
astronomijos knygele 10c. 10 gražu 
pasakaieziu paraszytos Vys. Valant 
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 persta-' 
taneziu visa žmogaus gyvenimą ir; 
mirti, Szv. Pylipas Nerejus sako,Žmo
gau ka tu gautum kad visa pasauli už- 
valdytum o vienatine savo duszia pra
ganytu, labai gražus skaitymas 60c. 
Mikaldos Pranaszavimai K. Sab. 25c,1 
ŽOLIŲ ARBATOS,— Nuo dusulio 
60c pakelis. Del inkstu nesveikumo, 
bei akmenėliu augimo 60c. Palangos 
Trajanka 60c. Moterų mėnesiniu re
guliatorius 60c. Viduru liuosotojas 
gardi gert arbata del mažu ir suaugu
siu 60c. Nuo šlapinimosi bemiegant 
60c. Nervu stiprintojas 85c. Nuo su
tukimo 85c. Nuo Cukrines ligos 85c. 
Vyriszkumo atgavimui 85c. Nuo užsi- 
senejusio galvos ar viduriu kataro, 
hay fever 85c. Nuo kosulio ir kokliu
šo 60c. Sveikata ligoniams knygute 
apraszo daugeli visokiu žolių ir szak- 
niu nuo kokiu ligų yra geros 25c.
M. ZUKAITIS, Spencerport, N. Y,




