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Isz Amerikos
ANGLIŲ KASYKLOS 

DIRBS GERIAU
Į -------

Valdžia Reikalauja 
Daugiau Augliu

Philadelphia, Pa. — Karisz
ka taryba ant savo susirinki- 
mo svarstė apie reikalingumą 
kietųjų anglių, kaip tai karisz- 
kuose abazuose ir dirbtuvėse 
kur sunaudoja tukstanczius to
nu kietųjų anglių kas sanvaite 
in vieta aliejaus kuris dabar 
tyra reikalingas del kares.

Ant anglekasiu susirinkimu 
Scranton, Wilkes-Barre, Haz
leton ir Pottsville j, dalyvavo 
anglekasiu vadai kurie persta
tė apie 100 tukstancziu angle
kasiu su locnininkais kasyklų 
Apkalbėti taji svarbu klausy
mą ir trukumą darbininku nes 
tukstancziai anglekasiu likos 
•paszaukti ant kariszkos tarnys
tes.
... Submarinai paskandino daug 
laivu su aliejum todėl jo szia- 
dien yra trumpa ir žmoniems 
.uždrausta ji naudoti namuose 
del kurinimo ir szilumos o apie 
tūkstantis kariszku pramonių 
naudoja anglis kuriu kasdiena 
yra trumpiau todėl valdžia da
bar spiria kasyklas kad pradė
tu daugiau anglių iszkasinet.

Eksplozija Dirbtuvėje
Parako Užmusze 5

Lebanon, Pa. — Penki darbi
ninkai likos užmuszti per eks
plozija kuri kilo dirbtuvėje 
King Powder Co. Žmones gy
venanti 25 mylės tolumo, jaute 
taja eksplozija, j u namai net 
sudrėbėjo. Dirbtuve turėjo di
delius kariszkus kontraktus 
yaldžios.

Suaugia Dvynai 
; j Gyvens

Dubuque, Wis. — Mergaites, 
dvynukes, suaugia in viena, 
kurias pagimdė Mrs. Lloyd Sa
bers, 26 metu, motere czionaiti- 
nio ūkininko, isz New Vienna, 
gyvens, pagal nutarimą dakta
ru. Mergaites yra suaugia in 
viena prie nugarkaulio. Gimė 
pavieto ligonbuteje.

Susiejo Po 56 Metu 
Nesimatymo

Peshtigo, Wis. — Du brolei 
susitiko czionais po nesimaty
mui per 56 metus czionais. U. 
X. Stehle, 70 metu ir jo brolis 
Andrius, 73 metu, isz Zion, III., 
kuris jeszkojo savo brolio per 
daugeli metu, dažinojo ant ga
lo kad jis gyvena ant ukes ar
timoje Peshtigo kur nuvažiavo 
ir szirdingai pasisveikino viens 
Bu kitu. Brolei abudu mane kad 
ianas jau senei yra mires ir ne
turėjo vilties jog kada susieis.

KABE kad nuves juos tiesiog in kai
meli. Vokietis inlipo in savo 
kariszka kuknia ir pradėjo ja

Vyskupas Prasergsti
Angliszkas Merginas Rusai Pliekia Vo-

LIETUVIUKAS 
NARSUNU

Prigavo Vokieczius Pri 
vesdamas Juos Prie Sa

vųjų; Visi Likos 
Užmuszti

Moskva — Ne tik generolai 
dalyvauja szio j e karėj e bet ir 
vaiku protas apie tai svarsto 
isz ko reikia net stebėtis. Sztai 
tūlas 13 metu Lietuviszkas 
vaikas, gyveno kaimelyje kuri 
Vokiecziai sugriovė ir sudegi
no. Žmones buvo iszbegioja in 
visas puses o nekurie vyrai, ku
rie pasiliko da gyvi, sutvėrė 
savo pulkeli ir pasislėpė arti
moje girnoje. Prie ju prigulėjo 
ir szitas mažas vaikiukas.

Neužilgo pribuvo in sugriau
ta kaimeli pirmutinis pulkas 
Vokiecziu atsiveždami su sa
vim kariszka kuknia. Karei
viai sustojo kaime iszalkia, su- 
szilia ir pailsia. Aficierius isz- 
sieme savo žiūroną ir pradėjo 
žiūrėti in visa aplinkine ar ne- 
pamatis kur kokiu kareiviu ar 
gyventoju. Sztai staiga aficie
rius iszgirdo baisa laksztinga- 
los. Kareiviai visi dairėsi pa
žiūrėti isz kur tasai balsas pa
eina ir vietoj pamatyt pauksz- 
teli, pamate sėdinti ant griuvė
siu namo jauna 13 metu Lietu- 
viszka vaikiuką beszvilpianti 
ir drožinėjanti szakele medžio.

Aficierius pasiszauke ji pas 
save. Vaikiukas persigando, 
sulenkė peiluka, insidejo ji in 
kiszeniu o szakele in enti. Ka
da vaikas stojo priesz aficieriu 
tasai patemino kad vaikas ka 
toki turėjo burnoje. Liepe jam 
iszsiimti. Buvo tai maža szvil- 
pynuke padaryta isz medžio 
szakeles su kuria vaikas galėjo 
nudavinet visokiu paukszcziu 
balselius. Aficierius ir karei
viai. peržiurėjo, szvilpynuke 
akyvai, pagyre vaika už jo 
darbszuma ir paliepė jam ant 
jos szvilpt. Vaikas linksmai ta
re: — “Asz taipgi galiu nu
duoti szvilpima gegutes ir su- 
szvilpe taip grąžei kaip pati 
gegute.

Kareiviai linksmai klausė 
bet aficierius, turėdamas svar
bu kariszka paliepima pradėjo 
klausinėti vaiko apie ta kaime
li. Vaikas jam apreiszke kad 
nieko daugiau nesiranda kai
melyje kaip tik jis vienas ir 
gyvena kaip gali.

Tada aficierius užklausė vai
ko ar jis žino kelia in artima 
kaimeli, ant ko vaikas atsake 
kad žino nes in ten tankiai ei- 
dvo žuvaut su savo dede. Afi
cierius iszsiemes žibinktuka, 
del paperosu, prižadėjo jam ji 
duoti, jeigu juos nuves in taji 
kaimeli, “bet jeigu mus ap
gausi tai nusuksiu tau galva 
nuo sprando’’ — pasakė jam 
rustai aficierius.

, Vaikas prižadėjo aficieriui

važiuoti o visi kiti sustoja in 
glitą pradėjo eiti ir vaikutis ėjo 
szale kuknios szvilpaudamas.

Artinantes jiems prie girrai- 
tes aficierius užklausė vaiko 
ar girraiteje randasi partisanu 
(Komunistu). Vaikas nuduoda
mas jog nesupranta, atsake: — 
“o taip, ten randasi visokiu 
grybu’’ ir pradėjo juos užvar- 
dint. Aficierius nekantriai pa
mojo su ranka ir vaikas nutilo. 
Isz nuobodumo vaikas pradėjo 
vela szvilpaut, suszilpdamas 
32 kartus kaipo laksztingala ir 
du kartus suszvilpe kaip gegu
te. Vokiecziams tas jo szvilpi- 
mas patiko ir jie nieko nekal
bėjo.

Kada pulkelis Vokiecziu pri
siartino prie girraites, vaikas 
dūme kaip zuikis in tankumy
ną o isz girraites sudundėjo 
szuviai ir ne vienas Vokietis 
neiszliko gyvas.

Susirinkia pasikeleliai gir
raiteje žinojo ka tas vaiko 
szvilpimas reiszkia: suprato

Nuo Apsivedimo
i

London — Vyskupas George 
Bell, isz Chichester diecezijos, 
prasergsti visas Anglijos mer
ginas kad aklai neteketu už 
Amerikonu ar kitu kareiviu 
pirma neapturedamos gerus 
davadus kurie prirodytu ar jis 
yra jaunikiu ar paeziuotu vy
ru nes jau keli toki atsitikimai 
buvo kurie vyrai turėjo namie 
paezias.

Skerdyne Rusiszku

kieczius PrieDono
Daug Vokiecziu Užmuszta; 45 
Vokiszki Sznipai Suszaudyta; 
. Prie Voronezho Suszaudyta 

286 Eroplanai
Gerai žinomas Turkiszkas

Moterių Ir Vuiku pasiuntinis Ali Hayder Aktai, Į MOSKVA Rusai smalkiai pliekia Vo- 
—— _ I kuris kitados buvo ambasado- kjeCZįUS prie Į)ono upes, fcur Vokiecziai paliko

negyvas. Manoma] dideli skaitlį užmusztuju ir sužeistųjų. Kada 45 
Vokiecziai nusileido su parasziutais užpakalyje

London — Moskvos reidio' rium in Moskva, likos surastas
savo name ] 
kad tai buvo savžudinsta isz 
rupesties. Į

Washingtone užsibaigė teis-Į Rusiszku glitu prie Dono, likos suszaudyti nes 
tai buvo Vokiszki sznipai. Aplinkinėje Klets- ir nusprendimas sūdo likos nu- r r j

siunstas del prezidento Roose- | kaja, 80 myliu nuo Stalingrado, Rusai smarkiai 
velto del užtvirtinimo. Spėja
ma kad sznipai bus suszaudyti.

ana diena pranesze buk Vokie-Į 
ežiai prie tūlo miestelio ant 
Rusiszko kariszko frunto isz- 
skerde daugiau kaip szimta 
Rusiszku moterių, isz kuriu 
daugelis turėjo ant ranku ma
žus vaikus. Tula motere, pasi
rėdžius in kalta szlebe, su kū
dikiu ant ranku, atsisakė eiti

kad Vokiecziai artinasi skait- toliaus ir pradėjo gryžti adgal. 
liuje 32 kareiviu ir su dviem Kitos moteres tai pamatia,
maszininiais karabinais.

Po tam vaikutis sugryžo ant 
savo paprastos vietos, szvil
paudamas sau toliaus.

Gaila kad nedaneszta vaiko 
pravardes ir katram kaime tas 
atsitiko bet apie tai aprasze 
Mauricas Hindus, laikrasztyje 
Philadelphia Inquirer ir tik 
paduoda kad vaikas buvo Lie
tuviukas.

Amerikonu Eroplanai 
Nuszove 122 Vokiszku

Moskva — Rusiszki lekioto- 
jai, naudodami Amerikonisz- 
kus eroplanus, kurie yra laiko
mi už geriauses lekiojimo ma- 
szinas, ana diena suszaude 122 
Vokiszkus eroplanus artimoje 
Kaukazo prie Dono upes, kur 
atsibuvo smarkus musziai.

taipgi pradėjo eiti adgal. Tada 
Vokiecziai paleido ugni isz ka
rabinu užmuszdami beveik vi
sas. Tik kelios pasiliko gyvos 
bet ir tos netoli nuėjo nes buvo 
sumaltos per sunkius tankus 
kurie ant moterių užvažiavo.

Visokios Ligos Vilnių- 
je Paima Daug Žmonių

London — Czionaitinei Len
kai aplaike slaptas žinias isz 
Vilniaus buk ten baisei prasi
platino visokios ligos o ypatin
gai gelton-drugys, tifusas ir 
kolera. Ypatingai tarp Žydu 
prasiplatino tos ligos, kuriu 
taipgi daugelis mirszta nuo ba
do nes aplaiko labai mažai 
maisto.
Pirkite Apgynimo Czedinimo

Bondus ir Markes.

Prezidentas viroka apgarsins 
vėliaus.

Vokiecziai Nukryžia- 
vojo Daug Kareiviu

Ir Gyventoju
Moskva — Kada Rusai isz- 

vare Vokieczius isz kaimeliu 
Dereszovo ir Krecz, persista
tė jiems baisus regėjimas nes 
beveik prie kožno medžio buvo 
prikalta žmonių, vyru ir mote
rių, su szesziu coliu ilgio vini
mis. Matyt, tieji nelaimingi 
kentėjo baisei nes j u veidai bu
vo visaip iszkraipyti nuo kan- 
cziu kokias kentėjo, kada juos 
Vokiecziai prikalė prie medžiu 
ir juos paliko numirti tam pa
dėjime. Maskolei net apsiverke 
paregeja tuosius nelaimingus 
kurie mirė už savo tėvynė bū
dami prikalti prie medžiu kaip 
ant kryžių.

Su Amerikonais Ant Libijos Frunto

Po geram pasilsiu! po musziui ant Libijos frunto, Afrikoniszkoje pustyneje, szi- 
tie musu Amerikoniszki vyrukai kalbasi apie laimėj ima kares su szitais tankais. Tokis 
tankas pataikė in Vokiszka tanka kuris užsidegė pustyneje ir su juom žuvo penki Vokisz
ki kareiviai.

užklupo ant Vokiecziu užmuszdami daug Vo-
kiecziu, paimdami tankas ir daug nelaisviu. Ru
sai taipgi suszaude 286 Vokiszkus eroplanus. 
Prie Stalingrado Rusai atspyre smarkius užkili 
pimus kur Vokiecziai panesze dideles bledes.

Prie Amerikoniszko pakraszczio submari- 
nas paskandino Rusiszka tavorini laiva su ku- 
riuom žuvo septyni laivoriai ir dvi moteres.

Australijoj paskandyta du Japoniszki lai
vai aplinkinėje Amboina. Daug laivoriu žuvo.

Jeigu lyg szios Petnyczios Anglija neduos 
Indijai laisve tai po visa Indija bus apszaukta 
straika per dvasiszka vadova Gandhi priesz An
glija. Jeigu tas invyktu tai gyventojai Indijos 
duotu daug ergelio del Anglijos.

Buenos Aires, Argentinoje, penki Faszis-
tai smarkiai sumusze Amerikoniszka korespon-
denta vardu Frank, už tai kad jis garsino laik- 
raszcziuose prieszingai valdžiai.

Popiežius Dave
Absoliucija Del

Mirsztancziuju

Japonu Admirolas Isz 
Baimes Szaukesi 

Pagialbos
Rymas — Rymiszkas reidio, 

isz Vatikano pranesza buk Po
piežius Piusas davė specialisz- 
ka atpuska visiems žmoniems 
gyvenantiems Lenkijoj ir Lie
tuvoje kurie laike mirties ne-.

Hollywood, Cal. — Pulkinin
kas William Christie, kuris 
czionais silsisi po keliu mari
niu musziu, kalba apie atsitiki
ma koki turėjo laike paskandi
nimo Japoniszko laivo ir girde- 

gali pasinaudoti isz dvasiszko.jo kaip admirolas tojo skens- 
patarnavimo laike mirties. Į tanezio laivo szaukesi per rei- 

Pagal dekreto iszduoto 16ta J-- --------- —i-:.-
diena Gegužio, ant lauko kares 
yra duodamas atpuskas vi
siems kurie neturi progos isz- 
sispaviedoti ir priimti Szven- 
cziausia o “iszpažins savo nu
sidėjimus vardan Jėzaus, pasi
duodamas ant valios Dievo pri
imdami mirti su pasiszventimu 
ir tikėjimu in Dieva.

dio pagialbos: “Prisiunskite 
man tuoj aus laiva in pagialba 
nes skenstame. Asz jums palie
piu pributie tuoj aus nes gali 
atlėkti daugiau Amerikoniszku 
eroplanu.

Laivas nuskendo su ponu ad
mirolu nes ant jo paliepimo 
niekas jam nepribuvo in pa
gialba.
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Kas Girdėt
Vidurmiestyje New Yorke, 

tūlam name ant penkto augsz- 
to, 'gyveno naszle sn savo szu- 
nycziu, kuri užsilaikė isz mažo 
procento ir dirbdavo visokius 
darbus. Naszle tankiai iszeida 
,vo ant uždarbiu ant keliu dienu 
ar sanvaicziu. O kada jos nebu
vo matyt per 'koki tai laika, 
niekam tuom nesirūpindavo pa
kol atėjo laikas mokėti raudos. 

• įSoenininkas stubos, nesulauk
damas užmokesties, kuria se
nuke mokėdavo regulariszikai, 
nusiminė ii- nuėjo pas moteria 
bęt ant baladojįmo atsiliepę tik 
szuniukas lojimu. Ant rytojaus 
vėla szuniukas atsiliepė ant jo 
baladojimo.

Dave žinia palicijai kuri atė
jus iszmusze duris, surasdami 
viduryje kambarėlio .ant grin
dų lavona mibteres, pusiau ap
graužta. Staiga mirtis paėmė 
moteria o iszalkes szuniukas 
jpradejo esti savo ponia.

Szuo likos nubaustas už tai 
su kulka o likuczius moteręs 
palaidota, ant vargszu kapiniu.

Liūdnai, kada žmogus pasilie
ka vienas gyventi be jokios 
priežiūros o laike kokios nelai
mes ar ligos, neturi kam pri
žiūrėti ir mirszta užmirsztas.

Isztirtu dalyku yra, kad pa- 
ęzidpti vyrai ilgiaus gyvena ne 
kaip pavieni, kurie in laika ne- 
pavalgo ir gula vėlai. Teisybe 
yra kad didesne dalis sinigeĮiu 
valgo, kaip tai senas priežodis 
sako: '“ne isz vieno pecziaus 
duona, ’ ’ nedamiega bekazy- 
riuodami arba tankiausia ko
kioje urvoje persėdi visa nakti 
o tas labai kenkia sveikatai. 
Pacziuoti nesivalkioja nakti
mis (?), nepaleistuvauja tiek 
kiek einge'lei, lova szvaresne ir 
unt laiko pavalgo. Todėl nėra 
ko stebėtis kad' pacziuoti il
giau gyvena.

Po teisybei ir pacziuoti ne 
vienoki turi gyvenimą: vieni 
turi paredka namie, szvaruma, 
meile, patogia pacziule su geru 
budu ir prie Dievo ir žmonių 
tikus. Bet yra ir kutvalu mote
rių, surugusiu, susmirdusiu 
nuo guzutes ir alaus, susivėlu
siu, tinginiu ir paleistuviu; vy
rai, turi pecziu įkurti, valgi sau 
pagamint, vaiku mešzla uostyt, 
gulėti smirdancziose lovose, — 
žinoma, tekis žmogelis ne tre- 
ežios dalies savo amžiaus neda- 
gyvena, įgyvendamas su tokia5 
jirasmirdele. — Tiktai gera pa
ti saldina ir prailgina savo vy
ro gyvenimą o ne valkata, pa
leistuve ir tingine.

Pacziuotas žmogus ne taip 
greitai užsikeises ant savo gy
vasties kaip Bingelis nes pa- 
cziuotas turi didesni prisiriszi- 
ma prie gyvasties ir turi tikslą 
gyyęnimo ant svieto. Taipgi Ir 
naszlei neilgai gyvena ant svie- 
to lies .jiems nubosta gyveni
mas ,'bę savo gy venimo drauges.

/Žinomas dalykas kad ir pa
cziuoti turi truputi susi valdyt 
su savo džiaugsmais. Nes tan
kiausia ir smalkiausiam vyrui, 
po metui vedusio gyvenimo, jo 
ragai nulūžta ir jis pasilieka lė
tas kaip avinėlis.

Ir naszlys gyventu ilgiaus 
ant svieto jeigu po palaidoji
mui savo mylimos pacziules už
silaikytu davadnai, kaip nasz- 
liui pritinka bet ant nelaimes 
tikis naszlys tuojaus po palai
dojimui savo pacziules, persi- 
jaaino aid jaunikio ir džiaugė

si kad atsikratė nuo “kaltū
no.” Pradeda vesti sportini 
gyvenimą ir priskubina sau 
mirti nes per naktis trankosi 
po visokes pabulkes o jeigu da 
turi automobiliu, na, tai jau 
galas, V——

Durango, Meksikoj, gyvena 
kaimiszka mergaite, kokia tai 
Tresa Chamela, kuri yra pa
garsėjus po visa aplinkine kai
po stebuklinga gydytoja. Turi 
ji taja dovanakad iszrisza sun- 
kiauses ligas ir atranda tam 
tinkamas gyduoles del sergan- 
cziu. Visos jos rodos, kurias ji 
davė žmoniems, pasirodė pa
sekmingos. Mergaite sako kad 
ji mato liga žmogaus kūne ir 
žino kas jam kenkia o -gyduoles 
keikias ji parenka ir duoda, tu
ri ligoniui prigialbet. Kada ja 
ligonis atlanko, mergaite pa
puola in miega ir laike tojo 
miego atmena jo liga.

Jos stebuklingi gydymai pa
sklydo ir toliaus. Dabar mer
gaite aiplaiko po szimta laiszku 
kas diena nuo ligoniu su pra- 
szymu idant duotu jiems pata
rimus.

Daktarai ja tyrinėja ir neuž- 
draudžia jai gydyt žmones be 
diplomo. Kelis szimtus ligoniu, 
jos iszgydytus, taipgi ir dakta
rai peržiurėjo ir nutarė kad 
visi likos pasekmingai iszgy- 
dyti per taja stebuklinga mer
gaite.

pancziakos ir andaro'kas api
brizgęs. Apie “flapęrkas” 
ežia neraszau nes jos ir taip tu-r 
ri trumpas szlebukes lyg keliu 
o kada atsisėda tai reikia net 
akis nuleisti isz sarmatos.

Apatinis apredalas nepriva
lo būti puikus ir brangus bet 
da szvaresnis už virszutinius 
nes yra areziauses prie kūno.

“Nubodo mums gyventi su 
savo pacziulems, todėl apsimai- 
nem.” — Taip kalbėjo Sam 
Russell in sudžia už apsimainy- 
ma pacziulems su savo kaimy
nu, Ben Ramson, isz Hallston, 
Indiana, kuris • taipgi sutiko 
ant tuju permainų. Abudu gy
veno laimingai su naujoms pa- 
czioms ir motereš buvo užga- 
nadintos isz savo vyru bet kai
mynams tas nepatiko ir insi- 
maisze in ju gyvenimą, pra- 
neszdami apie tai in suda. Po
ros likos aresztavotos už nepa
doru gyvenimą.

Kas tai butu, jeigu nebutu 
tiesu uždraudžiant tokias mai
nas? Svietas virsta augsztyn 
kojoms.

Ko sziad'ien neiszranda po 
skraiste tikėjimo? Valdžios 
slapta palicija ana diena užti
ko ant fanuos Absencon, N. 'C., 
lizdą naujo nigeriu tikėjimo, 
kurie atlikinėjo visokes paleis- 
tuvingas orgijas vardan tikėji
mo kuri praminė “amžina baž- 
nyczia, niekados nemirsztan- 
czios ir laisvos meiles.”

In taja “parapija” priguli 
asztuoniolika moterių ir dvi- 
deszimts vyru. Ant susirinki
mo visi buvo Adomiszkam ir 
Jeviszkam parėdė, garbindami 
koki ten Afrikonisz'ka meiles 
dievaiti. Kada detektyvai pri
buvo in vieta susirinkimo, isz 
sarmatos jie neturėjo kur akiu 
padėti, ka ten m'ate.
; Visus aresztavojo ir kaip ro
dos bus iszVež.ti in ten isz kur 
pribuvo nes tokiu tikejimiszku 
kvailiu Amerika negeidžia tu
rėti taip savo padonu.

Motere turinti prigimta bū
da buna nebūna u'žganadinta 
pavirszutiniu apredalu, .tik tuo 

visi mato. Bet ir tos drapa
nos, kurios yra paslėptos po 
szlebia, turi būti kuoszvariau- 
sios. Bet kaip 'bjauru įžiūrėti 
jeigu motere yra pasirėdžius in 
szilkus ir puikiais kailiniais, 
eidama ulyczia netyczia ipake- 
ia “drese” ir pasirodo iszkry- 
oia czeverykai, apdriskusios

ISZL1ETUVOS
Vilnius, Lietuva.—Kaip gir

dėt tai arkivyskupas M. Reinys 
per Vilniaus bombardavima isz 
Bolszevikiniu lėktuvu sužeis
tas nesunkei, iszbuves ligonhu- 
tej dvi savaites arkivyskupas 
jau pasveiko ir gyvena Vilniu
je. Kiti Lietuvos vyskupai 
kaip tai T. Matulionis nuo Bol- 
szeViku persekiojimu tiesiogi
niai nėra nukeptoje. Jie visi 
yra savo Vietose. Tik paskuti
nėmis žiniomis Kauno ligonibu- 
teje mirė Kaisziadoriu vysku
pas J. Kutka. Kun. M. Kruipa- 
viezius gyvena ISuvalku Kalva
rijoje, Marijampolės apskr.

BALSAI
MUSU SKAITYTOJU

Pranciszka D. Alitonis isz 
Johnston City, III. raszo:—Pri- 
siuneziu tamistoms užmokesti 
ulž laikraszti ‘ ‘ Saule ’ ’ ant viso 
meto, turiu primyt'i jums kad 
mano tevelei myli laikraszti. 
Jisai duoda tiek džiaugsmo 
mano motynelei ir duoda man 
užganadima kad mano motyne- 
le atsimena kais atsitiko ant 
svieto, kad mums apie tai pri
mena kaip mes su ja ginezina- 
mes. Acziiii kad neisulaikete 
laikraszti, nes buvau apie tai 
užmirszus. Lieku su pagarba 
nuo tikros Lietuviszkos szei- 
mynos su gerais linkėjimais 
visiems.

Juozas Stuczka, iisz Home
stead, Pa., raszo:—Prisiuncziu 
tamiistoms užmokesti už “Sau 
le,” ant viso meto, kuris yra 
mano mylimas laikrasztis, 
kuris maine suramina mano li
goje ir duoda man istiprybia. 
Linkiu jum viso gero ir laimes 
j u su d a rbuosiia.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

ĮgF= “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, o $5 kitose Vieszpatystese. 
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

X-X-M-***********************

Pirkte mažiausia už Deszimta Pro
centą Kares Bonu ir Markiu nuo savo 
uždarbio, kožna pede o tuomi suszelp- 
si Amerika supliekti nevidonus ! ! !

SHOOT STRAIGHT 
With Our Boys! 

BUY WAR BONDS

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI,. . . 50c

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

Viena Nedėlios ryta, 
Skulkino mieste krata buvo 

padaryta, 
Palicija mergicas suėmė, 

In kalėjimą instu'me, 
Ba radosi name bjąuram, 

Buvo netikusi niekam, 
Mergaites buvo doru tėvu, 

Iszejo ant nedoru paieistuviu. 
Viena 19 metu senumo, 

Pilna szelmybiu ir piktumo, 
Antra 20-tus metus pabaigus, 

Kaip morezines kates par- 
sibaigia,

Treczia da jaunytėle,
Isz namu pabėgėlė, 

Da vos 17 meteliu sulaukė, 
Bet niekad proto nedasilauke, 

Tėvams sarmata padare, 
Ir sziposu jau gana įszdare, 

Nenorėjo namie nieko dirbti, 
Ir ant szlebiu sau užsidirbti, 

Padorei neužsiiaike, 
Nuo piktumo nesusilailke, 

Naktimi bambiieis valkiojosi, 
Su tėvais vaidenosi, 

Dažinojo apie tai tėvai, 
Susirūpino labai, 
Paleistuve viena, 

Ragana sena,
P r ilk a'l bind a vo merginas, 

Senas ir jaunas,
Tokia pakarti ręiketu, 

Kad isz peklos neiszeitu.
* * *

Szenadoryje marti viena, 
Užpyko baisei ana dienia, 

Ant savo uoszves senos, 
Kuri neatsilsejo ne adynos, 

Ba nuolatos zurzėjo, 
Visokias kaltes iszradinejo, 

Pas ja nueidavo, 
Su triukszmu ineidavo. 

Sūnelis isz kauleliu loszdavo, 
Vakarais nuolatos iszeidavo, 

Praloszdavo visa pede, 
Už ka pykdavo jo Keide.

Ba. ir teisybia turėjo, 
Ba naudos jokios neturėjo, 
Nusibodo uoszves klausyti, 

Kurios negalėjo apmalszyti, 
Norints sutikdavo visame, 

Kada toji rasdavosi namie. 
Viena syki su triukszmu atėjo, 
Marti vela apmalszyti norėjo, 

Nepasiseke tas jai,
Isz iko pasidarė vajai, 

Iszmete uoszvia per duris, 
Kad net užgeso žiburys.

Gerai ipadare, 
Kad iszvare,

Kur pora imalsziai gyvena, 
Nesikiszk in lenais sena, 

Jeigu sūnelis viską pra
leisdavo,

Ir savo paezia paniekindavo, 
Reikėjo ji nubaust gerai, 
Ir kad užsilaikytu szvariai, 

Juk savo paezia turi maityt, 
Szvariai apredyt,

Juk ant to užsitarnavo, 
Ba niekur neiszeidavo, 

Tik dažiuredavo savo vaikus, 
Uoszves mažus anukus, 

Dabar uoszve u'žsirustino labai, 
Sustojo ėjus pas ja staigai, 
Sūnelis geresniu pastojo, 

Prie kareziamos nesustojo, 
Su draugais daugiau nesueina. 
Namo isz darbo tiesiog pareina, 

Atnesza uždarbi savo, 
“Keidukia, tai viskas tavo,'” 

Barinei visai nutilo, 
Uoszves žiotys visai nutilo.

GUODOK TĘVA
...IR...

MOTINA TAVO
i Tas prisakymas yra labai 
svarbus. Tėvai labiausia priva
lo rūpintis apie gera užau'gini- 
ma vaiku. Ma'žo kūdikio szir- 
dije reikia set sėkla dorybes ir 
Dievobaimingumo o kada tyki 

•ęekla in ta jauna szirdi insise- 
*ja ir prigulincziai prisiima, ta- 
jda laimes vaisiu ne tik tėvams 
'senatvėje atnesza bet ir sau ir 
savo ainiams.

'Ne vienas tėvas, ne viena 
motina keikia savo vaikus ir 
diena j u užgimimo bet vienok 
Dievas yra kantrus. Ne greitai 
nusidėjėli koroja, taip pat ir 
nedorus vaikus. Keiksmas tė
vu atliepia net ketvirtai paka- 
leinei.

Sename instatyme, kada No
jus iszejo po tvanui isz laivo su 
trimi sūnumis: Šernu, Chamu ii' 
Jafetu, nežinodamas locnasties 
vyno, apsigėrę o kada sunkiai 
užmigo, atsiiklostinejo. Cha
mas, pamatęs nekurias tėvo kū
no dalis apnuogintas, juokėsi 
isz tėvo ir dar brolius pasi- 
szauke. Šėmas ir Jafetas labai 
ant Chamo užpyko ir tęva už
dengė. Kada Ndjus pabudęs 
dažinojo ka Chamas padare, 
tarė:

— Prakeiktas Chamas o te
gul bus palaiminti Šernas ir 
Jafetas.

O manote kad tas keiksmas 
nebuvo pas Dieva iszklausyfas ? 
Buvo!

Antra pavyzdis taipgi pa
duota czion isz seno instaty- 
mo:

Aipsalonas, sūnūs Dovydo, 
karaliaus, pasikėlė priesz savo 
tęva ir iszdave kare. Kada vie
noj girrioj buvo kruvina musz- 
tyne, Apsalonas jojo greitai 
ant mulo nes kareiviai jo tėvo 
Dovydo pradėjo ji ingalet. No
rėdamas pabėgti, jojo greitai o 
turėjo ilgus plaukus ir pajojo 
po szakotu aržuolu. Plaukai iii 
szafeas insipainiojo, mulas isz 
po jo pasprūdo o Apsalona pa
liko ant szaku už plauku ka
banti kia pamatęs vienas isz Do
vydo kareiviu su ragotine ji 
perdure.

Ar tai ne bausme Dievo del 
to vaiko kuris priesz tęva pa
sikėlė? Taip!

Sztai treczia pavyzdys: Ka
da Elizeuszas—pranaszas ėjo 
viena karta pagirriu o 'buvo 
gerai plikas, pagirrije bovijosi 
net 42 visokio ūgio vaikai ir 
pamate įElizeusza pradėjo 
szaulkt:

— Eik szen, pliki! Eik szen, 
pliki!

Elizeuszas juos vardan Die
vo malszino bet jie jo neklause. 
Tame iszszoko isz girrios dvi 
meszkos ir visus vaikus sudras
kė.

Labai daug yra visokiu pa
vyzdžiu, ne tik Szv. Raszte, 
bet ir tarpe mus ipacziuju. Bu- 

I vome vaikais, mieli broliai, da
bar esame tėvais tai kožnam 
prigimimas parodo kokiais mes j 
.turime but del savo vaiku ir, 
kaip mus vaikai turi mylėt. 
Imkime pavyzdi isz tu motinų 
kuriu jau ne viena isz didelio 
verksmo, isz priežasties vaikę/ 
a'pjako. Mes per tai privalome 
stengtis kad ir mes senatvėje 
neraudotum o jeigu katras tu
rime tęva ir motina, mylėkime 
juos idant neužsitrauktumem 
Dievo bausmes nes priežodis 
sako: “Kaip tu vaikams savo, 
taip tau užmokės vaikai tavo.”

Naminis Frontas 
Pryszakys

Szis karas yra karas plieno 
— plienas szaudo priesza isz 
plieniniu szautuvujp Leniniai 
tankai nesza mirti prieszui aut 
žemes ir plieniniai karo-laivai 
skandina priesza. jurose. Plie
no svarba, geriausia supranta 
itie vyrai, kurie plieną gamina, 
kurie pervirszija savo rekor
dus, kurie vykdo viena iszdir- 
bystes pasisekimą po kitu.

Beveik kasdien Karines Ga
mybos Vajaus vyriausybe 
Washingtone pranesza sziu vy

stu gandu ir kad perka kąro 
bonu ir ženkleliu regulariai.

Lango ženklelis skelbs ‘ ‘kad 
szis namas yra V namas”. Ki
ti certifi'katai bus duodami biz
nio instaigoms strategiszikose 
vietose, kurios tinkamai apsi- 
saugoja nuo oro užpuolimu.

Nuo karo pradžios civiliai 
žmones prate pasiaukoti ‘bet 
nuo ju daug daugiau bus reika
laujama. Žmonmesl iuosnoriai 
atsižadėjo taikos laiku nuo ne- 
rei'kalinlgu dalyku ii’ patogumu, 
kad tik musu ginkluotos jėgos 
turėtu reikalingu karo reik
menų.

Bet vistiek Amerikos žmo
ni nauja atsiekima. Darbo-ad-Jiems daug geriau negu jos 
ministravimo komitetai instai-1 prieszams — ir taip toliau bus. 
gose siunezia vyriausybei at-1 Turime užtektinai maisto, dra- 
skaitas, jos pasiunstos isz di- bužiu ir dar daug nereikalingu 

daigtu. Kada ręikes tai be j udžiulio rytu plieno centro isz 
Naujos Anglijos isz Pennsylva- 
nijos ir Kentucky ir Ohio ir 
Illinois ir Indiana ir isz Pacifi- 
ko pakraszczio.

Viena instaiga turi daugiau 
kaip 1,000 nauju produkcijos 
rekordu po Perlu Uosto užpuo ■ 
limo ir ji tiki 1941 m. padvigu
binti iszdiUbystes rekordus. 
Siunsidamias szias geras žinias 
Karines sGamybos Vajaus vy
riausybei daihininku ir admi
nistratorių komitetas pranesze 
— “mes patys nustatėm pa
dauginti iszdirbyste. ’ ’

Ir tas padauginimas laimes 
kara — bet nebus galima in- 
vykdinti jeigu nebus geležies ir 
plieno sumaiszyti su lietos ge
ležies galais musu fabriku ipe- 
cziams.

Kiekvienas asmuo Amerikoj 
turi atsiminti kad yra jo parei
ga surinkti komažiausia dalele 
metalo ir ja pristatyti “džunk- 
monui, ’ ’ kuris atgal pasiunezia 
iii fabrikus.

Kovodama augsztesnes gy
venimo .kainas ant visu frontu, 
Valdžia temija nuomas (rau
das) visoje szalyje — ir veikia 
kur reikalinga. Kainu Admi
nistratoriaus Ofisas pirmame 
teismui pavestame atsitikime 
gavo insalkyma sulaikyti neju
dinamo turto firma Erie, Penn- 
sylvanijoj, nuo pakėlimo nuo
mų virsz insteigtu “lubu”.

Office of Civilian Defense 
skelbia visa-tauta lieczianti 
mobilizavimą Amerikos namu, 
kurie gali sekamai remti karo 
pastanga ir gauti “V” certifi- 
kiata, iszkabinti languose. Gau
ti “‘V” certifikata namu savi
ninkas turi — '

1. Prirodyti vietiniam apsi
gynimo ofisui, kad jo namas 
užlaiko visus apsaugos reikala
vimus per “blackoutus ” (ap- 
temdymus), kad turi sleptuva 
(shelter) ir reikalingus inren- 
gimus kovoti gaisra.

2. Duoti žodi vietiniams ap
sigynimo aficialams, kad jo 
szeimyna taupina muistą, dra
bužius, transportacija ir svei
kata; kad ji renka reikalinga 
medžiaga, kad neskleidžia kei-

apsieisime. Ta darome idant 
iszlaimeti kara.

Po Perlu Uosto užpuolimo 
mes turėjome sumažinti musu 
cukraus vartojimą todėl kad 
laivai buvo vartojami vežimui 
karo reikmenų ne maisto pro
duktu.

Bet nepaisant ąszies submari- 
nu ir trukumo laivu, Gegužes 
ir Birželio menesiais, parsiga
benome 200,000 tonu daugiau 
cukraus negu paskirstijimo 
virszininkai tikėjo turėti. Kai
nu Administracijos Ofisas tuoj 
padare planus iszdalinti ta cuk
rų tarpe ligoniniu, vieszbucziu, 
saldainiu gamintoju ir szeimi- 
ninikiu. >

Aszies jegu tironams neru
pi ar jie teisingai ar neteisin
gai elgiasi su savo žmonėmis, 
jie tik iszleidžia insakyma, ku
ris jiems duoda l<o nori ar rei
kalauja. Demokratines Val
džios taip neveikia. Jos gerbia 
visu žmonių teises.

Geras pavyzdys yra kaip 
Kainu Administracijos Ofisas 
vykdo savo patvarkymus, ku
rie insteigia maksimumo kai
nas, kurios sulaiko gyvenimo 
auksztus iszkasczius. Beveik 
visos taisykles, kurios valdo, 
maksimumo kainas, nustato, 
kad reikmenis negalima par
duoti už au'ksztesnes kainas ne
gu pardavėjas gavo Kovo me
nesi.

Atsirado keli krautuvninkai 
ir gaminto jai, kuriu kainos Ko
vo menesi buvo per žemos — 
del specialiu nupirkimu arba 
del laikino kainu numuszimo 
— tai-gi OPA pataisė patvar
kymus kad padarius specialius 
parupinimus tuose atsitiki
muose.

War Production Board, 
Washington, D. C.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

SKAITYKIT
0®= “SAULE”

PLATINKIT!
SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

Viesz. Jėzaus ir
...IR MALDA...

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Preke, 15c.
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA.
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RAGANOS AUGYT1NE
(Tęsinys)

— Ar tu laikais, Katriuk, ne
sergi? — paklausė Juozas, žiū
rėdamas in iszblyszkusi Kat
riukės veidą, — pasakykie, bu- 
kie drąsi prie manes.

Katriuka ipadejo galvele ant 
brolio peties ir patyka verke. 
Aszaromis kalbėjo kiek nuken- 
te ir koki dabar džiaugsmą tu
ri. Už valandėlės tarė graudin
gai:

— Man niekas, broleli neken
kia, esu sveika ir laiminga. Tik 
nežinau kas su manim darosi. 
Kaip su viskuom aipsisavinsiu 
tai vela dainuosiu.

— O asz visom pajiegom 
stengiausi lyg szio laiko tavo I 
kentėjimus palengvint — kal
bėjo Juozukas glostydamas jos 
veidą — bet negalėjau niekur 
atrast.

— Pasakykie man, seneli! — 
tarė nedrąsiai in ubagėli Kat
riuka, — kokiu 'budu atradai 
mano broleli ?

— Dažinojas jog turi broli, 
prislėgiau ji atrast, jeigu jis 
yra dar 'gyvas. Ilgai szen ir ten 
klaidžiojau, tankiai iszalkes ir 
suszales. Sztai viena karta taip 
nuilsau jog puoliau szaile kelio 
ir bueziau gal nepasikeles dau
giaus kad nėbutu karieta užva
žiavus ir nebutu isz jos iszszo- 
kes puikus ponaitis. Prisiarti
nęs jis paklausė manės, kas asz 
per vienas ir kas man pasida
rė? Balsas jo buvd panaszus in 
baisa Katriukos ir mislijau jog 
tai ji in mane kalba. Negalėjau 
pasijudint ir sztai geras ponai
tis insodino mane in karieta, 
parvežė namon pas save .ir pa
guldė in puikia lova.. Už poros 
sanivaicziu, kada susidrutinau 
ir norėjau eit, neleido jis ma- , 
nes kalbėdamas: “Kas tau, se
neli, ant senatvės po svietą val
kiotis, likis pas mane; atsiras 
ir del vargszo szmotelis duo
nos. ’ ’

Tikau ant to ir nutariau taip 
ilgai (but pakol suvis nesusidru- 
tinsiu. Pažines mane ponaitis 
geriaus, pasakė jog užgimė 
biednu, jog kada turėjo dvyli
ka metu, numirė jo tėvai; gavo
si pas turtinga poną ant augi
nimo ; užaugino puikiai ir ruo- 
sziai o kad buvo bevaikiais, tai 
mirdami jam dvarus ir visa sa
vo turtą aprasze. Vienok netu
riu, — sako — linksmumo del 
to kad nežinau kur buna mano 
sesute ir gal varguose prasken- 
dus.

Asz ta jo apsakymu girdėda
mas tariau, keldamas akis in 
dangų:

“ Vieszpatie! Tegul Tau bus 
garbe! Tai kibą tu, ponaiti, esi 
Juozu Grodz'kiu — Katriukos 
broliu?”

“Na taip, — atsake paszokes 
nuo kėdės •— o ar tu ja pažysti? 
Ar žinai kaip jai einasi ? ’ ’

“Pažystu gana gerai, — at
sakiau — ir prislėgiau suješz- 
kos jai broli, apie kuri man 
daug kartu įkalbėjo o kurio ji 
labai iszsiilgus... ”

“Veskie mane tuojaus in ta 
vieta — szauke augsztyn szoiki- 
nedamas — veskie tuojaus, te
gul ja pamatau ir aszaroms 
džiaugsmo apsilieju. ’ ’

Palaikiau žodi ir sztai broli 
su seseria suvedžiau.

i ėjas ant vejos; Katriuka prasze 
ji in grinczia bet senelis iszsi- 
kalbinejo sakydamas jog jam 
ant oro geriaus miegot. Szimle
ne pasiliko grinczeleje o brolis 
su sesere nusidavė in girriaipaj- 
sivaikszcziot ir tarė sesuo in 
broli:

— Dabar, Juozuti, kad turi 
laiko, papasakok man apie sa
vo gyvenimą nes mano jau ga 
na gerai žinai oka nežinai, ga
li dasiiprotet.

— Gal neužmirszai, Katriuk, 
ta kaišia valanda, kada pir
miausi tėvelis o paskui motinė
lė numirė. Buvai dar tada ma
ži ulele tai negalėjai jausti mu
su padėjimo. Asz žinojau jog 
pražudėm gyvenimo, laime, jog 
likomės apleistais ant svieto, 
metysimes po svetimus kam
pus, daug vargo nufcentesime ir 
busime nuo žmonių persekio
tais. Ar gal primeni sau, kaip 
inejo in grinczia koki tai po- i 
nai ir in mudu insižiureja tarė:

‘ ‘ Tu vaike, rengkis su manim 
ir jau daugiaus negryžszi.” i

Kas man tada buvo galvoje 
— bile važiuot ir žinojau tiek, 
jog mudu atskyrė. Gailestis su
spaudė man szirdi, kada reikė
jo tave palikt. Paibucziavau ta- ; 
ve su aszaroms gal paskutini i 
karta ir turėjau sėst in puikia 
karieta. Niekas manes negalėjo 
apmialszint nei skanus pyragai- 
eziai, nei minksztos karietoje 
sėdynės, nei gražus pono žo
džiai mano aszaru negalėjo ap- 
malszint. Mano ausyse nuola
tos tavo gailus verksmas atara- ■ 
szinejo ir tu akyse maino stovė
jai.

Važiavome ilgai, pamaži. 
Ailkliai ilga kelione nuolatos 
ilso. Kelias ėjo per girrias, mie
stus ir visokius kaimus. Ant ga
lo po keliu dienu keliones, pa
regėjome dideli dyara su pui
kiom triobom.

‘ ‘ Tai czion, mano vaike, gy
vensi, — tare in mane ponas, — 
jeigu busi doru vaiku.”

Pirmutinis mano gyvenimas 
buvo Zavicziniia.; stebėjausi ir 
nielkados nemislijau būdamas 
musu kaime jog ant svieto gali 
rastis tokis įpui'kus dvaras. 
Dvaras buvo didelis, sodas pui
kus, gerai užlaikytas, geležinis 
fabrikas, kuriame szimtai žmo
nių dirbo ir taip mane užėmė, 
jog netrukus apie grinczele ir 
tave visai užmirszau. Tas už- 
mirszimas buvo trumpas.: Ka
da su viskuom apsisavinau- ir 
lyg valios prisižiūrėjau, da la- 
biaus (pradėjau apie savo kai
mą ir tave liūdėt. Czia nėbuvo 
man valia garsiai juoktis, kal
bėt ir laikstyt. Daraktorius nuo
latos buvo ant mano sprando. 
V algis buvo geras o ir drabužis 
puikus.

Mano geradejas, ponas Ni- 
žins'kas,

* * *
Buvo jau vėlu. Senelis, 

vargintas kelione, atsigulė

Naujas Immigraeijos 
Komisijonierius

mirszti prisidėjimą sveturgi- 
musiu piliecziu, ar sziadien ar 
rytoj, netilk prie musu ekono
mijos bet ir musu morales.”

p. Harrisono ofisas bus Phi- 
ladelpliijoj, kur dabar randasi 
Immigraeijos ir Natūralizaci
jos Tarnystes tautinis ofisas. 
Kaip Komisijonierius s.zios. £<?- 
derales valdžios instaigos, r. 
Harrison vest visus immignątji- 
jos ir natūralizacijos: reikalus 
Suv. Valstijose. Prie Immigra
eijos Tarnystes priklauso keli 
szimtai vietiniu ofisu ir Immi
gration Border Patrol ir Alien 
Registration Division,

Naujas Komisijonierius pa
rode administratoriaus gabu
mus 1940 m., kada jis taip pui- 

j kiai suorganizavo visa tauta- 
apimanti programa užregis
truoti suvirsz 5,000,000 ne-pi- 
liecziu. Sziu metu Sausio mene- ,/
syj jis vėl buvo szau'ktas vesti 
programa iszdavimui Tapaty
bes Certifikatu net 1,000,000 
ateiviu Vckiszkos, Italiszkos ir 
Japoniszkos kilmes. Tas dar
bas buvo užbaigtas Vasario me
nesyje.

Už jo puiku ir taktiszka dar
bą p. Harrisonas užsipelnijo vi
su pagyrimą. Jis pilnai tiki in 
isztikimuma didžiumos nepi- 
liecziu Suv. Valstijose. Jo visas 
darbas su ateiviais -buvo veda
mas su pilnu supratimu ir sim
patija.
—Common Council for Ąmer. Unity.

karo ^pastangos įprivalo apturė
ti tos progos.

Tarp kitko jis sake — “Pir
ma, rieabejokime, nedarykime 
bandymu;- žiritra nepasiduoki
me nepasitikėjimui neisztiki- 
mu mažumu bi kokiu nors bu
du, kuris inžeistu milijonu 
žmonių isztikimuma.

“Galutinai, neturime už-

karveli.”
Papratęs buvau klausyt tu 

visokiu pliovoniu bet tuo kart 
kraujas mlanyje užvirė. Tren
kiau knyga in szali ir stojau 
priesz ji kumszczias sugniau
žęs. Zigmantas buvo silpnos 
sveikatos ir be pajiegu o vela 
'bailus, kaip szesžkas. Persigan
dęs taikstėsi bėgt bet asz ji su- 
laikesjtiž kratų pasmaukiau:

— Tiek kartu npkeneziau li
tavęs lenkiausi nes daviau žodi 
savo globėjams. Vienok jau 
saikas kantrybes persipildė. 
Jeigu dabar nieprižadesi jog 
daugiaus manes neužkabinesi, 
tai asz tavęs gyvo nepaleisiu 
ir tavo kaulu nesurankios.

— Paleisk mane, tu razbai- 
ninlke! — rėkė Zigmuntas, jog 
net pakajuose iszgirdo. Iszbego 
Nižinskas ir daraktorius pa
žiūrėt kas galėjo atsitikt o tas 
vis szauke: — Gelbėkit, kas in 
Dieva intikit — ir nors buvo 
paleistas o vis taip baisiai rėkė.

— Kas ežia pasidarė? — pa
klausė Nižinskas ruseziu bal
su: — Juozuk! įkalbėk, katras 
ežia pradėjote ?

Asz persigandęs neturėjau 
ant savo apgynimo žodžiu bet 
kada atkartojo 'klausymą, vis
ką apsakiau.

— Asz žinau jog Zigmuntas 
niekam netikės, tik man dyvai 
jog tu, Juozuk, paisai ka jis 
ambrijai. Jeigu Zigmuntas ne
pasitaisys tai nei turtai, nei jo 
grafysta nieko negelbės nes jis 
bus nuo žmonių nėkenstas o ir 
korone Dievo ant saves pa
trauks. Tu, Juozuk, ne eikie jo 
žingsneis, viską kantriai ken
tėk o tuomi pasirodysi augsz- 
tesniu už ji. Be to, o tau Zig
mante, teisingai sakau, jog d a 
sziadien raszysiu pas tavo dė
dė laiszka ir apie viską aipra- 
szysiu.

Nuo to laiko Zigmuntas su
vis persimainė. Su manim do
rai apsiėjo ir jau pribijojo. 
Lakstome drauge po girria ir 
laukus, jodinėjome raiti ir t.t. 
In mokslą suvis nesieme o kada 
tik iszsprusdavo in netolima 
miestą, tada jau buk sveikas. 
Jokis medelis neiszsistovejo — 
rovė ir szakas lauže, jokis 
pauksztelis nuo jo nepašislepe. 
O kada ji nuo pikto atvedžio- 
jau tai jis kalbėdavo:

— Ka ežia czedyt, kožnas 
daigtas turi turėt savo pabai
ga-

— Kibą tu Dievo nebijai! Juk 
tai viskas yra darbu Augsz- 
cziausiojo o tu naikini.

— Nereikalauju tavo pamo
kinimu! — paszauke ir net su
drėbėjo. — Paikavokie del sa
ves ir man to daugiaus nepasa
kok. Tu man neesi lygus — taip 
kaip žvirblys priesz laksztin- 
gala. Asz esu ponas o tu muži
kas.

— Veluk man būtie prastu 
mužiku, doru žmogum o ne to- 
,kiu ponu kaip tu, pilnas nedo
rybių.

Nepamenu ka jis man ant to 
i atsake tik žinau jog nuo to lai
ko vela tarp mudviejų nebuvo 
gero. Užvydejo jis man jog ma
ne geriaus daraktorius mylėjo. 
Nižinskiu, szeimynos ir kitu 
visu davinėti del manes pagy
rai, labai ji pykino.

(Bus daugiau)

Earl G. Harrison, buvęs Atei
viu Užregistravimo Direkto
rius, Liepos 20 d., 1942 m., ta
po naujas Teisingumo Departa
mento Immigraeijos ir Natūra
lizacijos Tarnystes Komisijo
nierius.

Beveik visos organizacijos, į 
kurios, veikia naudai svetim- 
szaliu szioje szalyje noringai 
pritarė szita prezidento Roose- j 
velto paskyrimą.

Trumpoj ceremonijoj gene
ralinio prokuroro ofise, Ugo 
Carusi, generalinio prokuroro 
akzekutyvis padėjėjas, prisieg- 
dino p. Harrisona. Gen. Prok. 
Biddle priimdamas p. Harriso
na in Teisingumo Departamen
ta inteike jam jo komisija, • 
prezidento ir jo paties pasira- 
szyta.

Priimdamas naujas parei
gas, p. Harrison pabrėžė kad 
“Immigraeijos ir Natūraliza
cijos Tarnystes veikimai karo 
metu glaudžiai suriszti su mu
su tautos vidujine apsauga. 
Kaipo Komisijonierius, asz at
liksiu savo pareigas teisingai 
bet su vidų reikalingu tvirtu
mu.”

p. Harrisonas ragino kad di
džiuma nepiliecziu, kurie yra 
isztikimi Amerikai ir jos tiks
lams ir kurie nori prisidėti prie

PREZIDENTĄS PALIEPĖ 
PASIŪTI JAM KELNES.

buvo administrato
rium daugelio dvaru, kurie pri
gulėjo prie grafo Z., kuris be
veik nuolatos užrubežyje sėdė
jo, tiktai jo seserunas, metais 
už mane vyresnis, gyveno Zo- 
viszinia taipgi ,po priežiūra ma
no globėjo. Mano pirmas pasi- ! 
pažinimas su juom buvo tokis: 1 
Sėdėjau karta ant gonkeliu su 
ponia Nižinskienia ir žiurėjau ' 
in sodauninkus, liejanczius 1 
skiepus ir visokius žiedus, kad 1 
tame iszgirdau gąile sodo szau- 
kenti szunis baisa: “Cziu!.. 
ežiu!., vilcziau! juoczkiau! < 
kudliau! margiau! Netrukus ' 
atbėgo ant gonkeliu jaunas ir 
skabrus vaikinas. '

— Gera dien! — pasakė ( 
Francu'ziszikai kloniodamasis 
polniai. — O tai kas czia per su
tvėrimas? Ar isz 'žverineziaus ? 
— ir garsiai juokėsi in mane 
žiūrėdamas.

— Tai musu augytinis — at
sake jam ponia. — Bukie del jo 
geras.

— Tai ve, tokiam? Kaip man 
bus reikalinga, tai pasakysiu o 
sziaip nieko1 su juom neturiu.

— Tai labai negerai, nepri
valai tokiu but. Ka dede pasa
kys jeigu tavyje jokios atmai
nos nebus?

— Gana jau, gana tu j u pa
mokinimu, — paszauke Zig
mantas (to jaunikaiezio var
das) — man ponia vis ta pati 
kallbi o asz neklausysiu ir gana. 
Esu grafas Zigmuntas Z. Asz 
rytoj paklausiu to paikuliaus, 
kaip jis vadinasi o sziadien 
daugiau nekalbėsiu — ir tai pa
sakęs, nubėgo sau pyszkinda- 
mas botagaieziu. Mano akys 
prisipildo pilnos aszaru, ka 
matydama ponia tarė:

— Nevenk, Juozuk, tai ne 
paskutini karta ta nuo to nedo
rėlio datyri. Mes butum senei 
atsi'žadeja apie ji rūpintis kad 
ne ponas grafas, kuris yra jo 
dede o kuris tai prasze mano 
vyro idant ji paimtu in apglo- 
ba nes pats grafas per daug tu
ri visokiu ant savo galvos rei
kalu. Bukie Juozuti kantrus, 
nepaisyk ant jo zaunu o mylė
simo tave da labiaus.

Pabucziavau ranka gerai 
poniai ir prižadėjau Zigmuinto 
lenktis. Suriku buvo dalaikyt 
duota žodi nes jis nuolatos prie 
manės kabinosi ir per dantis 
visaip iszjuokdamas trauke o 
kada rasdavo prie knygų tai 

, kalbėdavo:
— Kam tau mokintis taip la

bai. Tau mokslas suvis nerei
kalingas, da labiaus smegenis 
iszdžiovins ir busi kvailesniu; — o.._.-----

kuris turi ka-' o kam tau mokslas, juk turi 
— bet kožnas I sveikas rankas, del žagres su

guli pataikinti in ban- 'tvertas. Del tokio bernioko žag- 
ka pirkti Amerikos Kares Bo-įre geriausia plunksna,. Gal ge
nus ir Markes. Pirkite savo rai žitoai ta priežodi jog: “isz 
sziadien!

M. R. Wolfkeil, kuris sve
ria 386 svarus ir dirba prie 
statymo laivu San Pedro, 
pasiskundė kad neturi geru 
kelnių o negali gauti nusi
pirkti nauju, nes sunaudoję 
daug ceikio del kelnių. Loc- 
nininkas dirbtuves nusiuntė 
telegrama pas Prezidentą 
Roosevelta kad pavėlintu 
kriaucziui pasiutie del Wolf- 
keilo naujas kelnes. Prezi
dentas davė pavelinima.

Norints Karta

Vyras in savo moteria: Jau 
tu man gana iszmetineji buk 
asz namie niekados nesėdžiu. 
Szita visa sanvaite sėdėsiu 
namie.

Motere: O, tai labai gerai, 
Mikuti. Rytoj eisime nt pik
niko, po ryt važiuosime in 
Szenadori, Seredoje eisime 
in kroma nupirksi man dre- 
sia, Ketverge eisime pirkti 
skrybelia, Petnyczioje bus 
kriksztynos pas Pilvaiczius,' 
o Subatoj bus vestuves Smai- 
liutes.

«-4-*4-»*X-4-4-*4-***** *********
Ne kožnas gali szauti 

tiesiog, 
rabinu,

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

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

50c., o aplaikysite knygas per paczta.
Mahanoy City, Pa. 1

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
rgumą 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. 25c

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

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis; Dzuoko pasąla; 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 Razbainirikas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 .puslapiu. 25c

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

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltaš; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herbdas 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 inumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz, 100 puslapiu..... .25 c

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

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

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

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO
404
50c 
kri- 
35c 
isz

isz-
Su pa- 

35c 
Trys istorijos, apie Ne-

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

11U-

isz-

ET Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti

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

No. 107 Keturios istorijas 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: Ha isz ma- 
iszo iszlinš; 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. 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; Koletą; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu.................... 15c

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

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimą?; 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- 
Peleniute; Du brolei 

. 60 pus...15c
HU w piiwou! jug. isz, uikra.z«io. PASKUBINKITE f I I te pustyniu; Peleni!
varnos niekas nesztant padaryt saule pub. CO. Mahanoy City, Pa. -^Vargutis ir Skuputis.

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 
Zudinsta 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 ...................................20e

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 
Jerubauskb; 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 pusr 
lapių j. .......................... . .15e

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaiis; 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; Kąs-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu .................  15e

Adresas: 
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
— Rugpjūtis—August.
— Utarninko Szv. Dairri- 

niriko, C. F.
— įSeredoje Szv. P. Mari

jos 'Sniegines.
— Ketverge Atsimainymo 

Vieszipaties Jėzaus.
—■ Ana diena sugryžo isz 

ilgos keliones automobiliam 
ponios F. Boczkauskiene isz 
Mahanojau's, josios sesute Ona 
Vengrauistkiene isz Hazletono, 
J. Urboniene isz Shenandorio, 
Adele Bykauskiene isz Oly- 
įpliamt ir F. Vaiilioniene isz Wm. 
Penu, kurios lankėsi Cliicagoj, 
Toledo, Detroite, Indianapolis 
ir Ebensburg, Pa., kur viesze- 
jo per dvi sanvaites. Pana 
Julija Brazinskiute isz Shena- 
dorio vare pasekmingai auto
mobiliu,. Kelione buvo atlikta 
be jokios kliūties.

t Elzbieta Džiogiene (Jo- 
geese), isz Bairnesvilles, arti 
Mahanojaus, kuri persikėlė isz 
Mahanojaus keli menesei ad- 
gal, ant mažos ukes, praeita 
Petnyczia:, 'apie 8:30 vai. vaka
re, eidaima naimo nuo paiczto li
kos pagauta per truki ir taip 
smarkiai sužeista kad mirė vė
liaus 9:30 vai., Coaldale ligon- 
buteje. Nelaime atsitiko netoli 
įjos namo. Žinia tuojaus paskly
do po aplinkine ir Malianojuj, 
apie nelaiminga mirti veliones 
kuri buvo gerai žinoma del 
daugelio žmonių szioje aplinki
nėje. Velione po tėvais vadino
si Elzbieta Rimsziute ir priesz 
nusikraustyma in Barnesville 
gyveno ant 421 E. Market uly., 
daugeli metu. Prigulėjo1 prie 
Szv. Juozapo parapijos, Mote
rų Draugiiszko Kliubo ir kitu 
parapijiniu ir labdaringu drau- 
guviu. Paszarvota pas V. Sc- 
neckius, savo kaimynus, 423 E 
Market uly. Mahanojuj, isz kur 
atsibus laidotuves Utarninke, 
9-ta vai. ryte, su bažnytinėms 
apeigoms.

Velione paliko dideliam nu
liūdime vyra Balseri, duktere 
Vanda Hoffman, Filadelfijoj, 
keturis sūnūs: Martina, New- 
Jersey; Antaną, ikariuomeneje, 
Balseri, Filadelfijoj ir Bene
dikta New Jersey kaipo ir du 
brolius Jurgi, New Yorke ir 
Bena:, Mount Vernon, N. J. 
Graborius L. Traskauskas lai
doja.

—1 Ugninis signolas likos 
duotas isz bakso 34 Nedėlios 
ryta apie 9-ta vai., kada gazo
lino trekas prigulintis prie Mc
Laren Broliu, užsidegė prie 
Main uly. Liepsna likos tuojau
Užgesinta.

— Trys garbes vėliavos li
kos paszventytos Szv. Emanu- 
eliaus Slavoku Liuteronu baž- 
nyiczioje, Nedėlios ryta, 10-ta 
vai., ant garbes tuja kurie szia- 
dien randasi kariuomenėje isz 
tosios parapijos skaitliuje try
likos parapijonu.

SHENANDOAH, PA.
t Adomas Goberis, 430 E 

Arlington' uly., mirė praeita 
Petnyczia Aslilando ligonbute
je sirgdama 'kėlės dienas. Ve
lionis paėjo isz Lietuvos, pribū
damas in Amerika jaunu vaiki
nu. Paliko palczia ir kelis vai
kus ir anūkas. Palaidotas Utar
ninke su bažnytinėms apei
goms Szv. Jurgio bažnyczioje.

—• Iszgerus gana daug ka- 
rasino, Marcele Dziuraszka, 
vienu metu dukrele Antano 
pziuraszku, isz Catawissa, mi- 

re in laika dvieju valandų. 
Mergaite iszgere karasina ka
da motina radosi kitam kamba
ryje.

Scranton, Pa. — Vaikszczio- 
dama po girria per ke'les die
nas, Antanina Valutienė, <50 
metu, isz Pittstono, likos suras
ta per vaiku skautus artimoje 
Tobyhanna, kurie jos jeszkojo. 
Motere iszejo uogauit su kitais 
bet persiskyrė ir dingo neži
nodama in kuria puse eiti na
mo. Buvo labai nusilpnejus ir 
turėjo būtie prižiūrėta per dak
taru.

Frackville, Pa. f Danielius 
Pautienius, 67 metu amžiaus, 
kuris gyveno pas Ona Samke- 
vieziene, nuo East Frack uly., 
per 28 metus, mirė Aslilando 
ligonbuteje, nuo sužeidimu, ko
kius aplaike puldamas trepais 
in skiepą Denglerio galiūne ant 
N. Lehigh Ave. Senukas paėjo 
isz Lietuvos ir neturi czionais 
jokiu giminiu.

UŽTRUCINO
SZEIMYNA

Idant Gyventi Su 
Prielaidiniu

Greensburg, Kans. — Beveik 
visas miestelis inirszo baisiai 
ant Mrs. Rose Sabui, 26 metu 
patogios moterėles kuri užtru- 
cino savo vyra ir du vaikus 
idant galėtu malsziai gyventi 
su savo prielaidiniu, kuris yra 
peczkuriu ant trūkio.

Jos aukos mire in laika asz- 
tuoniu menesiu. Trucizna su 
kuria užtrucino vyra ir vaikus, 
nupirko prielaidinis, bet laike 
teismo iszsikalbinejo jis buk 
nežinojo ka pirko nes jam mo
tere liepe nupirkti truciznos 
nevos del žiurkių. Po mireziai 
vyro, prielaidinis ateidavo pas 
motere kasdiena ir tas davė, 
žmoniems suprasti kad ne vis
kas yra, paredke. Pranesze apie 
tai palicijai kuri padare tyri
nėjimą. Iszkase lavonus ir dak
tarai padare sekcija užtikdami 
viduriuose trucizna.

Motere ir prielaidini uždare 
kalėjime.

— Metodistai Amerikoj tu
ri 28,572 bažnyczias su 1,857,- 
000 tikinežiais.

— Jeigu žmogus yra labai 
nerviszku, tai geriausia naudot 
selerus ir cubulius.

Pasisveikinimas Žymiu Vadu

Generolas DeGaulle ant kaireses, vadas Laisvu Francu- 
ziszku kareiviu sveikinasi su pulkauninku D. Eisenhower 
dienoje apvaikszcziojimo atminties sunaikinimo žymaus 
Francuziszko kalėjimo Bastilijos. Admirolas Stark prisi- 
žiurineje abiems.

Penki Kūdikiai Gimė
Ant Syk; Trys Gyvi
London, Anglija. — Kvintu- 

kai arba penki kūdikiai gimė 
ant syk del Mrs. T. Leyden, pa
ežiai turtingo ūkininko Breah- 
way artimoje Sligo, Irlandijoj; 
dvi mergaites ir trys sunelei; 
mergaites mire in trumpa lai
ka po užgimimui. Motina svei
ka. Toji szeimyna kitados gy
veno Amerike ir turi tris kitus 
vaikus.

Duktė Nužudė Motina
Ridgeport, Ind. — Hazle 

Caldwell, 36 metu, nužudė savo 
motina, 67 metu amžiaus, po 
tam pati sau atėmė gyvastį. 
Duktė nesenei sugryžo isz Il
go nbutes, žinodama kad jau 
daugiau nepasveiks nes jai 
daktarai apreiszke jog ji neil
gai gyvens ir kad nepalikti sa
vo senutes motinos ant svetimu 
ranku ir viena tarp žmonių, nu
tarė idant abidvi mirtų drau
gia.

Szuo Perszove 
Žmogų

Philadelphia, Pa. —■ Jeigu 
szuo perszove žmogų tai yra 
nepaprastas atsitikimas. Sztai 
kaip atsitiko: Juozas Daugher
ty, kuris ėjo in darba ant nak
ties kaipo sargas prie fabriko, 
pasidėjo revolveri ant stalo. 
Tuo tarpu užszoko ant stalo 
szuo ir numėtė žemyn revolve
ri kuris krisdamas iszszove pa 
taikindamas žmogui in szona.

Jeszko Aukso Paskan- 
dyto Per Banditus

Idaho Falls, Idaho — Kaip 
tik vanduo nusises ant Mud 
Lake ežerelio, prasidės isz nau
jo jeszko j imas aukso vertes 
150 tukstaneziu doleriu, ku
riuos badai paskandino toje 
vietoje banditai kurie neturė
jo laike ji paslėpti kitur, todėl 
inmete in ežereli daugeli metu 
adgal. Paskandyta auksa ba
dai atrado tūlas žuvininkas 
ištraukdamas szmota su mesz- 
keria ir nuo tojo laiko prasidė
jo karsztas suradimas likusio 
aukso.

h*. Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Reikalauje Oriniu Sargybiniu

Per reidio pana Wythe Williams kalbėjo kad pulkau
ninkas Eldwood Quesada, (žemiau), reikalauja tuks- 
tanezius žmonių kaio Oriniu Sargybiniu, kad susekti kada 
atlėktu neprieteliaus eroplanai ant miestu ir kad tie sargai 
pranesztu valdžiai apie ju atlekima. Augszcziau lekiotojai 
tyrinėja orini kelia kur tikisi užtikti neprieteliu.

j Netikėtinas Tvanas; 9 
Užmuszti Per Žaiba
Philadephia, Pa. — Praeita 

Petnyczia užėjo szturmas su 
lietum kuris užliejo daugeli 
vietų apylinkėje; žaibas užmu- 
szo devynis žmonis. Požeminis 
geležinkelis likos užlietas stryt- 
karei turėjo sustoti ir automo
bile! negalėjo važiuoti po uly- 
czes. Daug namu užlieta ir fa
brikai turėjo sustoti dirbti. 
Viesulą tesesr per penkes va
landas ir padare milžiniszkas 
bledes.

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

likti savo dali, pirkdamas 
Apgynimo Czedinimo Bon
dus ir Markes.

:: Naujos :: Į 
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.

UŽ DAUG VAIKU
Nori Kelis Atiduoti

West Burlington, Pa.— James 
O’Hern, negalėdamas iszmai- 
tint savo dideles szeimynos, 
kuri susideda isz paezios ir try
likos vaiku, su paezia nutarė 
atiduoti kelis ant auginimo, ki- 
ties žmoniems. Tarp vaiku rau
dasi kelios poros dvynu. Reikė
jo garniui nusukti kakla už to 
kias gausias dovanas.

Užmusze Paezia Kad 
Jam Paliepė Prižiūrėti 

Kūdiki
Cheyenne, Wyo. — Seržan

tas Carlton R. Rufenacht, 22 
metu, paeinantis isz Lodgepole, 
Neb., užmusze savo paezia Ev
elina, 21 metu, už tai kad ji pa
liepė jam prižiūrėti kūdiki o 
pati iszejo pasivaikszczioti su 
kitu vyru. Taip tai jis iszsikal
binejo bet ar palicija jam inti
kes tai tyrinėjimai parodys vė
liau.

Nužudė Dvi Moteres Ir 
Pats Save

Seward, Pa. —■ Mrs. Darata 
Kohler, Mrs. Elsie Thomas ir 
Juozas Faltin likos surasti ne
gyvi apleistoje grinczeleje ant 
kalno, artimoje czionais, nužu
dyti per vyra, kuris su mote- 
rems atvažiavo in taja apleista 
grinezele kur su joms praleido 
kėlės dienas. Lavonus užtiko 
kokis tai Daminikas Pabanella 
ir pranesze apie tai palicijai. 
Visi paėjo isz Johnstown, Pa.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

ISTORIJE apie Gregorius,
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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Gyventojai 16 Kaime
liu Iszskersti Per

Vokieczius
London — Jugoslavija pra- 

nesza kad 16 Slavokiszku kai
meliu likos sunaikinti per Vo
kieczius kuriu gyventojai likos 
iszskersti lyg paskutiniam už 
nepaklusnumą del savo nevido
nu. Vokiecziai neseniai iszsiun- 
te 160,000 Slavoku tarp kuriu 
radosi daktaru, kunigu, profe
sorių ir kitu žymiu žmonių, in 
Lenkija, Serbija ir Kroecija, po 
nuszovimui 1,060 žmonių mies
teliuose Maribar ir Blede. To
se vietose kur Italai yra už- 
emia, 130,000 gyventoju likos 
iszvaryti in nelaisviu abazus, 
prie visokiu darbu, 410 žmonių 
suszaudyta ir 42 kaimai sude
ginti.

Vichy, Francijoj, Vokiecziai 
suszaude 27 Francuzus už pasi- 
prieszjnimus netoli Nancy kai
po Komunistus ir prieszus val
džios.

London — Moskvos reidio 
pranesza buk Jugoslavijos pa- 
sikelelei užmusze 500 Italiszku 
kareiviu su aficieriais ir 300 
sužeidė in laika paskutiniu 
dvieju sanvaieziu.

NUŽUDĖ PACZIA

Su Kuria Pergyveno 
36 Metus

Winstead, Wis. — Pergyve- 
nes su savo paezia 36 metus, 
Ignotas Savickį, 59 metu, nu
žudė ja, paleisdamas in ja ketu
ris szuvius isz revolverio. Po
rele turi asztuonis vaikus isz 
kuriu jauniauses turi 8 metus 
ir kuris buvo liūdinto jum tojo 
atsitikimo. Priežastis žudinstos 
buvo nuolatiniai barniai ir ne-1I 
sutikimai tarp vyro ir moteres 
per paskutinius deszimts metu.1 
Matyt jog nubodo vyrui mote-1 
res szunc-poteriai ir isz piktu-j 
mo szove in ja.

I Saule Publishing Co., 
Į Mahanoy City, Pa.

Priėmimas Moterių In Kariuomenia

Sztai pirmutinis pulkas moterių priimamu in kariszka 
tarnysta Forte Des Moines, Iowa, per pulkauninką Don C. 
Faith. Viso apie 25,000 moterių ir merginu bus priimtos 
prie visokiu kariszku darbu in vieta vyru, kurie iszkeliavo 
ant kariszku lauku.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Maustykite apie Kare! Pasiel- 
ginekit Kariszikai! Pirkinekite 
KARISZKUS BONUS — Nors 
mažiausia lOta procentą tavo 
pedes, kožna pede!

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiams 
reikalams. Telefono Numeras 78. 
S20 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.

jt J
arba pradžia 
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