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VARGONININKAS
ŽUDINTOJUM

Nužudė Savo Bobute, 
Motina Ir Tęva Kad

Gauti Ju Turtą Ir 
Posmertine

-------
Los Angeles, Cal. — Malszei 

sėdėdamas, be jokio susiudini- 
mo, 24 metu Courtney Ro
gers apsakinėjo palicijai kaip 
jis papilde tris žudinstas kad 
aplaikyti pinigu ant tolimesnio 
lavinimosi muzikėje kad būti 
geresniu vargonininku.

Tasai iszgama pirmiausia nu
žudė savo 76 metu bobute, už
duodamas jai truciznos su mai
stu po tam nužudė savo motina 
kad aplaikyti narna po jos mir
cziai. Praeita meta jis nužudė 
tęva padegdamas narna kada 
tasai grajino ant vargonų taji 
yakara bažnyczioje.

Rogersas aplaike 1,000 dole
riu po mircziai tėvo ir 1,600 do
leriu insziurenc už narna. Sake 
jis kad nužudė bobute del to 
kad po jos mircziai jo motina 
(aplaikytu jos motinos turtą, po 
tam užmusze savo motina ir te- 
jva, vien tik del to, kad turėti 
pinigu ant lavinimosi toliaus 
tnuzykeje.

INMETE KŪDIKI 
IN UPE

Ir Pati Inszoko
New York — Mrs. Beatrici- 

įja Flynn privažiavo įprie upes 
pu vežimėliu isz kurio .pasiėmė 
savo 18 menesiu senumo dukre
le ir inmiete in Hudson upe. Po 
tam motina inszoko ipati paskui 
dukrele ir .prigėrė. Du žuvinin
kai mate taji atsitikima bet ne
mokėdami plaukti, negalėjo 
guos gial'beti. Vėliaus palicija 
isztrauike abi. Po keliolika va
landų vėliaus, vyras aplaike ži- 
Inia kad jo motere su kūdikiu 
randasi lavonyezioje. Priežas
tis nedažinota del ko motere 
.taip pasielgė.

Nužiūrėjo Paczia Buk 
Ji Yra Ragana;

Nužudė Ja
Killinger, Pa. — Samuel 

Burger, kuris buvo teisiamas 
už nužudymą savo .paczios, li
kos paleistas .per suda už tai, 
kad jis tvirtai tikėjo buk jo pa
ti yra ragana.

Burger yra Vengru ir liudijo 
buk jo motere turėjo nepapras
ta galybe isztraukimo pinigu 
nuo kitu žmonių ir ji taip apra
ganavo kad net mane sau atim
ti gyvasti. Vyras nužudė ja 
manydamas kad geriau bus ja 
nužudyt kad ji žmoniems dau
giau nedarytu skriaudos ir kad 
ji neprispirtu prie atėmimo sau 
gyvasties.

PAVOGĖ
RAŽANCZIU

Isz Numirėlės Ranku; 
Nubaustas

Florence, Wis. — Palicija 
jeszkcjo czion žmogaus kuris 
yra arszesnis už paprasta vagi. 
Szitas vagis pasiėmė ražancziu 
kuri laike rankose mirusi mer
gina, Agota Morris, gulinti 
grabe. Buvo tai George Sper
ling, burdingierius, gyvenantis 
pas tėvus mirusios merginos. 
Parejas girtas namo ir kada 
patemino lavona grabe, priėjo 
ir paemes ražancziu dingo isz 
namu. Buvo tai sidabrinis ra- 
žanczius, padovanotas jai už 
gera mokslą per vienuoles.

Už dvieju dienu likos suras
tas kokis tai žmogus sumaltas 
ant geležinkelio, kėlės mylės 
nuo miesto. Kada padare ant jo 
krata kad. dažinoti isz kur jis, 
palicija rado jo kiszeniuje taji 
sidabrini ražancziu.

Negalėjo Prisegt Palu
ke Dukrelei; Nužudė Ja

Denver, Colo. — Fraaias 
Deliu1, 18 metu vyras, stengėsi 
prisegti paluke savo septynių 
menesiu! amžiaus dukrelei ir 
sau insidure .pirszta su špilka. 
Isz piktumo trenke kūdiki ant 
lovos kurio galvuike atsimusze 
i.n siena ir iszejo isz namo. Vė
liaus jis sugryžo su savo pa
czia ir patemino kad kūdikis 
guli malszei nepasijuidiiidamas 
isz vietos. Kada likos paszauk- 
tas daktaras, tasai apžiurėjas 
kūdiki .paskke kad yra negy
vas ir mirė nuo perskelto pa- 
kauszio. Jo pati kuri yra tik 15 
metu amžiaus, likos nuo savo 
vyro perskirta per suda, nes 
j u vinczevone nebuvo legalisz- 
ka bet ji nepaisė to ir su juoin 
vis gyveno.

Sumusze Savo Bekoji 
Vyra

Sherwood, Pa. — Laike teis
mo ant persiskyrimo nuo savo 
paJczios, Diana Summers, jos 
vyras padavė priežastį del ko 
jis ilgiaus negali gyventi su tą
ją kuriai prisiege meile ir isz- 
tilkimystse lyg smert. Summers 
sake kad keli metai adgal jis 
neteko kojos automobiliaus ne
laimėje ir nuo tos dienos nega
lėjo apsigint nuo užklupimu sa
vo moterėles kuri in ji mesda
vo torielkas, puodus ir krėslus. 
Karta net mete in ji kirvuką 
perkirsdama jam pakauszi o 
vienla syki atkiszo in ji revol
veri bet tasai ant giliuko buvo 
neužprovintasl To jam buvo už 
daug ir nutarė atsikratyt nuo 
tokios bolszevikiszkos bobeles.

Slidžia iszklauses tokiu prie- 
žascziu ndaimingo'bekojo, per
skyrė ji nuio piktos moteres, pa
liepdamas jai pasijesžkoti svei- 
kesnio vyro kuris jai atsispir
tu vyriszikai. , !

Pasirengia Supliekt Japonus Ant Pacifiko
1

Amerikonai pasirengia užklupti ant Japoniszku ero
planu ant Pacifiko mariu ir apginti Amerikcniszkus pa- 
kraszczius nuo užklupimo per Japonus.

VISOKĮ
ATSITIKIMAI

Užmusze 101,500
Žmonių

Washington, D. C. — Prezi
dentas Rooseveltas pranesze 
buk Amerikoniszki darbinin
kai daugiau apsisaugotu nuo 
nelaimiu laike darbo nes pra
eita meta 101,500 darbininku 
likos užmuszti o 350,000 sužeis
ti laike darbo. Fabrikuose dau
giausia likos užmuszta žmonių 
nuo 21 lyg 44 metu amžiaus.

Amerika Padirbs 1,456 
Laivus

Washington, D. C. — Laivi
ne Kamisija apreiszke kad lyg 
pabaigos ateinanczio meto val
džia padirbs 1,456 naujus lai
vus del tarnystes sklypui, tarp 
kuriu bus ir daug kariszku lai
vu.

Trumpos Kariszkos 
Žinutes

London — Ant Mediteranisz- 
ku mariu atsibuvo muszis tarp 
Angliszku ir Italiszku laivu 
kuriame likos paskandytas vie
nas isz Italiszku kariszku laivu 
artimoje Maltos. Manoma kad 
su laivu žuvo apie du szimtai 
kareiviu.

Washington, D. C. — Apie 
45 Japoniszki eroplanai užklu
po ant salos Corregidor ir Ba
taan, Filipinose. Trys isz tuju 
likos nuszauti o kiti pabėgo. 
Daug Japonu žuvo.

London — Vokiszki eropla
nai užklupo ant keliu Anglisz
ku miestu laike nakties bet pa
dare mažai bledes. Apie du 
szimtai žmonių žuvo nuo bom
bų.

SKAITYKIT "SAULE” PLATINKIT

NESZAUKS ’

PACZIUOTU VYRU

Del Tarnystes
Washington, D. C. — Bri- 

gadierius Hershey apreiszke 
kad vyrai, turinti 30 metu ar 
daugiau, kurie yra paeziuoti su 
szeimynoms, nebus tuom laik 
szaukiami del tarnystes in ka
riuomene bet gal ateityje bus 
szaukiami jeigu reikes bet da 
negreit.

Amerikonai Pacziuoja- 
si Su Australietėms
Brisbane, Australija — Nuo 

kada musu “boisai” pribuvo 
in Australija tai greitai susipa
žino su tenaitinems merginoms 
ir lyg sziai dienai jau dvide- 
szimts Amerikoniszku karei
viu likos suriszti mazgu mote
rystes. Norints valdžia neuž
tvirtina tokius staigus apsipa- 
cziavimus bet j u negali užbėg
ti. Amerika duoda paszialpa 
meterems Amerikoniszku ka
reiviu. .

Rusai Suszaude 278 
Vokiecziu Eroplanus 

In 12 Dienu
Moskva — Vokiecziai nuken- 

te baisei nuo Maskolių in laika 
dvylika dienu, kurie neteko 
net 278 eroplanu ant Kalinin 
frunto. Taipgi Maskolei paėmė 
asztuonis miestelius ir daugeli 
kaimu nuo Vokiecziu. Masko
lei taipgi apsiaubė Orela ir da
bar eina ant Karaczevo kur 
randasi daug Vokiecziu ir kaip 
rodos negales isztrukti isz Mas- 
koiiszku slaistu. Ten tikisi 
smarkaus muszio.

Washington, D. C. — Du 
Amerikoniszki laivai dingo ap
linkinėje Javos su daugeliu 
laivoriu. Abudu laivai plauke 
in Australija.

Amerikonai
Supliekė Japonus
Suteszkino Dvi Japonu Stotis

1,000 Myliu Nuo Japonijos;
Kare Prisiartina Prie Ja

poniszku Pakraszcziu
Vokiecziai Dirba
Neteisingus Dolerius

New York — Ana diena pri
buvo in Amerika daktaras Gil
bert Fletcher isz Portugalijos, 
kuris sako kad Vokiecziai, ku
rie sziadien randasi Francijoj 
ir Belgijoj, spaudžia naujus 
Amerikcniszkus neteisingus pi
nigus kuriuos praplatina tarp 
Francuziszku gyventoju saky
dami kad tai tikri Ameriko
niszki pinigai.

RUSAI UŽMUSZE 
16,000 VOKIECZIU

Vokiecziai Turi 600,000
Kareiviu Aplink

Leningradą
Moskva — Musziuose aplin

kui Leningradą Vokiecziai ne
teko 16,000 kareiviu, norints 
Vokiecziai pastate 600,000 nau
ju kareiviu ant nauju fruntu. 
Rusai paėmė nuoVokiecziu tuo
se musziuose 2,615 visokiu gink 
lu, 6,000 patronu, beveik puse 
milijono amunicijos ir 5,000 
granatu, kaipo ir neteko 60 ka
riszku eroplanu. Ant Moskvos 
lauku Vokiecziai neteko 2,000 
kareiviu ir daug ginklu.

Amerikonai Suszaude 
40 Japonu Eroplanu
Chungking, Kinai — Ameri

koniszki lekiotojai suszaude 40 
Japcniszku eroplanu musziuo
se aplinkui Chiangmai. Vienas 
isz Amerikonu likos užmusz 
tas. Japonai bėga isz Burmos 
nes jiems ten dabar per karsz- 
ta.

Istanbul, Turkija — Pulkas 
Bulgariszku kareiviu priseli
no nakties laike prie Turkiszko 
kaimelio artimoje rubežiaus, 
netikėtai užklupo ant kaimelio, 
nužudė 40 Turkiszku mergai- 
cziu, iszžude vyrus, sužagejo 

i moteres ir apiplesze visa kai-
laiva su daugeliu kareiviu ir 
asztuonis kitus laivus. In asz- 
tuones dienas Anglikai paskan
dino net vienuolika Italiszku 
laivu ir keturis eroplanus.

Anglikai Paskandino 2
Italu Submarinus* ___

London — Aplinkinėje Ita
lijos ir Albanijos Angliszki lai
vai ana diena paskandino du 
Italiszkus submarinus, viena

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

WASHINGTON, D. C. — Valdžia aplaike 
žinia buk Amerikoniszka flota suteszkino dvi 
Japonu stotis numesdami net dvylika tonu di
namito ant Marcus Salos, tik 900 myliu nuo To
kio, Japonijos. Nevidonai negalėjo pasiprieszyt 
Amerikoniszkiems szuviams, Du laivai likos 
paskandyti ir keturi eroplanai suszaudyti. Ame
rikonai neteko tik vieno eroplano ir paėmė ke
liolika Japonu in nelaisve. Marcus Sala buvo pa
imta nesenei per Japonus bet dabar ja apleido 
su didėlėms bledems. Alliientai dabar žada nu- 
tensti kare net in paczia Japonija ir duoti su
prasti jiems kaip tai yra nesmagu būti užklup
tais savo szalyje per nevidonus,

LONDON — Daugiau kaip szimtas Ang
liszku eroplanu užklupo ant Vokietijos, pada
rydami daug bledes ir keli szimtai žmonių 
likos užmuszti.

CAMBRIA, Australija — Generolas Mac- 
Arthuras turėjo posėdi su kitais generolais kas- 
link kariszko stovio Australijoj. Ant susirinki
mo likos jis apdovanotas per valdžia augszcziau- 
sios garbes medaliu kokiu galima apdovanoti 
narsu žmogų už jo pasitarnavima del tėvynės.

MOSKVA — Nuo 15 d. Vasario, Masko
lei užmusze net 140 tukstaneziu Vokiecziu ant 
Kalinin frunto. Musziai vis eina smarkei ant 
visu Rusu fruntu su didėlėms bledems Vokie- 
cziams.

Bulgarai Nužudė 40 
Turkaicziu

mėli kas davėsi apipleszt po 
tam sudegino bažnytėlė, mo
kykla ir keliolika namu. No
rints Turkai leidosi paskui 
juos bet Bulgarai pasislėpė in 
girria o kad tai buvo nakties 
laikas tcdel negalima buvo j u 
suimti.

Japonai Neteko 7,000
Kareiviu Ir 50 Laivu
Melbourne, Australija — Ja

ponai, geisdami apimti Aus
tralija, neteko 7,000 kareiviu 
ir daugiau kaip 50 laivu ir 
szimta eroplanu kada stengėsi 
užimti Port Moresby. Japonai 
numėtė ant tosios vietos 70 
bombų bet be jokios pasekmes 
ir neteko trijų bombiniu ero
planu, yra tai 27 in laika dvie
ju dienu muszio toje aplinki
nėje. Amerikoniszki laivai pa
skandino szeszis Japonu laivus 
in kėlės dienas prie Japonu pa- 
kraszcziu.
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT.
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Kas Girdėt
| duion’os. Į akutes in vyrus ir juos vilioti o

Sztai paveikslas musu szia-, sziadien ne tik akutėms vilioja 
dieniniu vaiku. — Tas pats ir| ir koketuoja. Tokiu moterių 
su dukrelėms 'kurios neduoda 'kurios žemina 'kožna moterisz- 
gero žodelio savo motinoms, ike, rasi ir tarpe musu LietuVai-

piatvarkymas, jie laiko, at
kreiptas in tuos naturalizuotus 
pilieczius, kurie dabar turi 
aisdkius politinius ryszius su 
svetimoms szalims ir kurie po

Japonai Kraustosi Isz Szitos Salos

Vartydamas ana diena Ang- 
liszkas knygas, užtikau ilgus 
žodžius kaįp ‘ ‘ antidisestablish- 
mdntarianism ” ir “honorifi- 
cabilitudiatatibus”. Buvo tai 
ilgiausi kokius galėjau surasti 
Anigliszkam žodyne. Bet sznipi- 
nedamas toliaus suradau da il
gesnius vardus kaip: “pneu-! 
m'onoultramicroscopicsilicon- 
volcanokoniosis ” kuris ženkli
na kad tai liga paeinanti nuo 
vullkanisziku dulkiu.

Bet m aržiau da ilgesni varda 
laikrasztyje bet jis nesiranda 
jokiam žodyne, kuris susideda 
isz 59 litaru ir tai Vokiszkas, 
kuris skamba sekanlcziai: Con- 
stantinopolitanischerdudelsalc- 
liipfeifenmeachergesellschaft ir 
yra vardas draugavęs dirbėju 
maisziniu dudu (bagpipes) 
Konstantinopoliaus mieste.

Kas žino ilgesnius žodžius?

Imtu paskutini centą nuo tėvu'ežiu —aplankyk kokia vieszal pilietybe slepia ju svetima isz- 
vieta tai tuojaus dažinosi teisy-į tikimuma. Naturalizuotu pilie- 
be. c~’- ------- • i- <•

o kada tėvai pasensta tai turi 
jeszkoti nuo pavieto “relif” 
arba eiti už kalnelio in “pur- 
liauze. ’ ’ V Kas gali sutaisyti vortinkli 

kuri vejas suardė? Ar galite už
dėti obuoli vela ant szakos ku
ris jau įkarta nukrito nuo me
džio? Ar galite sutaisyt ipete-

Skaitome lankei laikrasz- 
cziuose apie savžuidinstas per 

' iszszokima žmonių per langus.
Tokia mirti sau iszsirenka ne liszkes sparnus kuriuos suardė 

ir turtingi bledinga ranka? Ar gali indeti 
branduoli atgal in rieszuta ar 

Brisiduotu tinklai ant langu1 kiauszini in sutrukusi lulkszta? 
nes jeigu taip toliaus žmones I Kas gali sugražint midų adgal 
atiminės sau gyvastis tai szo- in kori ir prilenkti vaszku? Yra 
kanti per langus savžudintojai tai sunkios užduotys, mylimi 
pradės puldinėt ant gaivu pra- 
eigiams kurie da nenori kraus
tytis ant ano svieto.

tik vargszai bet 
žmones. to

Jau kelis kartus raszeme 
apie baisės pasekmes kuniszko 
baudimo vaiku, kurie yra labai 
jauslingi. Sztai ana diena Kan
sas City, trylikos metu Stan 
Maher, sūnelis czionaitinio 
sztorninko aplaike nuo tėvo ge
rai in kaili su diržu už tai kad 
per kėlės dienas nesilanko in 
mokykla. Kada tėvo nesirado 
namie, sūnelis pasiėmė tėvo re
volveri, nuėjo ant virszaus ir 
ten paleido sau kulka in galva 
atlikdamas ant vietos. Gerai 
butu kad tėvai pasielgtu trupu
ti iszmintingiau su tokiais vai
kais, — jeigu visokį primini
mai ir pamokinimai butu ne
vaisingi.

skaitytojai, bet panasziai ir su 
praplatintųjų apkalbėjimu, ir 
apjuodinimu savo artimo. Kar
ta numestas bjaurus žodis jau 
daugiau nesugryžta ir sunku ji 
atszaulkti kuris bėga aplinkui 
žaibiniu staigumu po visa svie
tą isz vienu lupu in kitas.

ežiu kultūriniai ir sujaudinti 
rysziais su szalimi kur gimė nėr 
atakuojami nei intariami. Jie 
toliau inrodo kad sunaikinti pi
lietybe, pagal szio sumanymo, 
galima tikrai legaliu budu ir 
po teismo pilniausiu tyrinėji
mu ar naturalizuoto pilieczio 
žodžiai, rasztai, veikimas arba 
pasielgimas inrodo kad jis po
litiniai isztikimas svetimai val
džiai ar ne; taipgi teismo nu
sprendimą galima pavesti ape- 
lacijos teismams.

—Common Council for Amer. Unity

Neužmirszkite Guodotini Sk&i 
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už 
tnirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE I I 
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Skaitykite “Saule”

Senato Immigracijos Komi
tetas neseinei užbaigė iszklau- 
symus sumanymo, kuris ypa
tingai svarbus ateiviams ir 
naturaliziuotiems įpiliecziams. 
Szi sumanymą, H. R. 6250, At
stovu Butas jau pravedė.

Jeigu taptų bilium, tarp kitu 
dalyku jis paliuosuos ne'kurias 
ateiviu fcliasas nuo dabartinio 
natūralizacijos instatymo mok- 
slurno reikalavimu. Tai pagei
daujamas dalykas tukstan-

Balandžio 1 ‘Fools Day'

Ant paliepimo musu valdžios, Japoniszki gyventojai 
ant salos Fish Harbor, Kalifornijoj, turėjo ja apleisti nes 
valdžia pacme taja sala del savo naudoss. Kada Japonai 
kraustėsi, Amerikcniszki kareiviai patruliavo taja sala.

Vaikas Rado Panczeki- 
ne Banka, Pabėgo

Isz Namu
Reading, Pa. — Petrukas 

Makovski, 16 metu vaikas, ku
rio tėvai turi arti czionais ma
ža ūkia, ana diena rado sena 
paneziaka prie visztinyczios 
kurioje radosi daug bumaszku. 
Iszeme isz jos 300 doleriu o li
kusius paliko ir iszvažiavo in 
Filadelfija. Ant stoties palici-

juos pamote kada atlankė savo* 
kaimyną. Likusius surado nes 
vaikas pasakė kur juos sura-

I do.

ANT PARDAVIMO;
Po tėvu mireziai, vaikai da

linasi palikimą, dėlto labai pi
giai parsiduoda namai 1233 E. 
Fine uly., ir 1234 E. Market 
uly., Mahanoy City. Informa- 

. ei j u kreipkitės pas agenta,
A. F. ADAM,

103 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

jantas jo užklausė ar reikalau
ja pagiallbos bet Petrukas atsa
ke kad nereikalauja jokios pa- 
gialbos nes turi užtektinai pi
nigu. Palicijantui tokis atsaky
mas nepatiko ir pradėjo vaiku 
kvosti isz kur pacme pinigu 
ant keliones. Vaikas ant galo 
prisipažino, pialicija'ntas davė 
žinia tėvui kad pribūtu ir pasi
imtu sūneli.

Pinigai prigulėjo prie kai
myno kuris taja diena mane 
nuvežti pinigus in banka, bet

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- 
kurie prisiunezia pinigu be jo
kio iszaiszkinimo už ka pri
siunezia pinigus. Taipgi, ra
szant laiszkus, jeigu geidžiate 
atsakymo, neužmirszkite inde
ti markes del atsakymo, nes ki
taip jusu laiszkas neaptures jo
kio atsakymo. Laiszkus ir Pi
nigus visados siunskite ant szio 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Dievulėliau, ka tie musu 
“naujausios mados” vaikai 
iszdaro. Kaip žmogus atsimena 
savo jaunesnes dienas ir paguo- 
done del savo teveliu, tai szia- 
dieninius vaikus įgalima prily
gini prie bejauslinigu žvėrių 
kurie laiko tėvelius už nieką ir 
neturi del ju jokios paiguodo- 
nes.

Vaikai, ypatingai sūneliai, 
trankosi bamlbileis, kuriuos tė
vai nupirko del sūnelio su vil- 
czia kad bus užganadintas na
mie ir kad nors kada iszvesz se
na tęva ir motinėlė ant szvie- 
žio oro bet sūnelis pasiėmęs 
bambiliu trankosi po pakampes 
su ulyczinems isztvirkelems 
per naktis o kada neturi pini
gu ant pirkimo gazolino ir pa
rodymo “vupi” del savo “giri 
friends” tada imasi ant visokio 
budo gauti pinigu.

Sztai ant pavyzdies paimsi
me tūla sūneli isz musu aplin
kines. Tula naszle užaugino sa
vo szeimynele, pati laike .kelio
lika burdingieriu idant užlai
kyti narna. Sūneliai nedirbo ir 
apsikabino motinai ant kaklo 
kaip malūno ratas. Motina duo
davo pavalgyt vaikams ir 
szelpdavo kaip galėdama. Tu
rėjo suczedinus kelis szimtelius 
doleriu ant juodos valandos. 
Sztai ana diena nuėjo in savo 
“kavone” kur turėjo keliolika 
doleriu1 Užmokėti už randa. Ap
siverkė nelaimingoji kada su
prato kad jai buvo trumpa dvi- 
deszimts doleriu. Suprato mo
tiniška szirdis kas pasiėmė pi
nigus. Sūnelis užsigynė kad .pa
ėmė pinigus bet motina už ke-

LFaiktu yra kad tarpe musu 
ežionais Amerikoje, musu 
szventi gražus paprocziai isz- 
nyksta visai, ypatingai tarpe 
jaunesniuju nedaug rasi jau tu 
paproeziu kuriais didžiuotis 
galėjo musu sentėviai ir kuriais 
da ir sziadien mes galėtumėm 
pasididžiuoti jeigu juos pildy
tume.

Ant pavyzdžio imsime skais
tybe ir dorybe senovės Lietuves 
arba Lietuvaites, ak, kaipgi 
galima didžiuotis 1 Bet szia
dien? O, net graudu. Nekalbant 
apie vyrus, pažiūrėkime in 
musu moteres ir mergeles isz 
kuriu laukiama ateina,nezios 
ge'ntkartes, ar-gi pildo tuos 
szventus paproezius, kokius 
pildė ju buvusios senutes.

SenlOveje moteres taip guo
dėjo savo vyra ypatingai lai
kuose Ikol kryžiokiszkos kultū
ros nepažinojo, kad apie neisz-
tilkimyste ir pamislyt nedryso ežiams senesniu nepiliecziu ku- 
o meileje buvo amžinai tvirtos, rie mane kad jie niekad nega- 
Buvo jos motinom pavyzdin- les tapti Amerikos piliecziai 
gom kurioms rūpėjo vien tik nes jie negailėjo iszlaikyti mok- 
naminis triūsas, labas vyro ir. si ūmo egzalminus. Ateiviai, 50 
szeimynos. Savo dukteres taip metu ir virsz, kurie pastoviai 
auklėjo kad be motinos žinios 
niekur negalėjo iszeiti. Kožna 
mergina nesziojo apsijuosus 
szniura su varpeliais kurie sa
vo skambėjimu davė žinoti mo
tinoms kur randasi ju dukreles. 
Be tu varpeliu Lietuvaite žengt 
neiszdrysdavo nes buvo tai 
paliudinimu jos nesutersztos 
skaistybes ir dorybes. Vargas 
buvo tai kurios varpeli iszgirs- 
ta nepriderenezioj vietoj arba 
laike. Toji, paniekinta nuo vi
su, ant visdos pasilikdavo ne
laiminga. Savo dorybe tamsy
bes gadynėse, Lietuvaite sto
vėjo augszcziausia už visas 
ant svieto merginas.

Nekalbu 'kad sziadien Lietu
vaites dorybe neguodoja bet 
sakau kad daug turime tokiu 
kurios neturi ne tūkstantines 
dalies dorybes savo senovės se- 
sulcziu. Kas tame kaltos jeigu 
ne motinos?

Sziadieninis isztvirkimas tar
pe moterių, ypatingai czionais 
Amerikoj, smarkei platinasi. 
Nenoriu būti sudžia tu musu 
lelijėlių idant neužsipelnyt ju 
kerszto nes kersztas jau ir mu
su moterėliu pradeda būti vy
rams laibai baisus bet turiu pa
sakyti kad motere “kuri rod- 
hauzese geria, stovi prie baro 
drauge su vyrais ir trankosi j taipgi kad toiks patvarkymas 
bambileis po visokias pakam
pes, eina tiesiog inpagara.”

Mergina, guodojanfi savo do-

gyveno Suv. Valstijose niuo 
Liepos 1 d., 1924 m. ir kurie tu
ri llegales pirmas popieras, arba 
kurie in dvieju metu laika po 
priėmimu to instatymo, iszsi- 
ims pirmas popieras, galės in
gyti įpilna pilietybe be žinojimo 
Anglu kalbos ir nereikės sava- 
ranika pasiraszyti po peticijų ir 
•nereikes iszlaikyti kitus moks- 
lumo reikalavitaus.

Ginezijamiausias patvarky
mas H. R.. 6250 sumanymo, au
torizuotu sunaikinimu piliety
bes certif ikato kur naturalizuo- 
tas pilietis “žodžiais, rasztu, 
veikimu aibatpasielgimu paro
do kad jis politiniai isztikimas 
svetimai valstybei arba virsze- 
nybei.”

Teisingumo Departamentas 
prasze tokio patvarkymo kad 
jis galėtu geriau apsiveikti su 
tais visais, kurie Amerikos pi
lietybe slepia savo neisztiki- 
mysta ir pavojinga veikimą. 
Kelios organizacijos, kurios 
buvo atstovautos Senato isz- 
klausymuose mano kad szis pa
tvarkymas per toli siekia ; kad 
jis diskriminuoja tarpe natura- 
lizuotu ir czion-gimusiu pilie- 
cziu, nes nuo czion-gimusiu už 
tas paezias priežastis negalima 
atimti ju pilietybe. Jie ragino

' peržengtu naturalizuoto pilie- 
czio civiles laisves nes jis bi
jotu diskusuoti dalykus.

liu dienu dagirdo nuo žmonių 
kad sūnelis turėjo gerus laikus 
su svetima motere, už tuos pi
nigus o pati su trimi vaikais 
faQintcjoj namie ne szfflotglifi

rybe, kaipgi malonu butu kad 
sektu pėdoms savo senovės se-

Kalbetojai del Valdžios ra
gino kad tokia baime yra be pa-

sueziu kurios palaike už di- j mato kad to patvarkymo tiks- 
džiausia nedorybia taja, kuri ilas nėra gazdinti ir terorizuoti 
iszdi^so sząudyt madingas j naturalizuotus pilieczius. Tas

Diena 1-ma Balandžio—Ap- 
riliaus, yra, vadinama ‘ ‘ Kvai
liu Diena’ kurioje tai dieno-
j e vienas kita bando prigau
ti visokeis budais, kaip tai 
matome ant szio paveikslo. 
Todėl bukite ant sargybos ir 
nesiduokite prisigauti.

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: 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 riog 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 
Gaižia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Viena motina; Vaikuczi'u 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 ........................................... 15e

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

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 

{kuris buvo protingesnis už savo poną

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

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

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

No. 129 Keturios istorijos api® 
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 
pacziuo’as. 76 puslapiu................ 20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kama? 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 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 kuęzios nakti. 
Nikitas . 61 puslapiu . ./...............15c

No. 147 Trys istorijosl 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; Pabe- 
gele; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.. 
60 puslapiu .................................. 15c

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis: Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 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 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoji. Netobulas žmogus, 
Susideda isz 122 puslapiu........... 25c

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykic; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ........................................... 25c

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia; 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu...........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 Pasiskaitimp 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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I Tuszczias Dvaras
bolkszta; Bukalai tuom laik nu- kojo.

★ ėjo trapais žemyn. Ant kiemo A . . .... .. i

(Tęsinys) paleistu ir 'prižadėjau kad už-

— Tas boksztas, — tariau in 
triukszmas didinosi o už va-'Bukala,— turėjo būti kitados 
landos atnesze ponio kuna. Bu-1 augsztesnis ?

Imo bokszte buvo mažai; mūra
sienos storos — nuo keliu mas- J — tas namas (kitados buvo kaip

— Galli but, — atsake senis:

Abudu su paczia pasakojo pa
simainydami apie szi ir ta. 
Martinas tiktai sėdėjo akis nu
leidęs, rodos jis suvis tos kal
bos begirdejo. Kada vienok 
pradėjo, pasakot apie vaidini
mus, jog kas nakti po pakajus 
trankosi ir vaitoja, tai ir Mar
tinas iszsižiojas nevos klausė.

Laikrodis iszmusze devinta 
valanda kada senas Bukala 
prasze manes kad eicziau atsil
sėk Laike jo pasakos, visokios 
misl'ys mano galvoje painiojo
si. Norints jie norėjo man in- 
kalbet, vienok asz savo misli- 
jau. Maeziau kaip jie tankiai in , 
save mirkcziojo ir baugino ma- ( 
ne kad atgrasint nuo pirkimo. 
Asz norėdamas jiems parodyt 
kad in dvasias netikiu, pasa
kiau jog eisiu nakvot in paka
jus, ypacz in ta, kur gulėjo ne- 
baszninlkas.

— Tai negalima! — da pirma 
karta atsiliepe Martinas.

— Ar jus galite man užgimt? 
— paklausiau rustai, — duo
kite raktus ir žiburi o rytoj 
aipie szeszta pastėliuokite pus- 
ryczius.

— Bet tenais vaidenasi, — 
paszaulke senoji. — Gali kokia 
nelaime patikt, paskui vėla sū
dąs, vela tasynes. Jeigu jums 
tenais kas atsitiktu tada mums 
beda ir žygis!

— Dvasiu jokiu nebijau, — 
atsakiau ramiai o iszimdamas 
isz kiszeniaus revolveri dada- 
viiau: — Jeigu žmones norėtu 
del manes padaryti kokia 
skriauda, tai ežia kulkas turiu, 
kurios mane apgins. Turiu vie- , 
nok vilti jog miegosiu ramiai.

Tai kalbėdamas, insidejau re
volveri in kiszeniu, prisiartin
au prie sienos, nukabinau pun
deli raktu kuriuos Bukala buvo 
pakabines. Mano ta drąsą su- 
maisze tuos žmones. Senukai 
norėjo man inlkalbet jog tikrai 
nebaszninkas po pakajus tran
kosi. Martinas sėdėjo užsimisli- 
nes tik kartais in mane su savo 
žlibėmis blykstelėjo. Kada pa
mate jog laikau rankoje rak
tus ir kad gaspadine su 'žibinte 
pasirengus, pasizauke:

— Kas tai? Tas ponas neturi 
proves ežia gaspadoriaut nes 
dvaras dar prie jo nepriguli! 
Nevale jam eitie in pakajus o 
jeigu kas ten nusidėtu, tada 
kas butu kaltas jeigu ne mes?

— Imkie, Bukalai, žibinte ir 
eikie su manim, — paszaukiau 
liepiancziu balsu, — ar neno
ri?... tai asz pats eisiu!

Svetezias inejas in kambarį, 
nusirengė ir atsigulė bet nega
lėjo užmigti. Kad sztai apie pu
siaunakti iszgirdo žingsnius 
paeinanezius isz sienos, durys 
atsidarė ir in miegkambari in- 
ejo iszbalus graži mergina ku
ri davė jam su ranka ženklą 
kad tylėtu.

Paszokes isz lovos priėjo prie 
merginos ir persitikrino kad 
tai gyva yipata bet labai nusilp- 
įiejus. Pasodino ja ant kėdės ir 
lieipe jai pasakoti kokiu budu 
czionais randasi ir kad jos var
das yra Ona.

Mergina atsikvotejus trupu
ti pradėjo pasakoti kaip dažiu- 
retojaus sūnūs Martinas nužu
dė savo poną, apiplesze ji po 
tam sudėjo visa kalte ant jos ir 
uždare ja bokszte kad žmones 
manytu jog ji pabėgo su pini
gais. Mergina toliaus kalbėjo:

— Meldžiau jo kad mane

— Kas iszsidave ?,— paikiau- mete įneš prijautė kad ateis jos 
se neva nežinodamas Martinas, joszkot. Gailavo labai jog man
— Jeigu ponas nori eitie in 
bckszta, tai mes nedraudžiam e!'
— Duok tėvai raktus! arba pa
lauk, asz pats atidarysiu.

Rodos nieką nežinodamas,

nori eitie in

tylėsiu lyg smert apie taja žu- o langelis mažiukas ir tas drutviete; o mano tėvukas <pia-
augsztai. Czia atnesze mane'šakojo jog boksztas labai buvo| eme rakta ir ėjo pirma, 
žadintojas ir ant žemes pagul-j aulgsztas, nuo kurio in visas

— Tai ve! bueziau paskuti-j ^Įe. Tuojaus iszgirdau žmonių' szialis toli buvo matytie. Puse
niU neiszmanėliu, — tarė su ’balsus kurie atnesze mano ne-' to bokszto turėjo sugriaut nes
baisiu juoku. —■ Ne, Ona, tu gyva porta in jo pakaju. Girde- butu pats sugriuvęs, 

jau minavojanlczius mano var-

dinsta bet jis in mane szeto- 
niszkai 'kalbėjo:

ežia: busi, daugiaus svieto ne-1 j Pasakojo ir apie ta ruma
regesi, kibą jeigu liktum mano Pakajuje, kur mane Marti- bokszte nes asz .nudaviau kad 

nas norėjo nužudint, rado mano menkai to klausau, ant galo pa-
— Žmogau ! ar tu pasiutai ?. sukruvinta skėpetaite.— Taip, 'klausiau:

pati!

— paszauJkiau užpykus. I
— Jeigu liktum mano pati!

— paantrino latras. — Klau
syk, Ona! Tu žinai jog asz tave 
myliu bet tavo puikybe tau ne
velija. Kiti ir ta pati apie ma
ne mano. O kad tu žinotai! asz 
be tavęs nerimstu. Asz tame 
dalyke prasziau musu pono kad 
jis tave del manes kalbintu bet 
tas man kareziai atsake ; tada 
visa vilti pamecziau gavime ta
vęs. Pasiryžau tada keliaut in 
Amerika. Greitai su ponu apsi- 
elgiau kas man ir pasisekė. Ma
no tėvas užtiko mane prie to 
darbo ir motina apie tai žino. 
Dabar ir tu jau žinai...

— O tu razbaininke, su tuom 
ilgai nepasislėpsi! — paszau
kiau rustai visa drebėdama..

— Tai yra tas, ka norėjau su 
tavim pasikalbėt. Jeigu nori su 
manim keliaut in Amerika tai 
prisiekiu kad busiu tau geriau
siu žmogum ir guodosiu tave 
kaip aniola. Tas... sode apie po
ną darbas bus koki laika slap
tybėje o kada dažinos, busime 
mudu toli. Sziadien turime ke
liaut. Arkliai parengti.

Akys jo baisiai žibėjo kada 
tuos žodžius pabaigė o bjauru 
savo snuki prilenkė prie manes 
kad pabUcziuot.

— Szal'in traukis, piiktadari! 
paleisk mane! — paszaukiau 
stumdama nuo duriu.

— Nenori, tai melskis nes ta
vo paskutine valanda iszmu
sze!

Tai pasakęs sugriežė danti
mis ir ilga isz aulo peili iszsi- 
trauke. Dabar supratau savo 
neiszminti jog nemokėjau su 
tuom razbaininku apsieit, .ku
ris, kad. save apgint, ant visko 
buvo pasirengęs. Tas piktada- 
ris pagriebė mane už rankos ir 
jau iszkele žibanti peili augsz
tyn. Iszsprttdau isz jo ranku ir 
began in kita pakaju szaukda- 
ma pagialbos su mislia kad ga
lėsiu iszszokt per Įauga. Tas 
latras vienok mane sugriebė 
nes tarne durys atsidarė ir in- 
puole Bu'kalas su savo paczia, 
kurie žudintojaus ranka sulai
kė.

— Viskas iszsidave! — pa
szaulke Bukaliene: —kalvis už
tiko u’žmuszta poną ir padare 
laruma! Ona! susimildama nie
kam apie tai nesakyk nes mes 
pražūsime!

— Ji mus iszduos, — paszau- 
ke Martinas: — geriausiai ir 
j.a užmuszt o tada pats velnias 
nedažinos!

— Nežudyk, nežudyk! — pa- 
szauke drebėdamas senis. — 
Klausyk... kas lauke darosi: 
žmones renkasi ir rodos kad 
mainės szaukia.

— Gerai tėvai sakai, — tare in soda bet senis purtėsi ikalbe- 
Alartinas: — reikia apsižiūrėtidamas jog labai neturi laiko o

Tai pasakęs, pasodino mane ir Martino, — girdi, — nera na- 
rustai aint kėdės ir burna su'mie. Taip kalbėdami perejome 
skepeta užkimszo.

— Suriszkime, tėvai, jos ran
kas ir kojas, paskui Uždarysi-

■ me ja bdksztėlyje.
: įSuriszo man rankas ir kojas
!■ ir Martinas nunesze mane iii man nelaiminga mergina pasa-

pone, girdėjau ant manės už- — O kam dabar tinka tas ru-
metinejimus 'bulk tai asz nuižu- nias bokszte?
džius. Dabar supranti ponas 
apie viską. Nekerszija ant už- 
muszimo manes bet ir ant liuo- 
sybes neiszleidžia. Bukalai kal
bina mane kad su Martinu beg- 
cziau in Amerika. Pažinojo 
taipgi kad tas 'dvaras bus par
duotas del to spiria kaip galė
dami. Isz tu dvieju manes lau
kia: ar ant to tikt, ar pražūt! 
Ant giliuko ežia nakti iszgir
dau kokius tai žingsnius ir ne- 
ipalžin'stama baisa. Dasipratau, 
kad ežia kas ant nakvynes atė
jo peš iszgirdau kaip isz vidaus 
užsidaret. Bukalai butu mane 
kur nude ja, kad (butu žino j a 
apie jus, pone, atkeliavima o 
kada pribuvot, jau nespėjo.

Klinlgis, su kuriuom buvo 
mano durys užstumtos, pasise
kė atstumt o žinodama slapta 
atidaryma szitu duriu ir kad 
ežia raudiesi, ateinu 
melsdama idant mane 
nelaimes iszgdlbetumet. Bet ir 
poną prasergseziu idant tu ne
doru žmonių sergetumetes nes 
jeigu jie suprastu kad jus apie 
tai žinote tai ir jus gyvi neisz- 
eitumet. Dabar ponas žinai 
apie viską, gėlbek, o meldžia
mas, tik skubinkis.”

Mergina vela per tas paezias 
duris iszejo.

Dar saule augsztyn nepakilo, 
iszgirdau drūta in duris bala- 
dojima. Maž ka miegojau, gal
va buvo sunki. Greitai apsirė
džiau ir atidariau duris kurio
se pasirodė Bukaliene su kava 
ir pyragu. Klausinėjo manės 
nedrąsiai, beveik drebaneziu 
balsu, ar gerai miegojau ir ar 
niekas nakti neperszkadijo?

Tas klausymas primine man 
nakties atsitikima. Dirstelėjau 
ant jos ir jau bueziau iszsižio
jas bet tuojaus susilaikiau ir 
atsakiau kad niekas man miego 
nepertrauke ir labai gerai mie
gojau. Pasakiau ir tai kad žmo
nes •daugiaus prasimano ne 
kaip turėtu but. Tie žodžiai pa
lengvino seniai nes tuojaus sto
jo linksmesne ir sznekesne jog 
net-man smagiau buvo kaip ji 
iszejo. Iszgeres kava, pradėjau 
po pakajus vaikszcziot kad at
rast in bokszta duris. Bet tu ne
galėjau niekur surast. Po ilgam 
nevaisingam jeszkojimui, pasi
ėmiau kepure ir lazda ir ėjau 
in soda kurio nebuvau dar ma
tes. Priemenėje pasitikau Bu
kala kuris, kaip rodos, įmanęs 
lauke. Nudaviau linksmu ir pa
daviau seiliui ranka. Senis net 
tuom susijudino jog taip pras
tu nudaviau. (Užsirakiau ciga
rai ir jam daviau ir prasziau 

Į kad jis eitu su manim drauge 
i n soda bet senis purtėsi kalbe-

drąsiai 
isz tos

tilteli. Tarne (paregėjau ta bok
szta, kuris ne ka buvo už namo 
stogą augsztesnis. — Isztikro, 

Į— pamislijau sau, — jog tai 
yra tas pats boksztas apie kuri

— Nieko jame nesiranda — , 
atsake senis, — nuo senei tusz- : 
ežias stovi; niekas ten neatsi
lanko o ir nežinau kur raktas 
nuo tenais. Bet persipraszau 1 
pono, asz tuojaus sugrysziu nes i 
neturiu laiko.

— Ar inenoretai mane nuves- 1 
tie in ta bokszta ? Tokiuose se- i 
nuošė mūruose, laikais gali ras- i 
tis seni dy vai. Eikime!

Veidas B uikai o pabalo, su
murmėjo nesuprantamai ir ant i 
tvoros pasirėmė, kuri szale sto
vėjo.

— O kas tau, ar apalpai? — 
paklausiau.

— Jau nuo kielių dienu gavau 
in galva svaiguli, — atsake Bu
kala. — O, jau vėla perejo... 
Persipraszau pono, turiu eitie.

Dabar viską supratau! Tai 
nebuvo sapnas! Tame bokszte 
tie latrai laike uždaryta mergi- ' 
na bet reikėjo febai būtie atsar
giu kad neduotie suprast.

Pavaikszicziojas apie puse 
adynos, nuėjau vela in tuszczia 
dvara, kur padėkavojau Buka- 
lams už svetinga priėmimą, 
duodamas po draugiai suprast 
kad to dvaro nepirksiu. Greitu 
žingsniu sugryžau in karezia- 
ma kurioje buvau palikes savo 
vežimėli o nuejas paprasziau 
sziekios gaspaidines kad duotu 
man pravadinyka pas szalty- 
sziu. Trumpam laike stojo 
priesz mane pažins tarnas Jokū
bėlis kuris mane nuvede pas 
szaltysziu.

— Ponas szaltysziau, — ta
riau : — juk girdėjai apie ta žu- 
dinsta dvare? Puolė tada kalte 
ant jaunos merginos kuri buk 
poną nužudė ir pinigus su- 
gleimžus pabėgo. Vienok tai ne
teisybe. Bukalai ji nužudė o ta 
mJerginia laiko senam bokszte 
uždaryta. Vardan palicijos, 
praszau pono kad tuojaus eitu
mėt su manim in dvara ir tuos 
žudintojus suimtum.

Szaltyszius stovėjo kaip nu
tirpęs, iszsižiojo ir akis iszver- 
te bet tuojaus “atsikvotejo ir su- 
sziauke daugeli žmonių. Kada 
susirinkia apie tai žmones da
žinojo, ėjo visi užsid'egia rūsty
be ant Baikalu. Kožnas misilijo 
gaut nagrada. Neilgai trakus, 
buvom jau ant dvaro. Tuojaus 
inejome in Bukalu gyvenimą 
kur visus radome prie pietų.

Kada, pamate daugybe sve- 
cziu, tai taip nusiminė jog ro
dos perkūnas in juos intrenke. 
Bokalui iszpu'ole isz ranku pei
lis o jo pati užsidenge su žiurs
tu veidą. Tiktai Martinas sau 
isz to nieko nedare o atsigryžes 
in motina tarė su szetoniszka 
szypsena:

* — O ka, ar nesakiau? Sztai
■ vėla turime palicija ant spran-
■ do, tai už musu gera... Kam pa- 

velinot svetimam ten nakvot 
kur vaidenasi...

— Kur raktas nuo bokszto?— 
paszaulke szaltyszius, — duoki
te tuojaus nes jau viskas iszsi- 
da've!

Asz net persigandau szalty
szius man in ausi sznalbždejo';

— Tas žmogus eina be jokios 
baimes ir kaip rodos mes pasi
vėlinom -— tenais merginos ne
rasime !

Daejome prie bokszto duriu; 
durys buvo taip slaptingai pa
dirbtos jog gerai reikėjo temint 
kad pamatyt. Martinas atraki
no ir inėjome in tamsu bokszto 
ruma, užversta visokiais senais 
rakandais ir galima buvo pa
žint jog ežia neperseniai gyva 
dvasia radosi. Supratau kad 
mus prigavo. Prasziau sz'alty- 
sziaus kad iszkrestu visa narna 
bet nors gerai iszkrete, mergi
nos niekur nerado. Tame atėjo 
man baisi mislis in galva: ar 
laikais jos po mano iszejpnip 
neužmuszie. Martinas kaip bie- 
sas szypsojosi.

Po tusžcziam jeszkojimui su- 
gryžome in Bukalu byta . Įįur 
abudu seukai buvo po sargyba. 
Veltui buvo musu žygis. Jau 
Bukalai pradėjo atsikvotet o 
asz likausi už melagi, arba už 
paika, kuris in sapna intikejau. 
I Ir szaltyszius pradėjo rauktis o 
su Bukalu gražiai kalbėt. Mar
inas pradėjo drąsiai mane ko- 

I iot. Kerszijo jog mane paduos 
in suda. Nebuvo ka dvare veikt 
kaip tik gryžt namon o asz vi
sas susirūpinės, pats save kei
kiau jog ežia atkeliavau; pats 
netikėjau ir tikrai mislijau jog 
tai buvo sapnas. Vos dvide- 
szimts žingsniu nuo 
mio atsitolinom kad 
gena nuilsės, iszbales ir drebė
damas Jokūbėlis.

— Kas tau, vaike ? — paklau
sė szaltyszius — ir isz kur ežia 
cm,eisi ?

— Asz ir paskui jus in dvara 
atbėgau; jus manės nematėt. 
Bet tenais, tenais duszia ne- 
baszninko pono pakutavoja! — 
ir drebantis Jokūbėlis su ranka 
parode nepertoli nuo mus maža 
nameli.

— Pasakyk ka matei ? — pa
szaukiau nekantriai.

— Nemacziau bet girdėjau !... 
Ten vaitoja taip baisiai ir grau
džiai kad net man pagailo.

— Ponas szaltysziau, — pa
szaukiau.: — nusiu'iisk kelis vy
rus pas Bukaitis, kad ne vienas 
isz namil nepabėgtu. Rodos ra
sime ta, ko jeszkojome!

Ir tikrai taip buivo. Saale na
melio, del ožkų, radome szvie- 
žiai iszkasta duobe,, taip kaip 
del numirėlio,, kurioje buvo in- 
mesta su Užriszta burna mergi
na o taipgi surisztoms rankoms 
ir kojoms. Duobe buvo su sza- 
koms užversta ir su sziaudais 
uždraikyta jog vos buvo girdėt 
vaitojimas.
- Tujaus iszemem isz tos duo
bes nelaiminga mergina ir nu- 
•neszem in dvara. Martinas tuo, 
jaus likos surisztas, norints ne- į 
norėjo duotis; ta pati padare ir į 
su Bukaliene o senis Bukala 
tam sumiszime gavo pabėgt 

• bet nepoiigam rado jo kuna so- 
žėlkoja.

Tuszczio dvaro nepirkau. 0- 
■ na ir Jokulba paėmiau su savim.

Ona nepoiigam isztekejo o Jo
kūbėlis iszmdko stalioraut ir li
kos geru žmogum.

Martinas kalėjime pasikorė. 
Priesz suda viską prisipažino : 
jog Ona, drauge su tėvu, iszne- 
sze isz bokszto ir in ta duobe iu-

gerkles neiperpjove, kaip pas 
juos nakvojau.

Motina jo po dvieju metu 
taipgi kalinyj numirė. Mano 
kūdikis suvis pasveiko o kad ne 
jo liga, butu tie nelabi žmones 
nepapuolė in nelaime už savo 
nedorybe. Nekaltas kraujas 
iszsiduoda. (Galas)

Kurie iii kazyi:es tiki kietai, ’ 
U teles jau pradeda esti, 
O patys neturite ka esti. ■ (

Imasi prie vagystes,
Ir prie kitokiu szelmyscziu, • 

Prie stalo per •naktis,
. Barszkiua dantimis, ! j 
Ka ant rytojaus darys,

Kaip gaspadine juos išzvarys, 
Po tam varga kentes,
Ir per dienas stenės.

Kirsk Jiems Kur Skau
dės ... Pirkie Bonu!

FQBVICTORY
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UNITED 
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Kur ten Pennsylvanijoje, 
Szv ant o Juozapo dienoje, 

Susimusze Lietuvei su Bol- 
szevikais, 

Arba Maskoleis.
Lietuvei juos ingailejo,

dvarbro- 
sztai da-

Gerai Bolszevikams užmokėjo,
Ir da ugadu pridėjo,

Po 10 doleriu užmokėjo, 
Vai, yra Czion niekam ne

tikusiu,
Latru pasileidusiu, 

Neverti kad Dievas juos laiko 
ant svieto,

Su perkūnais ’nepataiko.
* * *

Subėgo Filadelfijoj trys bobos,
Kaip statines storos,

Nerado tokio prieteliaus, 
Kad parnesztu baiksa alaus.
Tai viena, isz ju storiausia,
Ir kaip rodos seniausia,
Tarė: ar mes grinorkos,

Ar-gi sau neduosime rodos?
Teilep'ona tuoj duosime, 
Ir gert in vales turėsime.

Kaip pasakė, taip padare, 
Tuojaus in saliuna žinia davė,

Žydbernio nebuvo namieje, 
Bobelėms iszdžiuvo labai 

(burnoje.
Vela teleponavo,

Bet atsakymo negavo, 
Plusdamios namo nutraukė,
Ba aluezio nedasiszauke.

* * *
Jus Mali anoj aus mergi 

sivallkiokite,
Anksti gulti eikite,

Ba ryte tėvai in darba negali 
pribudyt,

Ir isz lovos iszjudyt.
Iszeina niekystes aibecziaj
Isz bambiliszko zulinimo' 

nakezia,
Po tam ilga liga gauna, 
Ir ne greitai atsigauna, 
Po tam dienomis stena,

Ir kriunena,
Kaip kalvio dumples kvėpuoja, 

Ir dvesuoja.
* * *

Hei, jus Pittsburgo sportai,

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.

Adresus Gyvenimo

Tieji kurie persikrausto iri 
kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in rėdys 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
mums darba ir daug ergelio!

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

...IR MALDA...

Motinos Szvencz

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

Preke, 15c

SAULE PUBLISHING CO„ 
MAHANOY CITY, PA.
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Žinios Vietines VERBŲ NEDELIA

— Nedėlioję Verbų Nedelia.
— Pacziule Jono Budrevi- 

cziaus, 334 W. Pine uly., ana' 
diena sugryžo isz Gero Sama- 
ritono ligonbutes, Pottsvilleje, 
daug sveikesne .po operacijai.

— Sdkancziose dienose mo
kės algas szios apielinkcs ka
syklos savo darbininkams: Pa- 
nedelyje, Paidker No. 5; Utar- 
Iiin'ke, Wm,. Penn, Park, Dela
no, Gilberton, Morea, New Bos
ton, Hammond ir Kohinoor.

— In laika likos užtikta pa- 
kiszta 17 szmotu dinamito St. 
Nicolas centraliszkam krekery
je, prigulincziam prie Readin- 
gokompanijos. Ar tai buvo suo
kalbis suardyti taji milžinisz- 
ka krekeri tai da neisztyrineta 
bet pasirodė kad vienas isz 
trokmanu, kuris atveže anglis 
in brokeri, atsivežė dinamito su 
savim ir užmirszo pasiimti ji 
isz troko. Badai vienas Vokie
tis likos aresztavotas. Tolimes
nis tyrinėjimas yra daromas 
per palicija.

— Seredos ryta iszkeliavo 
isz miesto ir apielinkes 46 vy
rukai in New Cumberland, Pa., 
pradėti savo kariszka tarnys- 
ta. Gyventojai su jais atsisvei- 
ki.no szirdingai linkėdami vy
rukams laimingos keliones ir 
sugryžimo namo po iszlaimeji- 
mui kares.

— Keturi aniglekasei likos 
sužeisti czionaitinej aplinkinė
je ir randasi Locust Mountain 
ligonbuteje. Tieji yra: Juozas 
Gaidusz, isz -Sheptono, sužeis
tas anglinėje skylėje. Szimas 
Semenoviczius isz Shenandoah, 
likos sužeistas baisei per eks
plozija dinamito Knickerbock
er kasyklose ir Juozas Rėkus, 
isz Shenandoah, sužeistas laike 
darbo William Penn kasyklose.

— Ponia Jeva Chesonis, isz 
Lopez, Pa., ana diena lankėsi 
pas savo duktere, ponia Emili
ja Petkevicziene ant E. Maha- 
noy Avė., ir prie tos progos at
silankė in redakcija “Saules” 
nes yra mus'u sena skaitytoja 
kuri isz “Saules” turi daug 
džiaugsmo.

—■ Sekancziu vyruku var
dai likos isztraukti del kariuo- 
meniszkos tarnystes:

M. Vaicziulionis, A. Kazokas, 
V. Gružas, J. Bobai, J. Stravin- 
ski, J. Kubilius, V. Vaiciekov- 
siki, S. Jazukevicz, J. Rutkaus
kas, K. Juszinski, E. Tamalevi- 
czius, A. Grigaliūnas, A. Ka
minskas, J. Gružas, J. Klima- 
szauskas, J. Miliauskas, N. La
pinskas, A. Soltis, M. Margale- 
viczius, V. Balinskas, J. Glau- 
dielis, A. Janikoski, J. Szumonis, 
P. Duneleviczius, C. Stankonis, 
V. Banoinis, J. Gaudinskas, J. 
Szanoski, E. Lazauskas, J. Lap- 
kovski, V. Joczys, J. Setevicz, 
P. Kundrotą, J. Kuwaitis, F. 
Szobrinskas, J. Vasilevskis, J. 
Buldik, V. Budreviczius, M. 
Pajaujis, F. Lawson, F. Zubrys, 
A. Izdanaviczius, M. Kamenic- 
ki, B. Marcziulionis, T. Duls- 
kas, F. Maicevicz, J. Jaksztu- 
tis, E. Mdrikevicz, P. Staniuky- 
nas, J. Labalaukis, J. Vaicziu
lionis, H. Slavickas, M. Valins
kas, I. Pleczkaitis, V. Petru- 
szioinis, A. Gaminis, A. Smalen- 
skas, J. Grigas, T. Jakub, E. 
Kralikas, J. Pavlauskas, K. Pa
liokas, M. Dunsevicz, P. Lit- 
vaitis, A. Grinius, K. Szeszke- 
viczius, E. Visziinskas, E. Ret- 
keviczius, A. Lukas, J. Valake- 
viczius, A. Szumsikas, F. Bocz- 
įkauskas, M. Putaleviczius, V.

Verbų Nedelia apreiszkia injojima Kristaus in Jeruza- 
lema ant asilo. Ta diena Krikszczicniai apvaiksztines Ne- 
delicje, 29-ta Kovo-March. Specialiszkos pamaldos bus 
laikomos po visa Amerika dskavoti Dievui ir apvaiksz- 
czioti Kanczics Sanvaite ir Jo garbinga Prisikėlimą isz 
Numirusiu ir praszyti idant Jis apsaugotu Amerika nuo 
kariszkos nelaimes.

Leskeviežius, E. Geminis, J. 
Dombrovski, J. Stankeviczius, 
V. Grebliuuas, H. Žukovskis, D. 
Stanaitis, V. Žardeckas, V. 
Stravinski, P. Marcziulionis, J. 
Szevckis, J. Digris, J. Ganas, 
F. Raikovski, A. Kuperaviczius 
B. Laukaitis, J. Peczuka, J. 
Lutslkus, J. Burdulis, V. Ra
džiūnas, A. Kasperaviczius, Dr. 
Berloski. (Bus daugiau)

Vyrukai paeina daugiausia 
isz miesto bet taipgi yra ir isz 
aplinkinių kaimeliu, isz New 
Philadelpliijos ir Cumbola.

SHENANDOAH,* PA.

— Seredos ryta kilo ugnis 
užpakalyje namo Adomo Sa- 
leskio, 227 S. Chestnut uly., ku
ri greitai prasiplatino ant ar
timu narnu per ka net 31 ypa
tus neteko pastoges. Viso szei- 
mynos nukente daug per lieps
na ir net keli ugnagesiai likos 
sužeisti laike darbo.

— Juozas Gabrika, apie 40 
metu amžiaus, nuo 314 W. Cen
tre uly., likos mirtinai sužeistas 
per automobiliu netoli Heights, 
artimoje Locust Mt., ligoinbu-
tęs, mirdamas in penikes miliu
tas vėliaus nuo perskelto pa- 
kauszio. Gabrikas ėjo plentu 
kada ji automobilius pagavo. 
Velionis paliko paezia ir tris 
sūnūs kurie tarnauje kariuome
nėje, ketures seseres ir tris 
brolius.

— Adomas Szalek, 61 metu 
amžiaus, kuris radosi be darbo 
ir sirgo anglekasiu dusuliu nuo 
kokio tai laiko, atėmė sau gy
vastį baisiu budu namie, 27 W. 
Laurel uly., Utarninke. Jo kū
nas likos sudraskytas ant 
szmoteliu. Jo pati Juze taip
gi likos sužeista ir randasi li
gonbuteje. Paliko taipgi sunu 
ir duktere. Nelaimingas žmo
gus peigyveno czionais. 32 me
tus ir paėjo isz Lenkijos.

Gilberton, Pa. f Mare Juk- 
nevieziene (Ramanauskiene), 
mire Locust Mt., ligonbuteje, 
Utarninko ryta, 7 vai., kur ra
dosi nuo Kovo 12tos dienos. Ve
lione gimė Lietuvoje, pribūda
ma in Amerika daugeli metu 
adgal, apsigyvendama czionais. 
Prigulėjo prie Szv. Ludviko 
parapijos. Paliko viena duk
tere, pati Vinco Gumausko, 
viena sunu Joną Juknevicziu ir 
du anūkus.

Senam Laive Rado 
Maisziuka Aukso

Ontonagon, Wis. — Willia- 
mas Bcntree, taisydamas senas 
grindis senam laive, “White 

I Star”, atpleszes supuvusias 
'lentas, rado skurini maisziukaj 
su aiJksineis pinigais. Pinigai! 
buvo isz visu szaliu Amerikos 
kaipo ir isz Pietines Amerikos. 
Nckurie buvo senesni kaip 
szirnto metu o naujausi buvo' 
tik 50 metu senumo. Manoma 
kad kapitonas tojo laivo, kuris 
buvo nevedės žmogus, juos pa- 

f slope po grindimis ir mirda- 
j mas niekam neapreiszke kur 
pinigai randasi. Pinigai likos 
pripažinti del Bentree.

Už tuos pinigus žmogelis 
pirko sau nameli kurio geide 
per daugeli metu. Turi jis 79
metus ir yra vedės žmogus su 
septyneis vaikais. Viso mai- 
sziukyje radosi apie 14 tuks- 
taneziu doleriu.

Ugnis Ji Nedalypstejo

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

Admirolas Hoover, ant kaireses, pulkininkas Andrews, 
viduryje, ir Generolas Collins svarsto kaip butu geriau
sia apsiginti nuo Japonu ant Karibeniszku pakraszcziu. 
Posėdis atsibuvo San Juan, Porto Riko.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Frackville, Pa. t Gerai žino
mas czioinaitinis gyventojas 
Ant. Stankeviczius (Stank), 
gyvenantis ant Lehigh Ave., 
mire Ashlando ligonbuteje po 
keturių dienu ligos. Velionis 
gimė Lietuvoje ir pribuvo in 
Amerika 35 metus adgal o 20 
metu adgal apsigyveno czionais 
mieste. Paliko tik savo paezia. 
Kūnas likos paszarvotas pas 
Rože Brcna.ii, ant Lehigh ir 
Spring ulycziu, isz kur atsibus 
laidotuves.

— Kazys ir Jurgis, sūnūs 
ponios Jęvos Kustinaviczieines, 
nuo 130 So. Broad Mountain 
Ave., iszkeliavo in Cumberland 
Camp, ant kariszkos tarnys
tes. Linkime vyrukams geros 
pasekmes ir sveiko sugryžimo 
pas motinėlė atitarnavę Dedei 
Šamui.

Tamaqua, Pa. —Vincas Kan- 
czius žinomas taipgi kaip Ro
bertas Conchas, meldžia sūdo, 
kad permainyt jo pravarde ant 
William Robert Kaule, nes 
tuom vardu jisai buvo žinomas 
nuo mažo vaiko ir geidžia ji tu
rėti ateityje.

Hazleton, Pa. t Ona Lapins
kiene isz West Hažletono, mirė 
namie po ilgai ligai. Velione 
prigulėjo prie SS. Petro ir Po- 
vylo Lietuviškos parapijos ir 
Szv. Ražancziaus draugoves. 
Josios vyras Adomas mirė sze- 
szi metai adgal. Paliko kelis 
vaikus, tarp kuriu yra ir vie
nuole sesuo M. Febronia kuri 
randasi Chicago, III.

Herrin, Ill. —Musu miestely
je randasi mažas slkaitlis Lietu
viu, bet ir tarp ju yra didelis 
skirtumas.

t Kovo 13-ta diena, atsi
skyrė su sziuom svietu gerai 
žinoma gyventoja Antanina 
Seskiene, kuri likos palaidota 
su bažnytinėms apeigomis. Ve
lione paliko savo vyra Kazimie
ra, du 'brolius De Moine, Iowa, 
taip-fgi kita broli kur ten 
Pennsylvanijoj. Gimė Lietu
voje Lubave. Czionais pergy
veno 24 metus. A. a. Antanina 
buvo malonaus budo motere ir 
mylėta per visus kurie ja pa
žinojo. “Lai ilsisi amžinam at
silsi szioje laisvoje szaleleje.”

“Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, o $5 kitose Viespatystese.

Pasirengiąs in nesudegina
mas drapanas, kurias jis isz- 
rado, Daktaras O. T. Hodne- 
field, isz Los Angeles, Cal., 
kemikas, ana diena rodyda
mas savo iszradima, inejo in 
liepsna, neaplaikydamas jo
kios bledes ir iszejo sveikas. 
Tosios drapanos yra pamir
kytos in jo iszrasta kemika- 
la vardu “De-Oxo-Lin” ant 
kurio daktaras dirbo per 19 
metu pakol ji iszrado.

“Meilus” Pasveikini
mas Vyro

Detroit, Mich. — Kada An
drius Sojka, 28 metu parėjo, na
mo, jo prisiegele, Anele, pa
sveikino ji su kirviu, perskel- 
dama jam pakauszi nuo ko jis 
mire in kėlės valandas vėliau 
ligonbuteje. Toji porele turi 
septynis vaikus. Motina likos 
uždaryta kalėjime.

Badai Andrius buvo susine- 
szes su kokia tai motere gyva- 
naszle o kada apie tai pati da- 
girdo, stacziaįi paszelo ir tokiu 
budu savo “neviernam And
riui” atsimokėjo.

Iszdegino Vyrui Akis 
Su Rarbolium

Jonnersville, Ky. — Nuo ke
liu metu, tarp George Trotman 
ir jo patezios Stella, buvo gyve
nimas viesiuluotas ir tarp j u 
tęsęsi baisi neapylkanta vieno 
priesz kita o priek tam motere 
užmetinėjo tanikei vyrui kad 
jai yra neisztikimas ir jog jis 
ja apgaudinėja.

Ana! 'diena isztyrinejus ir 
persitikrinus jog tai teisybe, 
mete in jo veidą karbolines 
rukszties, iszdegindama jam 
abi akis.. Vyra nuvežė in ligon- 
bute o motere uždare kalėjime.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondas ir Markes.

Žirklėms Iszsidure 

Aki
Philadelphia, Pa. — Penkių 

metu Anele Sterner neteko 
akies nepaprastu budu. Mer
gaite sėdėjo ant lovos, bovin- 
damasi su žirklėms, 'karpyda
ma isz popieros lėliukės. Stai- 
gai iszgirdo ko'ki tai riksmą 
lauke, paszoko pažiūrėti kas 
atsitiko bet puolė ant lovos in- 
sismeigdama žirkles in aki. Li
gonbuteje daktarai isztrauke 
žirkles kurios ant giliuko ne- 
dalyps^jo smegenų, kitaip 
mergaite butu mirus bet nete
ko akies. ■>

Motere Pabėgo: Vyras 
Pasikorė Isz Gailesties

Harrington, Pa. — Susirū
pinės ir gailėdamasis kad jo 
pati ji apleido keli menesiai ad- 
gal ir iszvažiavo pas savo tėvus 

, in Newarka, palikdama jam 
tris vaikus. Charles Brennan, 
26 metu, nuejas in szante pasi
korė. Kaimynai neraide tėvo 
namie per visa diena o vaikai 
bėgiojo ant ulycziu be jokios 
priežiūros todėl nuėjo pažiūrėti 
kas atsitiko pas Brennanus ir 
rado tęva kabanti ant virves.

SKAITYKIT 
!&=■ “SAULE”

PLATINKIT!

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes :: 
—o-

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

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

žtemdins Japoniszka Saule!
DVEJOSIĄ dalysią svieto, sziadien Amerika 

yra pavojuje, bet musu bombinei eroplanai užtem- 
dins Japoniszka Saule ir suteszkins Vokiecziu Svas
tika, nes sziadien Amerika dirba tukstanezius tuju 
eroplanu.

Taip, Amerika gali džiaugtis isz tojo darbo, nes 
turi užtektinai elektrikiszku PAJIEGU !

Elektrikiszka pramone buvo pasirengus kada ta
sai pavojus sklypui atėjo. Locnininkai tuju elektri

kiszku pramonių pasirenge isz laik ant to ir tiek 
parengė tuju pajiegu kad gali apszviest viena ket- 
virta-dali musu gyvenimu 1941 mete.
Mes džiaugėmės kad elektrikiszka pramone galėjo 
būtie pagialboje Dedei Šamui. Taip, mes laikysi
me prie tojo darbo pakol užszvies nauja diena 
po tamsumai!

Pennsylvania 
Power & Light Company

PAGIALBEKITE AMERIKAI 1 PIRKITE APGYNIMO BONUS IR MARKES
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