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Isz Amerikos
RINKS SENA

GELEŽI

Isz Kasyklų
Harrisburg, Pa. — Inspekto

riai peržiurėja visas Pennsyl- 
vanijos kasyklas apreiszke kad 
jose randasi daug senos gele
žies kuria kompanijos jau ne
naudoja. Todėl paliepė locni- 
jiinkams tuju kasyklų surinkti 
taja geleži ir siunsti ja valdžiai 
ant dirbimo kariszku ginklu. 
Tame tiksle likos iszsiunsta 
laiszkai in 22 kietąsias kasyk
las ir 28 laiszkai in minksztuju 
anglių kasyklas kad surinktu 
visa sena geleži.

Tik 8 Puodukai Kavos
Ant Sanvaites

New York — Tiktai asztuoni 
puodukai kavos pripuls ant 
sanvaites kožnai ypatai, po 1 
dienai Septemberio—Rugsėjo, 
Amerikoj, pagal apskelbimą 
Roberto Aguiler, direktoriaus 
Amerikoniszko b juro kavos.

Aguiler prasergsti Ameriko- 
niszkas gaspadineles kad ne
krautu ant zoposties kavos. 

x Kariszka taryba pramones isz- 
dave paliepima kad sumažint 
produkcija kavos ant 35-to pro
cento ir tik tiek žmones aplai 
kys po paskirtai dienai, 1-mai 
Septemberio.

Paprastas sunaudojimas ka
vos czionais Amerikoj isznesza 
ant 147 milijonu svaru ant me
nesio.

Amerikonai Surukę 95 
Bilijonus Paperosu
Washington, D. C. — Praei

ta 1941 meta, Amerikonai su
rukę tiek paperosu kad ant kož- 
no žmogaus pripultu po 790 
paperosu, 65 cigarai, trys sva
rai kramtomo (ežiu) ir rūkomo 
tabako. Valdžia garsina kad 
tame mete gyventojai surukę 
net 95 bilijonus paperosu ir jei
gu juos sudetuiriem vienas prie 
kito, tai apjuostu musu svietą 
160 kartu aplink.

Žinoma kad prie to prisidėjo 
daug moteres ir merginos ku
rios ruko ant prapal o nekurios 
suruko net po kelis pakelius 
paperosu ant dienos, daugiau 
už nekuriuos vyrus.

GERIAU
NUSIŽUDYT

Ne Kaip Kentėti Varga
Doylestown, Ind. — Atsi

sveikinęs su savo paezia ir pa
siėmęs savo keturis vaikus in 
glebi, Sirano Torella paleido 
jai in krutinę du szuvius isz re
volverio po tam panasziai pa
dare ir sau. Badai vyras buvo 
labai nuliūdęs kad neturėjo pi
nigu ant pirkimo szeimynelei 
drapanų ir atsakanezio maisto 
del vaiku.

Pasirengia Ant Nevidono
kare Vokiecziai

Amerikonai yra pasirengia ant nevidono ant Carribean 
mariu, jeigu prisiartintu prie szio pakraszczio. Japonai 
kerszino užklupti ant tosios vietos todėl kareiviai ant j u 
lauke diena, ir nakti ir ju neprileis prie tosios vietos.

VIENAS BROLIS
PASISKANDINO

Kitas Pasikorė

Minneapolis, Minn. — Kada 
kunigas laike pamaldas ant la
vono jo brolio, namie, Edwar- 
das Graynner, 26 metu, nuėjo 
ant pastoges ir pasikorė. Jo 
brolis Szimas, 21 metu, pasi
skandino upėj e, kėlės dienas 
adgal. Tėvai negali suprasti del 
kokios priežasties brolis atėmė 
sau gyvastį.

Valdžia Reikalauja 
36,000 Norsiu

Washington, D. C. — Val
džia iszsiunte atsiszaukimus 
po visa Amerika reikalauda
ma net 36 tukstanezius norsiu 
(dažiuretoju ligoniu) lyg 1 die
nos Oktoberio 1942. Tuju mie- 
laszirdingu dažiuretoju ligoniu 
ir sužeistųjų kareiviu yra di
delis stokas ir reikes j u beveik 
po tūkstanti kožna menesi. To
sios, kurios jau yra užbaigia 
mokslą arba baigia, yra kvie- 
cziamos atsiszaukti in Raudono 
Kryžiaus Drauguve ant tarnys
tes.

6 Jauni Žmones Už- 
muszti Automobiliaus 

Nelaimėje

Shamokin, Pa. — Szeszi jau
ni žmones kurie gryžo nuo ežiu- 
žinejimo apie 11-ta vai., nakti, 
likos užmuszti kada j u automo
bilius susidūrė su dideliu troku 
artimoje Trevortono ant plen
to. Tarp užmusztuju radosi dvi 
seserys ir brolis. Dreiveris tre
ko likos mirtinai sužeistas ir li
kos nuvežtas in ligonbute. Au
tomobilius, kuriame važiavo 
nelaimingi jauni žmones, likos 
suplotas kaip armonika.

Bus Mažiau Szvencziu 
Del Mokslainiu

Harrisburg, Pa. — Iszski- 
riant Kalėdų ir Katalikiszku 
szvencziu, publikines mokyklos 
turės mažiau szvencziu szimet 
ne kaip turėjo kitados. Tik Ka
lėdas ir Ketvirta Džiulajaus 
szvens kaipo valdiszkas szven- 
tes o sziaip kitas turės praleist 
mokykloje.

Diedukas Tėvu Savo 
Dukters Kūdikio

Landsdale, Mo. — Vera Mon- 
stello, patogi Italiszka mergai
te, 15 metu, atėjo pas skvajeri 
apkaltint savo tęva buk jis yra 
tėvu jos kūdikio, kuris jau yra 
menesio amžiaus. Motina už
tvirtino pripažinimą dukreles.

Kada palicija pribuvo par 
vežti tęva namo isz miesto, kur 
jis gydėsi ant vėžio, tasai isz- 
gama bandė atimti sau gyvas
tį bet likos uždarytas kalėjime 
lyg teismo.

Jeigu motina mergaites pri
pažino kad mergaites tėvas yra 
tėvu jos dukreles, tai kur buvo 
jos akys jeigu nemate isz laik 
pasielgimą tėvo?

Vaikai Gales Dirbti 48 
Valandas Kas San vaite

Harrisburg, Pa. — Darbi- 
ninkiszka taryba apreiszke kad 
vaikai, kurie dirba fabrikuose 
nuo 16 lyg 17 metu, kurie dirb
davo po 44 valandas per san- 
vaite, datar gales dirbti po 48 
va’andas kariszkose dirbtuvė
se. Pennsylvanijos tiesos už- 
drausdavo vaikams dirbti dau- 

,giau kaip po 44 valandas bet 
isz priežasties stokos darbinin
ku, tosios tiesos likos permai
nytos.

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

Amerikonai Užmusze
330 Japonu Garnizone

Pearl Harbor. — Ameriko
nai staigai užklupo ant Mankin 
salos užmuszdami 330 Japonu 
ir tik du pabėgo gyvi. Plota 
taipgi prigialbejo jiems isz- 
tremti Japonus tenais. Sunai
kinta kelios amunicijos stotys 
ir likos suszaudyta keli eropla- 
nai o flota paskandino kelis lai
vus ir viena transportą ant ku
rio radosi daug kareiviu.

Narsi Maskalka Nuszo-
ve 308 Vokieczius

Washington, D. C. — Liud
mila Pavliczenko, studente isz 
Kievo universiteto, kalbėjo ant 
susirinkimo, czionais, mokslisz- 
ku drauguviu. Pribuvo ji in 
Amerika tik kelis menesius ad
gal. Kalbėjo ji apie akyvus at
sitikimus isz savo gyvenimo 
Rusijoj sakydama: “Kožnas 
gyvas Vokietis žudo moteres, 
vaikus ir senukus o jeigu asz 
užmusziu viena Vokieti tai isz- 
gialbesiu viena musu tautieti. 
Ji pati viena užmusze 308 Vc- 
kieczius. Liudmila yra pulki
ninku ir aplaike augszcziau- 
sia garbe nuo Lenino už 
narsu atsižymejima del savo 
tėvynės.

Liudmila su savo tautiecziais 
užklupinejo ant Vokiecziu kur 
tik juos užtikdavo. Vokiecziai 
taip gerai ja pažinojo jog kar
ta per reidio davė jai žinia sa
kydami: “Liudmila Pavliczen
ko, prisidekie prie mus o mes 
tau duosime daug ezokolados 
ir pyragaieziu ir padarysime 
tave aficierium.” Bet tojo pa- 
siulinimo Liudmila nepriėmė 
nes gerai žinojo kad ja Vokie
cziai tuoj aus suszaudytu ant 
vietos.

BAISI ŽUDINSTA

Ūkininko Ir Jo 
Moteres

Winnfield, La. — Artimam 
kaimelyje Hodge likos nužudy
ta 50 metu Henry Bastrup, ūki
ninkas, ir jo motere Ona, 46 me
tu amžiaus, per nežinomus pik
tadarius nakties laike kada jie 
miegojo. Buvo tai turtingas 
ūkininkas ir badai tas buvo 
priežastim baisios žudinstos ir 
apipleszimo. Žudytojai sukapoj 
baisiai savo aukas kirveis. Ma
tyt kad porele gynėsi lyg pas
kutiniam nes visas kambarys 
buvo aptaszkytas kraujais ir 
rakandai buvo iszmetyti po vi
sa kambarį. Žmones isz ryto, 
pamatia kraujo pedsakius pra- 

muszti du naciai, skelbia INS 
žinių perdavimo agentūra.

'Scranton, Pa. — Franukasj Szi agentūra žinias gavo isz 
Koza, 12 metu, likos užgriautas'Ziuricho, Szveicarijos, kur ji, 
ant smert laike siautimo su ki

nesze apie tai palicijai.

tais vaikais apleistoje kasyk- kiszku laikraszcziu, atėjusiu
loję Du Pont.

Atmuszti Prie 
Stalingrado

Allįjentai Bombardavo Tris 
Miestus, Berlinas Dega; Ant 
Solomonu Japonai Supliekti; 
498 Vokiszki Eroplanai Su-

szaudyti In Laika Vienos 
Sanvaites

London — 600 bombiniu ero- 
planu užklupo ant Saarbrucken 
ir kitu Vokiszku miestu, bom
barduodami daug fabriku ir 
anglių kasyklas. Mieste kilo 
daug ugniu ir daug žmonių li
kos užmuszta.

Rymas — Ant Rusiszko fran
to žuvo 14,000 Vengriszku ka
reiviu kurie prigialbsti Vokie- 
cziams ant Voronezho Rusisz
ko franto o 530 yra nesuranda
mi.

Bern, Szveicarija — Vokie- 
czei nusiuntė in Norvegija 550,- 
000 Vokiszku kareiviu ir 250,- 
000 žmonių prie visokiu darbu.

London — Norvegiszkas sub 
marinas atplaukė in pristova, 
paskandydamas Vokiszka lai
vą su 160 Vokiecziais.

Vichy, Francija — Angii- 
kai bombardavo kariszka tru
ki, užmuszdami 56 kareivius.

BOMBA UŽMUSZE
VIENA

Sužeidė 22 Kitus

Vichy, Francija — Kas tokis 
numėtė nuo galerijos bomba 
tarp žmonių, teatre, kuriame 
buvo susirinkia ape 2,000 žmo
nių. Bomba truko su dideliu 
trenksmu užmuszdama viena 
žmogų ir sužeidė 22 kitus. Bom- 
bininko palicija nesurado nes 
kilo didelis sumiszimas ir kal
tininkas turėjo iszbegti laukan 
su kitais.

Vokiecziai Suszaude 
400 Lietuviu

Londonas — Lietuvoje Vo
kiecziai suszaude 400 Lietuviu 
už tai, kad Lietuvoje tapo už-

savo keliu, žinias ima isz Vo- 

isz Kauno.

MOSKVA — Maskolei ginasi prie Stalin
grado ir prie Volgos o ant Kaukazo Vokiecziai 
panesze smarkias bledes. In laika vienos san
vaites Maskolei suszaude 498 Vokiszkus ero- 
planus. Kada musziai tęsęsi Rusijoj, Rusiszki 
eroplanai dideliam skaitlyje atlėkė in Vokieti
ja ir bombardavo didelius miestus kaip Bėdina, 
Karaliaucziu, Danziga ir Stetina. Bėdinas pra
dėjo degti 49 vietose kur padaryta dideles ble
des ir užmuszta daug žmonių.

Ant Solomono Salų Amerikonai supliekė 
Japonus, sunaikindami ju amunicijos ir eropla- 
nu stotis. Japonai turėjo trauktis szalin. Daug 
likos užmuszta. 

'■ I

Ant Kiniszko frunto Kinai pradėjo bom- 
barduot miestą Nanchang, kur padare dideles 
bledes ir užmusze daugeli Japonu. Kvantunge 
taipgi atsibuvo smarkus musziai kuriuose žu
vo didelis skaitlis Japonu.

___________________ ____ ... i'

VĖTRA UŽMUSZE

68 JAPONUS
Amerikonai Ir Anglikai 
Bombardavo Vokietija, 

Lenkija Ir Francija

London — Lėkio jama flota 
susidedanti isz Amerikonu, An- 
gliku ir Lenku, užklupo ant ne
kuriu daliu Francijos ir Vokie
tijos kaipo ir Lenkijos, pada
rydami milžiniszkas bledes o 
ypatingai. sunaikindami. ka- 
riszkas dirbtuves, geležinke
lius ir valdiszkus namus. Gdy
nia ir Kassel panesze dideles 
bledes kur sunaikino didelius 
fabrikus lokomotiyu. Badai ir 
žmonių užmuszta pusėtinas 
skaitlis.

Scranton, Pa. — Du banditai 
pavogė bosą Jack Woodrow, 
Szlebiu fabriko Penn, kada ta
sai važiavo iszmoketi algas 
darbininkams, pasiimdami nuo 
jo 6,100 doleriu.

Padare Daug Bledes

Berlinas — Telegramas pra- 
nesza in czionais buk ant salos 
Kyushu, Japonijoj, prapute 
baisi vėtra—taifūnas, kuri už
musze 68 Japoniszkus gyven
tojus ir daug sužeidė. Taipgi 
padare daug bledes ant kitu 
Salų sugriaudama 560 namu o 
240 užmuszti per vandeni. 
Apie tukstaneziai žmonių li
kos apsiaubti per vandeni ir ne
galėjo rasti tinkamos vietos 
ant apsisaugojimo nuo vėtra?.

Philadelphia, Pa. — Palici
ja padare krata pas Vokieczius 
ir Italijonus keliuose pavietuo
se, pas kuriuos rado ginklus, 
amunicijos ir signoliniu apara
tu.
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Kas Girdėt
|buk Amerikoniszkoje kariszko-'kima ir naudojima tautos yyru- 
■jje pramonysteje sziadien dirba'pajėgu, Suv. Vai., sujungtose 
nemažiau kaip pusketvirto imi- darbo ir ginkluotu jegu jėgos- 
Lijono merginu ir moterių. Isz yra 55,000,000 asmenų, di- 
priežasties paszaukimo milijo- džiausiąs skaitlius visoj istori- 
nu vyru ant kariszkos tarnys
tes, moteriu-darbininkiu pasi-

tje pramonysteje sziadien 'dirba Į

Suv. Valstijų pasiuntinis C. 
Dell, kuris pribuvo isz Portuga
lijos ir Vengru, laikė savo kal
tos, laikytos czionais, pasakė 
?kąd jeigu Vokiecziai pradės 
jausti kad negales valdyti tuju 
sklypu kuriuos paėmė po savo 
Valdžia, tai gyventojai tuju 
sklypu pakils lyg paskutiniam ( 
vyrui ir pradės skerdyne ko
kios svietas da nebuvo girdė
jas. Ta pati ir Vokiecziai jau 
pradeda prijaust.

Beveik visi gyventojai Fran- 
jfcijos nieko sau nevelintu dau
giau kaip insmeigti ilga peili in 
jVokiszkus pecziius ir iszžudin- 
ii Judoszius, kurie pardavė 
jTrancija in Vokiszkus nagus.

“Pakol Vokiecziai bus isz- 
guitais isz tuju užimtuju skly
pu tai pamatysite baisiu sker
dynių, kokiu svietas da negir- 
įdejo,” — apreiszke Pell.

Profesoris Atwood T. Town- 
fctepdj isz New Yorko universi
teto apskaitė buk nuo 1931 me
to, tai yra nuo laiko kada Ja
ponai užklupo ant Mandžiuri- 
jos, likos užmuszta ant kares 
lauko 14 milijonu ‘žmonių.

Didesne dalis užmusztuju bu
vo tai civiliszki žmones skait
liu je 9,500,000. Vien tik Kinuo
se, nuo 1937 meto likos už
muszta 2,300,000 kareiviu ir 6,- 
300,000 civiliszku žmonių o Ru
sijoj žuvo musziuose 1,500,000 
kareiviu ir nuo 2 lyg 4 milijonu 
cįvilisz'ku žmonių. Amerika ne
teko 7,000 kareiviu.
1 ••

i- 'Laivas Gripsholm, kuris at
plaukė in New Yorka ana die
ta atverdamas 1,451 pasažieriu 
isz kuriu keliolika likos sulai
kyti, taipgi atveže ir misi jo- 
nieriu Rev. Raymond Moyer, 
isz Oberlin, Ohio. Buvo jis su
laikytas Hongkonge, kada Ja
ponai paėmė taji miestą. Buvo 
jis misijonierium Japonijoj per 
15 metu.

Užklausta jo kokis padėji
mas Amerikoniszku nelaisviu 
tai misijonierius atsake kad jis, 
būdamas nelaisvėje, neteko 23 
ilivaru nes nelaisvei buvo maiti- 
naml tik mažai duonos ir aplai- 
kydavo po szeszis kiauszinius 
•in laika szesziu menesiu. Dau
gelis musu nelaisviu sirgo viso
kioms ligoms isz priežasties 
bado. Geriauses būdas suplieki-’ 
mo Japonu, sako jis, tai yra ne
prileisti jokio maisto in Japo
niją 'o tokiu budu Japonai kens- 
tu bada. Japonai gali kovoti il- 
|gai nes jie reikalauja tik ma
žai maisto. Sauja ryžiu juos už
laiko prie gyvasties ilgiau ne 
kaip Amerikonus arba Angli- 
kUS. ” y/

f Žieminėse dalyse svieto ne
siranda jokiu dienraszcziu tik 
randasi keli laikrasztukai ku- 
rie iszeina, kada jiems patinka. 
Ląikrasztukas “Eskimos,” su- ■' ' ' -i • • • • ' "spaudoje Beringe, iszeina syki 
kas szeszi menesiai ir yra spau
džiamas ant storos popieros, 
hnt vienos puses. Guthaab, 
Greenlandijoj, randasi maža 
spaustuvėlė, kuri leidžia ląik- 
raszteli vadinama: “Alnagad- 
tintl nati nigicarm tusarumin- 
ga sassumak” (surauką viso
kiu naudingu žinueziu), kuris

daugins daugiau ateityje.

Daugelis žmonių yra panaszus 
in taji neszlipavota žemeziuga; 
isz virszaus iszrodo szaszuotais 
bet viduryje turi geriausia szir- 
di dideles vertes.

Augszcziauses sūdąs Ken
tucky valstijos perkratines tei
smą szUnies kuris buvo apsu- 
dintas ant smert už pasmaugi- 
ma 26 aviu tūlo farmerio. Szuo 
priguli prie Mrs. James Muel
ler, kuri sako, buk jos szuo ne
galėjo ta padaryt nes jis yra 
malszaus budo ir niekam 
skriaudos ne padare. Jau tris 
kartus szuo buvo teisiamas šū
duose ir ant galo nuėjo in aug- 
szcziausia suda.

Ar-gi Kentucky slidžios ne
turi svarbesniu teismu kaip tik 
teisti szuni kurio ponia jau pa- 
nesze daug kaszto ir galėjo se
nei atlyginti farmeriui už pa
daryta skriauda?

Todėl negalima stebėtis kad 
kiti sklypai stebėsi isz Ameri
kos ir Amerikoniszku pasakų.

Szuo “Red” randasi dabar 
po 500 doleriu kaucijos lyg nu
sprendimui augszcziausio sū
do. Mes esame akyvi dažinoti 
kokia mirezia. pražus szuo, jei
gu bus iszrastas kaltu, ar aiit 
elektrikines kėdės ar per nu- 
szovima.

Suv. Valstijų Milžin- 
iszka Vyru-Pajegu

Jėga
Washingtonas — Suv. Vals

tijos dabar organizuoja viena 
isz didžiausiu jegu pasaulio is 
torijoj kovoti Aszies spėkas už
puolimo ir priespaudos — tai 
yra vyru — pajėgu jėga.

“Kiekvienas Amerikietis tu
ri vieta sziame visuotiname ka
re,” Paul V. McNutt Suv. Vals
tijų Vyru-pajęgu Komisijos 
pirmininkas nesenei pareiszke. 
“Vienas isz kiekvieno trijų vy
ru tarpe 20 ir 65m. kovoja gink
luotose jegose arba iszdirba 
ginklus ir reikmenis ir gabena 
juos in Suv. Tautu kovos lau
kus. Su Kalėdomis vienas isz 
kiekvieno dvieju bus “karė
je!”

Pagal Vyru Pajėgu Komisi
jos, kuri buvo insteigta užtik
rinti pasekmingiausia paszau-

joj. Daugiau kaip 2,000,000 isz' 
isziu jau dabar ginkluotose jo
gose. Apie 9,500,000 sziu dirba: 
būtinai reikalinga darba u'kese 
iszdirbdami maista per pava
sari. Musu pilna darbo jėga, 
pridėjus moteris ir vaikus, yra 
nuo 70,000,000 iki 75,000,000 
asmenų.

Szis milžinisz'kas skaitlius 
darbininku deda visa pajėga 
aprūpinti Suv. Valstijų kovo- 
janezias jėgas su geriausiu ir 
didžiausiu skaitliu lėktuvu, 
.tanku, szautuvu ir laivu. Jie 
taipgi iszdirba inrengimus ir 
maista del visu Suv. Tautu.

Karo iszdirbystes Suv. Vals
tijose spareziai susitvarko. Ti
kima, kad tarpe Sausio men. 
1942m. ir Sausio men. 1944 m. 
laivu statymo jėga bus patrigu
binta. Lėktuvu fabrikai 1944 m. 
samdys keturis kartus daugiau 
darbininku negu samdė Sausio 
men., 1942m. Suv. Valstijų val
džios karo darbai, kaip laivu 
statymo vietose, kariuomenes 
ginklinycziose ir oro stotyse 
bus per penkis kartus padau
ginti. Ir rokuojama kad Suv. 
Valstijų ginkluotose jegose'bus 
7,000,000 ir gal 10,000,000 vy- 
du paežiu laiku.

Programa tokios milžinisz- 
kos sąnlygos dar niekad nebu
vo bandoma vakariniame žemy
ne. To programo tautinis per
tvarkymas in toki trumpa lai
ka yra didelis darbas. “Mus,u 
darbas reikalauja didesnio 
greitumo negu Hitlerio — ir 
kas svarbiau, reikalauja užlai
kymą demokratijos formos,” 
pasakė Vyru-pajegu Komisija. 
“Mes atliksime darba todėl 
kad mes norime sumuszti naciu 
ir Japonu karo vadus, ne dėlto, 
kad kas mums insako kad mes 
taip turime daryti.”

Prezidentas Rooseveltas vy
riausybes insakymu, iszleistas 
Birželio men., 1941 m. patvirti
no Valdžios nusistatymo priesz 
darymą skirtumo tarpe darbi
ninku del rases, spalvos, arba 
tautines kilmes. Užduotys iszsi- 
vyseziusios isz visuotino karo 
paezedumo turi būti iszrisztos 
per bendra-darbavima darbi
ninku, darbdaviu, valdžios ir 
visu kitu, derybomis ir liuosno 
riti persitvarkymu prie nauju 
sanlygu.

Ateiviai gali būti samdomi 
prie karo kontraktu, kad nors 
nekurtose slaptose ir apribo
tuose kontraktuose, ypatingas

leidimas isz kariuomenes arba 
Laivyno yra reikalaujamas.

FLėktuvu fabrikai pradės sam
dyti moteręs visokiuose dar
buose nes jos jau inrode kad 
jos gali tinkamai atlikti tuos 
darbus.
-Common Council for Amer. Unity

LIETUVIU
TRAGEDIJA

Jauna Lietuvaite Pabė
go Nuo Vyro In Sveti

nius Namus Ir Tenai 
Nusižudė

Philadelphia, Pa.— Rugp. 10 
d., buvo sziurpu'S atsitikimas 
[kaip raszo “Keleivis”], Ma
re Kaząnauskąite, da jauna Lie 
tuvaite, isztekėjusi už Italijo- 
no DiSąnto, pabėgo nuo savo 
vyro ir insiprasziusi in sveti
mus namreis pąisilpiove. Jos vy - 
ras ąiszkįna szita atsitikima, 
sako: Nedeldieni asz važiavau 
su savo paezia automobiliam ir 
sustojęs prie, vienos vietois nu
pirkau stiklą sodes jai. Kaip 
nuneszes stiklą ądgal asz sugry 
žau atgal in automobili, mano 
paezios jau nebuvo. Kur ir kaip 
ji dingo, aisz nieko nežinau. 
Ginczo taip mudviejia nebuvo 
jokio. Kazana-uskaite-Disanto 
nusižudė Mrs. Nellie įKunz 
namuose. Szi moteriszke pasa
koja taip: Asz, sako, sėdėjau 
namuose viena pati, buvo tai 8 
vai., vaik. Staiga pro atdaras 
duris inejo nepažystama mote
ris neva jieszkodama kaži ko
kios Mrs. Thomas. Gavusi at
sakymu, kad ežia tokios nėra, 
nepažystamoji paprasze van
dens atsigerti. Ąsz nusive- 
džiau ja virtuvėn ir palikau, 
sako Mrs. Kunz. Tada pradėjo

Viduryje Didžiausio Eroplano

lyt ir asz pasiūliau jai pasėdė
ti mano parliorylje kol lietus 
pereis. Ji prisėdo ir .pradėjo 
aiiszkinti, kad ulyczioje paliku
si savo vyra, bet nenorinti su 
juo susitikti, nes turėjusi su 
juo koki ten gineza del pinigu, 
Toliąus ji pasiprasze in prau
sykla atsiszviužinti, asz nuve
džiau ja in antraji aulkszta ir 
parodžiau prausykla. Ji isz- 
buvo virszuje apie puse valan
dos laiko ir man parupo pažiū
rėt ka ji ten taip ilgai veikia. 
Užlipusi virszun pamacziau, 
kad ji pjauna sau kaklą peiliu, 
kuri buvo pasiėmusi isz mano 
virtuves. Mrs. Kunz tuoj davė 
žinia palicijai, kuri nugabeno 
Kazana uskai t e -D i Santo lig o n- 
buten bet ji buvo jau negyva.

—K.

Iszmete Paezia Isz 
Automobiliaus

Yorkville, Ill. — Pravažiuo
jantis vaistinis palicijantas už
miestyje, pamate ant plento 
gulinezia motere, su keleis žai- 
duleis. Motere sake buk vadi
nasi Mrs. Velma Nageal, 24 me
tu amžiaus, isz Chicagos. Paša 
ke ji palicijantui buk kada va
žiavo namo su savo vyru, mote
re negalėjo uždaryti savo žio
tis, nuolatos “bosuodama” sa
vo vyra kaip jis turi varyti au
tomobiliu. Vyras, negalėdamas 
klausyti ilgiaus bobiszko kle 
gejimo, iszmete ja isz automo
biliaus.

Darbininku Szvente “Labor-Day”

Kokis jis nefcutu, kožnas darbininkas stengėsi prigialbet Dė
dei Šamui visokiam darbe, ar tai ant ukes, fabrike ar ka- 
riszkose dirbtuvėse, — iszlaimeti kare ir duoti pri
spaustoms Tautoms Laisve!

‘“.Labor Day — Darbininku Diena” likos inkurta per 
Central Labor Union isz New York ir senos unijos Knights 
of Labor. Abi tes organizacijos turėjo savo seimus New 
Yorke 1882 mete. Laike susirinkimo, 18 diena Gegužio, ta
me mete, Peter J. McGuire, innesze užmanymą, kad viena 

. diena ant meto butu paskirta del “Darbininku” ir laikyti 
didele paroda.

Rugsejo-Sept. 5 diena tame mete, buvo laikoma paroda, 
kurioje dalyvavo api’e 30,000 darbininku New Yorke, tasai 
užmanymas buvo taip pasekmingas, kad nutarta laikyti taji 
apvaikszczicjima kožna meta pirma Panedeli Rugsejo-Sept.
Kitos valstijos taipgi nutarė laikyti ta pati laika,—ir toji 

szvente prasiplatino po visa Amerika, o Birželio-June 28, 
1894 mete, Suvien. Valstijos Kcngressas užtvirtino ta 
szvente ir ji yra dabar laikoma kas meta pere visus darbi
ninkus.

Indekie Savo Pinigus In Laisve!!!

Musu kareiviai sziadien kovoja su nevidonu gindami 
musu laisve. Bet tas reikalauja daug pinigo.

Prigialbekie valdžiai kad musu boisai turėtu užtektinai 
kariszku innagiu, per pirkimą kariszku benu ir ženkleliu. 
Bet atsiminkite... kad vienas bonas nesuplieks nevidono 
kaip vienas karabinas neapgins sklypo. Reikia kad milijonai 
Amerikonu pirkinėtu bonu ir ženkleliu kožna ‘pedes’ diena.

Bonai kasztuoja $18.75 ir daugiau ir tai valdžia sugra
žins jums adgal, in deszimts metu, viena czverta-dali dau
giau kaip už ja užmokėjai. Ženkleliai kasztuoja nuo 10 cen
tu lyg 25 centu ir daugiau o kada už užtektinai nusipirksi, 
tai galėsi apmainyt juos ant bono.

i
arba pradžia 
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Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

164 pus., Did. 5x7col 
! Tiktai, 10c.

“ŠAULĮ”
į MAHANOY CITY, PA.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
—0—

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, P8-

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku" 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru- 
bina Sulva. Del vyru ir meteru.

4>r VISOS TRYS 
KNYGUTES 

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

ISTORIJEapie Ila isz 
----------------- iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir-, 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15<i.
SAULE PUBLISHING CO.,

Naujas Lietūviszkas
SAPNORIUS

iszeina nuo 1875 meto, 
t " • •

Katre Lenroot, kuri yra ve
dėja darbininkiszko departa • 
ĮĮįentg Wąshingtone; apskaitė

Paveikslas parodo kiek gali sutalpinti savyje kareiviu 
didelis transportinis eroplanas Curtiss C-46, turintis tris 
motorus. Toki eroplanai gali pervežt daugybe kareiviu 
greitu budu, kur tik j u pareikalautu.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atiilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
miražo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE f I I 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

Suszelpkite savo boisams ant kares lauko, nežiūrint kur 
jie nebutu. Pirkite kariszku bonu kaipo apgynima del saves 
ir savo sklypo.

SKAITYKITE “SAULE” ^2

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.



‘SAULE ”■ MAHANOY CITY, PA.
Pa.rduosi man kana, kuris vis-’ 

1 PONAS STORASTA *|tiek ar ankscziau ar vėliau nu-i 
¥ ' * ’ ’ “ • ■ >;■ "-.į * eis in žeme, sues ji krmeles, in
I IR VELNES BORUTA * pelenus pavirs ir nieko isz jo 
J * nebus. O asz uz tąjį niekam ne-
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aukso ir tiek duot aukso kiek(Tęsinys)
Szuo'ka tokio uoste ore ir ve

la užtraukė kokiu tai baisei na- 
vatnu 'balsu, kad net Storasta 
visas nutirpo ant kūno ir vos 
isztart galėjo:

— Motina Dangiszka!...
Ant žodžio “Motina” iszny- 

ko isz akiu Storastos pribui- 
szas bet po valandai vėla pasi
rodė ir atsiszauke tais žodžiais:

— Ponas Storasta, žinau su 
kuom turiu veikalą ir del to, isz 
kart imuosiu prie dalyko: Es
mių Boruta, ateinu tau in pa- 
gialba. Matai jog turiu paveiks
lą kontuszinio szlektos. Žmones 
szneka jog asz neszioju drapa
na trumpa ir ankszta, rodos 
buk man nevalė butu pasirodyt 
in tokias kokiom asz noriu. In 
tais szlektisžkas drapanas ap
sivilkau del to, idant tave, po
nas Storasta neįszgazdįnt. No
rėjau idant manyje matytum 
broli szlekta nes turiu vilti jog 
stosime vienas kitam prieteleis 
ir broliszka ranka paduosime 
vienas kitam.

Szaltas prakaitas apipylė 
kakta Storastos. Da didesne 
baime ir kokia tai rūpestis ji 
apsiaubė:

Bet Boruta apipute ji savo 
kvapu. Storasta nors ne links
mesnis bet jautėsi drūtesnis ir 
drąsesnis po tam. Prašei pažiu 
rėjo szetonui in akis ir tarė: .

— Kokiu-gi budu galime sto
tis vienas kitam prieteleis?

— Labai lengvu! Pasakyk ko 
nori o asz viską padarysiu ir ta
vo norą užganadinsiu. Tu gar
bingas pone storaste, per de'kin- 
gyste nepaleisi manes be nieko. 
Duosi man ka nors už tai o taip 
ir padarysime tarp saves sutai
ką ir prietelysta.

Storasta užsimislino: — Jei
gu tai velnes yra, tai turi būti 
ir pekla — sako pats in save 
mislyse. — Velnes norės nuo 
manes duszios kaip tai parei
kalavo priesz metus nuo Tvar- 
daucko. 'Ne, neapsimoka kenst 
per amžių amžius už tuolaiki
nius turtus, už ta trumpa gyve
nimą ant szio svieto. Bet gal ta- 
ji velnią kaip nors galėsiu ap
gaut. v

Velnias žinojo ka Storasta 
mislija ir nusijuokė savyje pa- 
slapczia.

— Palauk! Tu mane nori pri
gaut? O na-gi pamėgink!...

— Na, Storasta, — atsiliepe 
po valandai Boruta — apie ka 
taip ilgai misliji? Nėra 'laiko 
czionais ilgai trukdintis. Žinau 
jog insiskolinai laba iri paliki
mo tėvu greitai gali netekti.

yo puikybe, arszesne nuo pui
kybes musu, puikybes velnisz- 
kos! Rūpinatės, kalbate ir gi
riatės savo vale, savo galybe o 
nežinote jog jusu galybe nieku 
yra ir jus valia kas kitas valdo. 
Ha! ha! ha!... Velnes Boruta 
invede poną Storasta in tokias 
balas, plynias o Storasta misli
ja jog jis pats in czion atėjo isz 
savo valios, ha, ha, ha!...

— Apie tai negink man, jog Į 
neturėjau locnos valios, — ta
re Storasta, — asz pats norėjau 
geist tavo pagial'bos ir del to in 
czion atėjau.

— Inpuolci in kilpas, niekam 
nevertas žmogau! — pamielino 
sau Boruta, — pats prisipąžin- 
sti jog jeszkojai velnio bile tik 
galėtai sakyt kad turi savo loc- 
na valia ir jog neesi keno nors 
nevalninku!

— Prigel'biiiek-gi, szetone, — 
atsiliepe vėla Storasta.

— Gerai, prigelbinesiu, bet 
kuom man atlyginsi? Nes rei
kia tau žinot jog velnei iszmo 
ko nuo žmonių, nieko dovanai 
nedaryt. Duosi man duszia už 
auksa!

— Duszios neduosiu!
— Na, jeigu taip tai likie 

sveikas, einu sau!
— Susimylėk, ponas Boruta, 

ant manės, — paszauke Storas
ta su nusižeminimu — nepalik 
manės czionais, asz reikalau
ju pinigu.

Kad nenori duot man duszios 
tai kuom-gi man už tai atsimo
kėsi !

— Viskuom ko norėsi, bile ne 
duszia.

— Klausyk-gi! Nenoriu nuo 
tavęs labai daug; parduok man 
savo sanžine, arba kuna moti
nos savo kuri yra ligota. Jeigu 
man duosi savo sanžine, tai per 
ciela laika tavo gyvenimo, da
rysiu su ja ka norėsiu: sanžine 
tavo visados pleszysiu, Lanky
siu, arba vela užgluszysiu ant 
kokio laiko pagal mano maty
mą. Sanžine tavo turės būti ant 
mano paliepimo visados pa
klusni, kaipo nevalininke. Lai
kais ant didesnio tavo kankini 
mo gailestis ir iszmetinejimas 
užstos, laikais pasiutiszka gir
ta linksmybe — tankiausia-gi 
baisiausia rūpestis. Noriu tau 
dabar viską lyg paskutiniam 
gerai pasakyt idant po tam 
gailėdamasis nesakytum jog ta
ve apgavau, jog nusidėjai 
priesz Daugu nežinodamas, 
duodu tau dabar pažint kad 
priimi pats taji grie'ka isz loc
nos valios.

tik norėsi. Neyra ilgai ka mis- 
lyt. Kitam kam nesutikeziau 
niekados ant tokiu mažu iszly- 
gu.‘ Na baigkie greieziau nes 
neturiu laiko, turiu eiti isz 
czion.

Storasta vos galėjo paslėpti 
savo džiaugsma. Bijosi parodyt 
ant saves idant velnes nesusi
prastu kaip jis apsigauna ir 
kad neatmainytu savo reikala
vimo. Negali sau suprast del ko 
taip mažai velnes nuo jo reika 
lauja ir mistino sau:

— Oj, kvailas tu velni! Ne
parduosiu tau savo duszios, ne
parduosiu tau savo sanžines o 
parduosiu tau kuna savo moti
nos o kad ir greieziau turės ap
leisti szi svietą tai ne daug tre
tys ant to. Ir asz be motinos 
galėsiu apsieit. Gerai, tinku, 
Boruta, tinku, prieteliau! — 
paszauke ant galo.

Kada tuos žodžius Storasta 
isztare, velnes indure in maža

pirsztuka kaires rankos tuojaus 
ir tiek kraujo iszleido kiek 
buvo reikalinga del paraszymo 
cirografo. Storasta pasirasze.

— Boruta in medžiokljszka 
krepszi pripylė, tiek aukso kiek 
tik tilpo in ji ir pasakė užtvir-
jdnaneziai jog isz to krepszio 
dabar aukso niekados neisz- 
sems. .. > .

"■— Driek tam, — dadave, -L— 
prie to musu turgaus da viena 
tau padarysiu, — tarė velnes,-— 
sztai isznesziu tave isz tu balu, 
be jokios bledęs.

Vos tai isztare'nutvėrė vėl 
nes per puse Storasta ir aki
mirksnyje pernesze ji per balas 
ir pastate ji net locnam jo pa- 
lociuje, miegkambaryje, nes 
buvo jau vėlu o po tam ant at
sisveikinimo nusijuokė isztik- 
ro velniszkais juokais jog net. 
stiklai languose suskambėjo. 
Suuže ore, szunes name ir ant 
dvaro graudžiai užstauge o 
velnes lėkdamas tare in save:

— Kvailas esi, žmogau, kvai
las. Mislinai mane prigaut o 
nežinojai jog priganai pats sa
ve nes kas parduoda kuna mo
tinos, parduoda vienlaik ir sa-
vo sanžine ir duszia!

Kareivėlio Dainele
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Czion Boruta nutilo, laukda
mas ka Storasta atsakys. BetGeda tau, ponas Storasta, jog

negali gyvent taip garbingai1 Storasta mistino da ir nežinojo 
garsei kaip priesz tai. Gerai 
darai kad gėdijiesi nes del to

ka tokio velniui atsakyt todėl

kio pono kaip tu, nėra nieko 
baisesnio kaip patrotijimas tur
tu ir nupuolimas.

Teisingai nesenei laike ba
liaus, kada prietelei apie tave 
kalbėjo, iszsitarei jog turi tu
rėt pinigu, nors ir duszia turė
tai parduot velniui. Nesidyvyk 
ka apie tai žinau nes juk patys, 
kalbate jog balius del to vadi-' 
naši “besieda” nes ant jo vis 
Liesas sėdi. Tikrai buvau ir 
girdėjau kaip ta pamisimai ir 
del to tave czion atvedžiau 
idant isztolo nuo Amoniu, reke
žiuose mano vieszpatystes, 'pa
sikalbėt su tavim. O, jus žmo
nes! kaip juokingi esate su sa-

Boruta, nesulaukęs atsakymo 
po valandėlei vėla pradėjo:

— Jeigu parduosi man kuna 
motinos savo, tai užtikrinu tau 
jog duszia jos neprapuls; du
szios nuo tavęs negaliu reika
laut, neturiu tiesu, nors to 
karsztai geiseziau. Iszlyga mu
su tos sutaikos 'bus tokia, jog 
motina, neatras jau niekad pa- 
jiegu ir sveikatos, kuri da ga
lėtu ant ilgo pratraukt jos gy
vastį. Kada parduosi kuna mo
tinos tai jau nepasveiks, nu
mirs greieziau negu yra jai pa
skirta valanda mirties; duszia. 
jos nueis sau o kuna jos mes 
velniai paimsime tarp saves. 
Negaliu jau ant mažiau pristot.

Auszta auszrele, szviesus pazarelis, 
Rengias brolis in vainele. (du kartu) 
Stovi sesele prie brolio szaleles, 
Stovėdama gailiai verkia. (vis du kartu) 
Cit! Neveik sesele, balta lelijėle, 
Asz iszjosiu, vėl parjosiu.
In Vilnių nujosiu, vyresniu pastosiu, , 
Visa vaiska musztravosiu.
Už Vilniaus miestelio ten ilgos lankeles, 
Ten mus jaunus musztravojo.
Dūzgia kulkeles kaip sode biteles, 
Gaude mane kaip zuikeli.
Devynios kulkeles pro mano galvele, 
Szi deszimta" in szirdele.
O žirge, žirgeli; žirge juodbėrėli, 
Parneszk mano drapanėlės.
Parneszk kepurėlė, paduok tevuželiui, 
Tegul jis ja suneszioja.
Nesziok tevuželi, mano kepurėlė 
Ant savo žilos galvdleš.
Parneszk mundiereli, paduok brolužėliui, 
Tegul jis ji suneszioja.
Nesziok brolužėli, mano mundiereli, 
Ant savo jaunu peteliu.
Parneszk marszkine'lius, paduok seserelei, 
Tegul juos skalbia, prosavoja.
Skalbk, seserele, mano marszkinelius, 
Savo gailiom aszarelem.
Džiovyk motinėlė, mano marszkinelius 
Savo sunkiais atduseliais.
Ant mano kapelio, pasekit gėlėlę 
Tegul ji žydi ten ramiai.
Žydėk ten gelele, ant mano kapelio, 
Mes jau esame laisvi.
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—Parasžyta: Martino Szakocziaus, Pittston, Pa. }
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Atsisveikina Su Savo Arkliuku

Paul Revere, 25 metu, isz Braintree, Mass., atjojo in ab- 
aza apimti savo dinsta bet turėjo palikti savo mylima ark
liuką užpakalyje, su kuriuom atsisveikina. Arkli paėmė 
101-mas pulkas raiteliu, po savo priežiūra.

Storasta vienok tuju žodžiu 
jau negirdejo nes kaip galėjo 
ka tokio iszgirst kad pas ji visi 
jautimai kūno susiliejo in vie
na jautimą regėjimo? Turėjo 
jau ta, ko geide, turėjo jau auk
są. Del to insižiurejo tiktai in 
savo auksa ir taip insižiurinejo 
su tokiu džiaugsmu jog toje va
landoje nieko daugiau jam gal
voje nebuvo, nieko daugiau ne
girdejo, apie nieką nepaisė ir 
nežinojo.

’Nepamislino Storasta jog pi
nigus gavo už kuna motinos. 
Ka tas ji apeitinejo! Buvo tur
tingas .ir galėjo gyventi sau po- 
niszkai, kelt didelius balius, 
priiminėt sveczius kuopuikiau- 
sia, puikiau negu pirmiaus.

— Nieko-gi sįvo dideliam 
skaitliui savo prieteliu nesigai
lėjo nes pinigu niekados nesu
simažino. Visi kuoskaitlingiau- 
sia susirinkdavo pas poną Sto
rasta, pakelinedami geradejys- 
te poniszka in padanges.

Nekurie isz svecziu divijosi 
isz kur ponui Storastai ant to 
visko užtenka nes žinojo jog ne
senei pradėjo su juom būti blo-l 
gai ir jau sunku buvo jam at
rast toki kuris paskolintu jam 
pinigu o da ir tiek pinigu kad 
užtenka ant iszkelimo .tokiu 
iszkilmingu balių, nuo kupeziu 
tavoro ant Largo jau gauti ne
galėjo.. Bet nusidyvijimus savo 
apsakinėjo tarp saves slaptai, 
labai atsargei idant geradejin- 
gas gaspadonus neiszgirstu, 
idant nepatrotint tokios u'žga- 
nadijanezios vietos tokiu pui
kiu viesziniu.

Khda taip ponas Storasta sau 
besiedas kele o motina insisir- 
gusi kas kart labiau nupuoline • 
jo nuo pajiegu, kas kart stojosi 
silpnesni ir sveikata suvis jau 
apleido senuke o liga baisei 
prispaudė ir kasdien buvo ma
tyt prisiartinantis galas gyve
nimo. Storasta, nuduodamas 
save už rūpestinga sunu, par- 
gabinejo daktarus ir nors (Jaug 
kasztavo bet to nesigailėjo. 
Gausei jis mokėjo garsingiau- 
šiem daktaram idant jie. pagel
bėtų atgauti sveikata motinai.

Mistino vienok' sau jog žmo
nes jokios naudos neatnesz nes 
kūno, parduoto velniui, jokios 
pajėgos nuo jo neatims; dakta
rus vienok gabeno tiktai del 
akiu žmonių, kad niekas nepa
sakytu jog nesirūpina apie sa
vo motina. Nieko jam isztikro 
nekasztavo nes pinigai nesirna- 
žino; ka iszda ve tai vela sugry- 
žo in jo krepszi atgal; o tuolaik 
gera jo szlove augo, žmones gy
re ji jog jis taip rūpinosi apie 
savo motina.

Po keliu sanvaieziu atsitiko 
Storastai iszvažiuot in kelione 
ant seimo ar ant rinkimu, kur 
ilgai jis turėjo užtrukt. Idant 
parodyt save iszkilmingai, po
nu didelio svieto, paėmė su sa
vim ne tiktai daugybe savo po
nu tarnu 'bet ir daugybe žemes
nes szlektos. Visus puikiai pa
rade in brangius rubus idant 
atsiženklint nuo kitu ponu, pa-, 
nasziu sau.

Paloeiuje pasidarė ma'lszu, 
tuszczia.

Motina pono Storastos, jau 
beveik mir.sztanti, gulėjo savo 
pakajuje viena nes retai ja kas 
atlankė.

Kada, atlikęs savo> veikalus, 
Storasta su savo visa gzęimyna 
sugryžinejo namo in Lėnczicas, 
iszmusze paskutine valanda gy-

I
. . .i '

mynstubeje gerti už sveikata, 
'negu rūpintis apie savo reika
lus. Godus-gi svetimu turtu, 
matydami arti smerti senukes, 
tyere ka kas galėjo isz brangiu 
daigtu, mislydami tiktai apie 
pralobima savo o ne apie neszi- 
ma pagelbos mirsztancziai. Nu- 
mire-gi nelaiminga senuke be 
paskutines Krikszczioniszkps 
patiekos, be sudrutinimo ant 
amžino kelio ^Bažnytine pagial- 
ba.

Priesz numirimą ji szauke sa
vo nedora, nedėkinga sunu mas
tydama jos jis yra vertas gim- 
dytojiszko palaiminimo — bet 
tojo balso niekas isz žmonių 
negirdejo. Girdėjo aniolai dan
guje ir graudžiai apsiverke. 
Girdėjo ir Boruta kuris jau atė
jo savo aukos ir nusijuokė szarn- 
dijaneziai.

(Bus daugiau)

atsldarb,
Kas ežia, bobele vyra su szluo- 

tą- isžvaro,
Ir taip szventina kaip su 

krapylu,
Rodos karszta vandeni pila. 

Bobele parvirto ir vėla atsikėlė, 
Vela su szluota užpuolė, 

Ir tiek duocįa,.
Kad net dūsauja.

Tame ir vaikinas sukniubo, 
Ba bobai neparanku buvo,

O kaip kirto, 
Net jo skriblius nusirito.

Kas tik ulyczia e jo,,.. ’ , 
Ant to vaikino žiurėjo.

Nuo juoku susilaikyti negalėjo. 
Iszrode kaip pelu perkūnas,

Arba pakulu kuodas, 
Negana, kad taip nubaudė, 

Da ir skribliu sudaužė. 
Tai miestinis' vabalas, 

Tai-gi su ta ja bobele baisei 
sutiko, 

Ir dabar bobele taip perpyko, 
O kaip vėliaus dagirdau,

Kad vela jau, 
Badai susitaikė, ’ r

Ir vela pas save pasišzauke.

•— Gyventojai Tifliso kalba 
70 kalboms, nes tenais randasi 
tiek tautu.

— Praeita meta iszvežta 
isz Argentinos 396,000 galonu 
visokiu vynu.

— Mokytiniai' isz Colum
bus, Ohio mokyklų in viena die 
na užmpsze 19,845 muses.

Skrantone sėdėjo žmogelis 
prie stubos, 

Ant poreziu, ir laikėsi sau už 
galvos.

Maniau kad buvo užsitraukęs, 
Kad taip tūnojo taip susi

traukęs.
Bet kur tau,

Kada priėjau areziau, 
Dievulį pagarbinau, 
Ir net nusistebėjau.

Apsiverkęs ir užsimislines, 
Žmogelis buvo baisei 

nusiminęs,
Kas pasidarė — užklausiau, 

Gal kokia rodą duosiu?
Ant niek ir rodą, 

Jeigu darbo niekur neduoda, 
O kai nedirba kasyklos, 

Tai niekas neduos ir duonos. 
Da nebutu tokios bėdos, 

Kad nebutu tikėjas in boba, 
“Kad bueziau jai pinigu 

nedavęs, 
Tiktai visus in banka, padejas.

Sziadien 'bado kensti nerei- 
kalaucziau, 

Da ir vargsza susze’lpti 
galeeziau,

Bet boba viską praszpicavo, 
Dingo pinigelei mano.” 

Kada užklausiau: “ar turi tu 
pinigu, 

Gal isždavei ant nieku?” 
“Na jau, na jau, nebedavok, 

Be baimes sau miegok.
Kasyklos sustojo ir fabrikai, 

Užėjo bedarbe ir sunkus laikai, 
Ne duonos ne pinigu, 

Negaliu gauti nuo kitu.
Sziadien pilve gegute kukuoja, 

Visi pirsztais rodo ir loja, 
Nežinau ka padarysiu, 

Pasikarsiu ar pasiska,adysiu.
Esmių didelėje Ledoje, 

Vaikucziai verkia ir dejuoja, 
Vai, kvailas buvau, 

Kad bobai už daug 
pasidaviau. ’ ’ 

Vyrucziai, pinigu boboms ne
duokite,

Geriau, in banka padekite, 
Tada nebedavosite, 

Laike bedarbes nedejuosite.
* * *

“Mes negalime turėti viską ka 
tik panorėsime jeigu musu ka
reiviai ir laivoriai turi turėti 
ko jiem reikia prie ingalęjimo ” 

Sako — Fr. D. Rooseveltas
Prezidentas Suvieh. Valstijų.
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Velniszkas. Malūnas, Ant 
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Han! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai
nele, Dūmojimai, Ketvirtas 
Prisakymas Dievo, Kelautojei 
In Szventa Žemia, Beda, Kaip 
Tamsunus Prigauna, Pranuko 
Nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus Neleido In Dangų, Baus
me Už Szyksztuma, Mažo 
Sziaucziaus Dideli Reikalai, 
Senelis, Dienos Kentejimo 
Nantoj, Nelobulas Žmogas, Po 
Laikui, Onytės Laime, Per 
Neatsarguma In Balta Vergi
ja, Pusiau-Gavenis, Vieszpats 
Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva
ke, Del Pirsztiniu, Apie Miri
mą, Pavasaris, Apie Saula, 
Menesi, Žvaigždes xr Kitus 
Dangiszkus Kunus, Meszįa-Ve- 
žis, Grapas, Egli-AržuoĮas Ir 
Uosis, Budyne, Baisi Naktis, 
Dzuoko Pasaka, Protas Ant 
Proto, Ir Keletą Trumpu Pasi
skaitymu. Ant Adreso: 
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa. U.S.A.

venimo biednos nelaimingos se
neles.

Nebuvo kam par.ga'bent ku
nigo nes prie ligones buvo tar
nai dvaro kurie velijo sau szei-

In Najorka nukeliavau, 
Vai, ka ten pamaeziau, 
Isz pradžių kliksmas, 

Toliaus ir baisus riksmas 
Vienos grinezios durys 1

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
Velnias

TIKTAI,... 50c
SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA; ' t/.S.A.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
— Utarninke 1-ma diena 

Rugsėjo—September. Menesi s 
paszvenstas del Szv. Aniolu.

— Ser odoje pripuola iSzv. 
Stepono 'karaliaus. Ketverge 
Szv. Serafijos, palios. |

— Ponia Helena Norkevi- 
cziene, isz Park Crest, ap- 
vaiksztinejo savo gimimo die
na praeita Subata.

— Morejos kasyklos pra
dėjo dirbti nes jau vanduo isz- 
pumpuotas.
t Julija, pati Karaliaus Že- 

lionio—-Green, 605 W. Spruce 
nly., mire praeita Subata po 
piet, 4:40 vai., Pottsvilles li- 
gonbuteje, kur gydosi per kėlės 
sanvaites. Velione gimė Maha- 
nojuj, <po tėvais vaduosi Alek- 
sandravicziute, paėjo isz Hillso 
peczes. Paliko vyra ir s-ekan- 
czius vaikus: Helena, Karoliu 
ir Eleonora, motina ir sekan- 
czias seseres: Agnieszka Ke- 
niauskiene, Tamaikveje, Petro
nėle, New Yorke, Joną, Glou
cester, N. J., Margarieta Henn
inger, Buffalo, N. Y., Vinca 
mieste, Edvardą, Locust Valley 
ir Oita Maurer mieste. Laidotu
ves atsibus SeYedoje su bažny
tinėms apeigoms Szv. Juozapo 
bažnyczioje, 9-ta vai. Graborius 
Rėklaitis laidoja.

— Jurgis Damanskis, 904 E. 
South, uly., (kariszkuose darže
liuose), mirė Subatoje pavieto 
ligonbuteje, Schuylkill Haven, 
sirgdamas kelis menesius laiko, 
paralyžium. Velionis paliko pa- 
ežia kuri po pirmam vyrui va ■ 
dinosi Valitskiene. Likos pa
laidotas ant pavieto kapiniu 
Schuylkill Haven.

Laisvas Francuziszkas 
Kareivis

Generolas Charles De Gau
lle, laisvas Francuziszkas ka
reivis, prisega garbes medali 
pulkininkui Amilakvari ku
ris valde pulką Etrangere, už 
jo narsu atsižymejima laike 
muszio Bir Hacheim, Libijoj.

RADO SZASZLA-
VUOSE 400 DOLERIU
Apdovanotas Trimi 

Doleriais

AR GI TAI TĖVAI?

Patys Pasigerdavo Ir 
Duodavo Vaikams;
Visus Rado Girtus

1 Chicago — Palicija ant uly- 
' ežios surado girta 15 metu Ka
triute Szuran ir nuveže ja in 

; miesto ligonbute. Kada mergai
te sziek tiek atsigavo, prisipa
žino kad gere arielkos kuria 
motina iszvire ir jai davė gert.

Po tam iszpažinimui palicija 
nuvažiavo pas tęva Mikola 
Szurana, 46 metu, kur juos pa-j 
tiko netikėtinas regėjimas. Ant 
lovos ir grindų gulėjo girtas! 
tėvas, jo pati ir dvylikos metu į 
sūnelis o szale lovos gulėjo trys 
tuszczios bonkes.

Palicija turėjo nemažai dar
bo prikelti girtus ir nuveže vi
sus in kalėjimą. Tėvas sake su- 
džiui buk jau du menesiai kaip 
nedirba o jo pati skuto bulves 
ir isz to maitinosi bet kada mo
tere apsirgo, pradėjo gerti isz 
rupesties idant užlieti kirmėlė 
ir taipgi duodavo savo vaikams 
iszgerti kad jie užmirsztu 
da.

ba-

VALKATA ISZ
GIALBEJO TRUKI

Nuo Nelaimes

Bundistas Aresz- 
tavotas

Hans Diebel buvo nuvežtas 
in suda New Yorke, kuris yra 
Vokiszkcs drauguves Bundo 
pirmininkas, kuris yra teisia
mas už prikalbinima savo 
tautiecziu idant nesiregis- 
truotu del kariuomeniszkos 
tarnystes ir pats atsisakė re
gistruotis už ka likos aresz- 
tavotas drauge su 28 kitais.

Pražilo Nuo Rupesties
Ubagas atveda balta pude

li in gyvenimą, kur buvo ap
garsinta apie szunc dinguma.
— Sztai, poniute, pudelis. 

Radau ji ir jums atvedžiau.
— Bet, mano geras žmo

geli, mano pudelis buvo juo
das o tu atvedei balta.

— Tai nieko poniute. Jis 
pražilo nuo rupeszczio netek
damas savo poniutes.

Motere nusijuokė szir-din- 
gai, suprato jo tikslą ir ap
dovanojo ji pinigais.

Ona Kane, isz Cleveland, O., 
raszo : Gerbiama rėdysią:—Pri
siuncziu užmokesti už laikrasz- 
ti ant ateinanezio meto ir acziu 
jums kad nesulaiket nes asz be 
“Saules” negalecziau būtie, 
nes prie jos taip pripratau 
iškaitydama per daugeli meta. 
Kaip tik aplaikau “Saule,” 
tai užmirsztu net ir valgyt ir 
eiti gult, pakol visos neper
skaitau. Vėlinu jums, gerbia
ma redyste,
laimes ir Dievo padėjimo jusiu 
geruosia darbu'osia.

kuogeriausios

Maltos Narsimas

Air Vice Marshal Sir Hugh P. Lloyd

Vice marszalka orines flo- 
tes, kuris iszvaike Japonus 
prie Maltos, prie Meditera- 
niszku mariu, ana diena at
lankė New Yorka.

Rado $2230 Kiszeniuje
Girto Žmogaus

— Del padirbimo fortapijo- 
no reikia 48 visokiu inaterijo-- 
lu kuriuos pargabena isz 16 vi- 
soikiu sklypu.

Istorija apie Amžina Žydą. 
Jo kelione po svietą ir limlymas 
a.pie Jezu Kristų. Per paeita , 
20 centai. Adresas:

Saule, Mahanoy City, Pa.

Adresus Gyvenimo
_________ ■ i 

j V*
Tieji kurie persikrausto iu 

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

SHENANDOAH, PA.
— Ponia Margarieta Budre- 

vicziene randasi Ashlando li- 
gonbuteje.

— Ponia J. Valiukoniene su 
duktere Janina isz'keliavo in 
Baltimore atlankyti savo gimi
nes ir pažinstamus.

— Kokia tai varginga mo
terėle, kuri gyvena pati viena 
ir neturi jokiu giminiu, yra la
bai patrijotiszka motere, kuri 
paaukavo del kareiviu 25 cen
tus nes neturėjo daugiau. Jos 
auka likos priimta su padeika- 
vone ir garbe.

Žinutes

Camden, N. J. — Sztornin- 
kas Franas Gour, 247 Kaighn 
uly., iszmete szaszlavas isz 
sztoro bet vėliaus apsižiūrėjo 
kad iszmete ir 400 doleriu ku
riuos buvo paslėpęs in papero- 
su dėžutė. Žmogelis davė žinia 
palicijai kuri ant giliuko sura
do pinigus. Gouer padovanojo 
troko varytojui tris dolerius už 
sugrąžinimą pinigu.

Nužudyta Nuoga Mote
re Surasta Upelukyje
Aberdeen, S. D. — Nuogas 

lavonas nežinomos moteres li
kos surastas upelukyje netoli 
saliuno. Lavonas buvo jau ge
rai apipuvęs ir baisei supjaus
tytas ir pergulėjo tam upeluky
je apie ketures dienas.

Ant jos jekutes radosi špilka 
su vardu “Darata” bet isz kur 
toji motere paeina tai palicija 
da neisztyrinejo. Manoma kad 
ja kas atveže in czionais, nu
girdė po tam subadė ja peiliu ir 
inmete in upeluka.

Indianapolis, Ind. — Nežino
mas valkata, Nedėlios vakara, 
iszgialbejo nuo dideles nelai
mes greitąjį truki ant Pennsyl- 
vanijos geležkelio, kuris buvo 
pilnas pasažieriu.

Prisiartinant prie miesto, 
maszinistas patemino stovinti 
ant geležkelio koki tai žmogų 
kuris mosavo su rankomis ant 
ženklo kad trūkis sustotu. Trū
kis likos sulaikytas ir pasirodė 
kad toje vietoje buvo vieno bė
gio dalis sulužus, kuria iszlau- 
že kitas trūkis priesz tai.

Valkata iszgialbejas truki 
nuo nelaimes, dingo tamsumoje 
nakties nelaukdamas ne pade- 
kavones.

— Amerike mokina 35,257 
minyzkos parapijinėse moks- 
lainesia arti du milijonus Kata- 
likiszku mokiniu.

Boston, Mass. — Gerai pasi
rėdęs girtas žmogus, gulėda
mas ant suolelio North geležke
lio stotyje, iszpuole isz jo ki- 
szeniaus didelis kopertas. Sto
ties sargas, negalėdamas ji pri
kelti, paszauke palicija kuri 
girta žmogų nuveže in palicijos 
stoti o koperte radosi 2,230 do
leriu bumaszkose.

Petras Antanaviczia, isz Ke
wanee, Ill., raszo:—Prisiuncziu 
tamistoms užmokesti už laik- 
naszti “Saule,” nors ant puses 
meto. “Saule” labai myliu 
skaityti ir be jos negaliu apsi
eiti, o nors esmių! neturtingu 
žmogum, bet vis geidžiu už ja 
užmokėti nors jau laikas buvo 
pasibaigęs. Acziu kad nesulai
kote.

Akyvi Trupinėki
L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Moterei Iszdygo Treti 
Dantys

Erie, Pa. — Mrs. Elma Mor- 
risonienei pradėjo augti treti 
dantys. Motere yra 48 metu am
žiaus o kada buvo 39 metu, da
vė sau padirbti falszyvus dan
tis bet j u dabar nenaudoją. Ji 
naudojo juos tik per penkis me
tus. Kelis menesius adgal mo
tere pajuto skausmą žanduose 
ir nemažai nusistebėjo kada už
tiko keturis dantis o kiti taipgi 
pradėjo dygti.

APSAUGOKITE
SAVO NAMA NUO

HITLERIO!

Per Pirkimą Suvienytu 
Valstyju Kares Bonu 

Ir Markiu
U. S. Treasury Department

Merginos Prigialbsti Rugepjute Kornu

Hazleton, Pa. — Ant susirin
kimo marszkiniu siuvėju, 15,- 
000 darbininku nutarė pirkti 
valdžiai dideli ginkluota tanka 
už kuri užmokės $50,000, kaipo 
kariszka dovana.

Chetumal, Mex. — Baisi vet- 
la sunaikino miesteli Cozumel, 
susidedantis isz 1,500 gyvento
ju bet kiek ju pražuvo tai da 
nesuskaityta. Daug namu taip
gi likos sugriauta.

Nebyle Pradėjo Kalbėt 
Isz Džiaugsmo

Nužudė Tęva Už $25

Dalton, N. J. — Mrs. Edna 
Nicholas, kuri du kartu likos 
suparalyžavota, buvo per ilga 
laika visai nebyle bet dabar at
gavo kalba. Ana diena pas ja 
atsilankė jos sesuo isz Floridos 
su kuria nebuvo suėjus ne ma- 
cziusi per 30 metu. Paregėjus 
savo sesute, nebyle taip buvo 
susijudinus kad staiga! pradėjo 
kalbėti.

Detroit, Mich. — Alfredas 
Volski prisipažino palicijai buk 
jis su pagialba savo brolio Mi- 
kolo, nužudė savo sena tęva 
idant paimti nuo jo 25 dolerius 
kuriuos jis turėjo kiszeniuje. 
Alfredas pasidalino pusiau pi
nigais su broliu. Abudu likos 
uždaryti kalėjime. Brolei pa
reikalavo pinigu nuo tėvo isz- 
važiuoti in kita miestą bet tė
vas užsispyrė jiems neduoti.

SKAITYKIT “SAULĘ” TLATINKIT

— Apskaitoma kad kožnoj 
keturkampineje marinėje my
lioje randasi 130 milijonu viso 
kiu žuvu.

fa* Protingu yra būtie 
rejgį paezedium; jeigu cze- 

dini tąjį paezeduma. 
Amerikos Kares Bo

nai ir Markes tau prigialbes ir 
(prigialbes Amerikai. Pirki įl
okite Amerikos Kąres Bonus ir 
Markes SŽIADIEN!

Merginos szimet prigialbejo ūkininkams surinkti Rugepjute kornu, kur ūkininkai ne
turėjo užtektinai darbininku. Szios merginos isz Hinckleu High School, Illinois, prigial
bejo artimiems ūkininkams skinti kernus, kaipo ir szimtai kitu merginu ant visokiu ukiu, 
kur yra didelis stokas darbinininku, isz priežasties paszaukimo ju in kariuomenia.

— New Orleans Louisia- 
noje, praeita meta persiskyrė 
net 997 vedusios poros.

— Viena isz didesniu uly- 
cziu Medyolane, Italijoj, vadi
nasi Adomas Mic'keviczius. Ta
sai 'liuosybes apasztalas atsi
lanko in tenais 1848 mete.
— Mete 1940 mirė Suv. Val- 

stijosia -ant ’kožno tu'kstanczio 
132 ypatos.

— Isz Kalifornijos praeita 
meta • iszvežta (pamaraneziu 
[Grandžių] už $30,895,000.

— Kentucky valstijoj pra
eita- meta 'buvo 63,946 gimimai 
ir 27,967 mirtys.

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

SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

ISTORIJE apie Gregorius, 
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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TEMYKITE
SKAITYTOJAI:

Raszant laiszkus in redakci
ja “Saules,” malonėkite isz- 
aiszkint koki turite reikalą ir 
jeigu siuneziate pinigus, tai pa
žymėkite už ka siuneziate juos, 
o apturesiste geresni patarna- 
vima be jokio užvilkinimo ir 
apsisaugosite nesmagumu. Ne- 
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.

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. ’

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.




