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Isz Amerikos
Visos Aukso Kasyklos 

Bus Uždarytos

} Washington, D. C. — Val
džia uždare visas aukso kasyk
las tuoj aus ir bus uždarytos lyg 
pabaigai kares. Manon^a kad 
tai sz priežasties trukumo dar
bininku kurie bus naudojami 
svarbesniuose darbuose del ka- 
res iszdirbyscziu.

^.J- - . ■ -...

Pasikorė Turėdamas 
15,000 Doleriu

Edinsburg, Ohio — Martinas 
Stellmer, kupczius gyvuliu, li
kos surastas tvarte kabantis

Nauji Marinei Tankai
I

133,000 Prancūzu Isz- 
vežti In Vokietija 

Ant Darbu
Vichy, Francija — Vokie- 

cziai ana diena iszveže isz 
Francijos 133 tukstanezius 
žmonių in Vokietija prie viso
kiu darbu kaipo kariszki ne- 
valninkai. Daugiausia isz j u 
yra darbininkai isz visokiu fa-( 
briku kad dirbtu Vokiszkose 
kariszkose dirbtuvėse. Kokia 
ateitis laukia tuju darbininku 
tai sunku net pamislyt, gal 
daugelis isz ju nesugrysz prie 
savo szeimynu.

Nepasiduoda Vokiecziams Ku
rie Siunczia Vis Naujus Karei
vius Ant Muszio, Daug Už- 
muszta; Vokiecziai Prisipažys- 

ta Kad Nieko Nelaimėjo

ant balkio. Pasikorelio kisze- 
niuose surasta 15 tukstancziu 
doleriu bumaszkose ir bankos 
knygutėse. Stellmer nesenei 
pardavė savo turtinga farma 
ir manoma kad isz gailesties 
tai padare turėdamas apleisti 
farma ant kurios gimė ir užau
go ir iszaugino savo vaikus.

Kunigužis Pabėgo Su 
16 Metu Mergaite

■ ‘ . s -.; ■ ' ——

Savannah, Ga. — Reveren 
das Pearce Radnor, 40 metu, 
dvasiszkasis vadas Reformato
rių parapijoj, užsimanė jaunes
nes drauges ypatoje savo para- 
pijohkos, Emilijos Dissler, 16 
pietų mergaites su kuria pabė
go, palikdamas namie savo pa
czia ir du vaikus. Kunigužis 
dabar pakutavoja kalėjime o 
jnergaites tėvai nubaudė duk
rele saviszkai ir paliepė jai pa
laukt pakol atsiras jaunesnis 
jaunikis.

Priesz Smert Pamate 
Savo Mirusi Kūdiki

Pritchett, Ind. — Szaukda- 
jnas savo paczia prie lovos, 
|Gene Conners, būdamas pavo
jingai sergancziu nuo kokio tai 
laiko, pasakė savo paežiai buk 
[mate ju mirusia dukrele Onute 
kuri mirė du menesius adgal 
Sirgdama vėžiu. Buvo tai jo 
paskutinei žodžiai in savo pa
czia ir in kėlės minutas po tam 
piire.

Kareivis Prisipažino 
Prie Nužudymo 

Moteres
V ----

Harrisburg, Pa. — Steponas 
Gosciski, 28 metu, prisipažino 
prie nužudymo 73 metu Mrs. 
Mabel Harris ir už tai likos už
darytas kalėjime. Tarnavo jis 
Carlisle abaze.

Lavonas moteres buvo suras
tas praeita sanvaite su perskel
tu pakausziu. Liūdinto j ai pri
pažino buk kareivis buvo atsi
lankęs in saliuna taji vąkara 
įdrauge su motere.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Amerika dabar dirba szituos marinius tankus kurie ei
na ne tik ant žemes bet ir per upes. Paveikslas parodo ka
reivi su maszininiu karabinu pasirengęs pasveikinti ne
prieteliu bet kaip jaucziasi varytojas tojo marinio milžino 
kuris randasi viduryje?

Vokiszki Kareiviai Pra
deda Sukilti, 4,000 

Aresztavoti

London — Angliszkas ero- 
planas nukrito ant kaimelio 
Somersham bet lekiotojai visi 
iszsigialbejo bet asztuoni kai- 
mucsziai likos užmuszti ir sze- 
szios grinezios sudege.

| MOSKVA — Prie Dono Rusai suteszkino 
Vokiecziu glitas ir ju tankas kada tik padare 
naujus žingsnius ant miesto paneszdami dideles 
bledes o vienoje vietoje likos užmuszta net 1200 
Rumuniszku kareiviu kuriuos Vokiecziai nustū
mė ant frunto. Hitleris ir jo bernai dabar supra-

Duktė Bandė Užmuszti 
Savo 75 Metu Motina

Lancaster, Pa. — Elzbieta 
Davids, 47 metu, likos areszta- 
vota už užsikeisejima ant gy
vasties savo 75 m. motinos bet 
tik sužeidė pavojingai galva; 
motinai kuri likos nuvežta in j 
ligonbute kur kovoja su mir- 
ežia.

Duktes užmanymas buvo nu
žudyti motina po tam save bet 
motina ant to nesutiko ir prasi
dėjo barnis. Duktė pagriebė po
keri su kuriuom sudaužė baisei 
motinos galva.

Motina Užkloroforma- 
vo Savo Du Vaikus

Dover, Pa. — Mrs. Elena 
Elena Knoll, 33 metu amžiaus, 
pasidavė in rankas palicijos in 
valanda laiko po nužudymui 
savo dvieju vaiku su pagialba 
kloroformo. Kada palicija už
klausė motinos del ko juos už
migdė ant smert tai atsake kad 
negalėjo žiūrėti ant j u kentėji
mu ir vargo ir ilgiaus negalėjo 
nukensti pikto gyvenimo koki 
ji vede idant iszmaityt savo 
vaikus. Tėvas vaiku apleido 
paczia isz priežasties jos susi- 
neszimo su kitu vyru.

Drauge Gyveno Ir 
Drauge Mirė

Gastown, Pa. — Ana diena 
mirė czionais Katre Willson, 
turinti 72 metus amžiaus. In 
tris valandas vėliaus po tam 
mirė ir jos vyras Henrikis, 74 
metu. Toji porele gyveno drau
ge per 52 metus ir net mirtis 
negalėjo juos perskirti. Drau
ge gyveno ir drauge mirė. Dak
tarai tvirtina buk senukas mirė 
nuo trūkimo szirdies isz dide
les gailesties netekes savo gy
venimo drauges. Abudu likos 

• palaidoti vienam kape.

Neapykanta Mirsztan- 
czios Moteres Lyg 

Smert
Zanchi, N. Mex. — Agota 

Costilla gulėjo ant mirtino pa
talo melsdama vyro idant pa- 
szauktu pas ja jos prieszininke 
su kuria ji nuolatos bardavosi 
nes nori su ja susitaikint priesz 
mirti. Kaiminka likos paszauk- 
ta pas mirsztanczia kuri labai 
susigraudino iszgirdus jos norą 
ir paskubino pas mirsztanczia. 
Taip gailestis ir susijudinimas 
apėmė motere kad pasilenke 
pabueziuoti savo prieszininke 
kuri kaiminkai atkando nosi. 
Kiti kaimynai vos atitraukė 
motere. isz. ranku, mirsztan- 
czios. Kada sužeista motere li
kos iszneszta in kita kambarė
li, mirsztanti motere paszauke: 
“Dabar galiu mirti malszei.” 
— Ir isztikruju mirė su užga- 
nadinimu ant jos veido.

Geras Palikimas 
Dieduko

Milwaukee, Wis. — Charles 
Felton, 74 metu, mirdamas pa
liko savo anūkei senas savo 
drapanas. Anūkei mažai apėjo 
skarmalai senuko ir ketino juos 
parduoti skudurninkui bet isz 
akyvumo perkresdama jo ki- 
szenius, viltije suradimo kokio 
nors dalyko ant atminties, su- 
cziuope pamuszale kokias tai 
popieras. Greitai iszarde pa- 
muszala ir net kalbėti negalė
jo isz didelio nusistebėjimo. 
Rado nemaža turteli bumasz
kose kuriu pamuszale surado 
daugiau kaip 1,500 doleriu. 
Priek tam surado raszteli ku- 
rame diedukas parasze buk sa
vo puikia ūkia palieka anūkei 
kuri jam buvo gera ir ji guodo- 
jo.

London — Žinios isz Stok
holmo pranesza buk apie ketu-
ri tukstaneziai Vckiszku ka
reiviu likos aresztavoti už ne-1 rikes 
paklusnumą ir priesztaravima 
priesz savo virszininkus. Isz 
tojo skaitliaus 17 aficieriai ir
45 kareiviai likos nusprensli 
ant suszaudymo.

Amerikoniszkas Sub- 
marinas Dingės

Washington, D. C. — Ka- 
riszkas departamentas yra su
sirūpinės kad submarinas 
“Grunion” dingo ir gal likos 
paskandytas per Vokieczius 
ant Pacifiko mariu nes apie ji 
lyg sziai dienai nėra nieko gir
dėja. Manoma kad su submari- 
nu žuvo apie 65 žmones. Yra tai 
penktas Amerikoniszkas sub
marinas kurie gal likos pa- 
skandyti per Vokieczius.

* Nuo Žydiszko meto 5690
nuo 1930 meto, pribuvo isz Pa
lestinos in Suvien. Valstijos 
6,952 Žydu.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Berlin — Vokiszki submari- 
nai paskandino penkis tavori- 
nius laivus pakraszcziuose Af
rikos ir Amerikos. Apie dvide- to kad turi kieta rieszuta ir neinveiks taip greit 
szimts laivoriu žuvo su laivais.1, „ . .. , . , . .. . ..

------ i Maskolių kurie aplaiko naujas pajiegas kas die-
Kinai — Kinai meldžia Ame ■ 

kad prisiunstu jiems 
ginklu, eroplanu ir amunicijos.

Belfast, Irlandija — Dauge
lis eksplozijų kilo po visas da
lis Irlandijos per pasikėlusius 
Airiszius. Valdžia tyrinėja taji 
pasikelima Airisziu kareivįp.

Savannah, Ga. — Penki ka
riszki lekiotojai likos užmuszti 
per susidaužyma eroplano prie 
Camp Stewart.

New York — Allijentai pa
skandino 218 Vokiszkus laivus 
nuo kada prasidėjo kare todėl 
Vokiecziai baisiai nukentejo 
isz tos priežasties.

— Svietas apvaiksztineje 
szventa diena kas diena kaip: 
Krikszczionys apvaiksztineje 
Nedeliomis; Graikai, Panedeli- 
je; Persai, Utarninke; Asirai,
Seredoje; Egipcijonai, Ketver
ge; Turkai, Petnyczioje, o Žy
dai, Subatomis.

Kankinimas Žydu Varszave, Lenkijoj

Szitas paveikslas likos surastas ant užmuszto Vokiszko 
aficieriaus, ant Rusiszko frunto. Ant paveikslo afi- 
cierius buvo paraszias kad tas atsitiko Warszave, kada 
Vokiecziai pradėjo persekiotie Žydus. Visus sustatė 
prie muro, paliepdami visiems iszkelti rankas in vir- 
szu, ir taip Žydelei turėjo stovėti per daugeli valandų, o ki
ti kareivei juos perkratinėjo ar neturi prie saves ka nužiū
rėto. Daugelis tosia glytosia apalpo nuo ilgio stovėjimo ir 
likos nuszauti už nepaklusnumą.

na. Norints kruvini musziai eina prie Stalingra
do bet Vokiecziai nenusiyre pirmyn ne mylios. 
Rusai pere jo per Dona upe ir plaka Vokieczius 
isz užpakalio kur užmusze daugiau kaip 500 Vo
kiecziu ir sunaikino daug tanku. Vėliausios ži
nios skelbia buk Maskolei atėmė nuo Vokiecziu 
kelis kaimelius užmuszdami kelis szimtus Vo
kiecziu kurie buvo juose pasislepia.

Hitlerio kraujagerei vela pradėjo skerdy
nes nekaltu žmonių; Franci jo j suszaude 17, Ju
goslavijoj 80, Czekoslovakiįoj 30 ir daug kitu 
sklypuose kurie yra po padu Vokiecziu. Norve
gijoj Vokiecziai daro krata po visus namus ar 
nesuras ginklu o pas kuriuos suranda, tuojaus 
juos suszaudo.

Japonai likos iszguiti isz Attu ir Aggatu sa-
lu nes gavo gerai in kaili o Allijentu eroplanai 
suteszkino ju pozicijas ir amunicijos stotis ir 
daug užmusze. Daug eroplanu taipgi likos su- 
szaudyta. Isz tuju salų Amerikonai visiszkai isz-
gujo Japonus kurie prasiszalino nakties laike 
nežine in kur.

12 m. Mergaites Paim
tos Per Japonus In 
Paleistuviu Urvas

nimas isz kur negali pabėgti 
nes yra kaipo nelaisvės.

Ar Žinote Kad. . .

Binghampton, Ala. — Ant 
susirinkimo Presbiterijonu mi- 
sijonieriu seimo, radosi delega
tas daktaras Charles Clark, ku-j 
ris nesenei sugryžo isz Korėjos, 
apreikszdamas susirinkusiems 
buk Japonai, užemia Korėja, 
privertineja tėvus kad parda
vinėtu savo jaunas dukreles, 
12 metu amžiaus, in paleistuviu 
urvas kad vesti keksziszka gy
venimą su kareiviais. Tuju jau
nu Korejiszku mergaicziu gy
venimas yra apverktinas ir 
'priverstinas paleistuviu gyve-

— Pauksztis vardu Kivi, 
gyvena Naujoj Zelandijoj, ir ,; 
neturi visai sparnu. . Snapas ir 
kojos ilgos, Diena pasislepine- 
je tarp lapu girriose o vaka- . J •
re laksto ir gaudo vabalus ir 
kirmėlės.

* Telefono ir telegrafo 
kompanijos kas metas turi 4 
milijonus doleriu bledes nuo 
kirmėlių ir vabalu, kurie suėda 
stulpus.

Skaitykite “Saule”
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Kas Girdėt
kis turtelis.

Daugelis žmonių netiki in 
persiskyrimus vedusiu poru 
bet Henrikis Yoder, isz Inidija- 
nos valstijos, kitaip apie tai 

rios perdetihiu yra kdngrėshto-1 mausto, jeigu paklausysite jo 
nas Dies, isz Tėxu, apreiszke priežasties kodėl jis geidžia 
valdžiai kad turi surasza var- Į atsikratyt nuo savo gyvenimo

lę? AmmkmSl,s ^ar’uo-jlo £ rllllCl ii\Uo menes Ir Laivyno Fizi-

Tyrinėjimo kamisija, ku-
Negalėjo Jokiu Budu 
Intikti Savo Pacziulei

nio Tinkamumo
Programos

du 17 tukstaneziu nužiūrėtu ' 
Vokiecziu kurie yra nužiūrėti 
už sznipinejima ir sabotaža 
priesz Suv. Valstijas czionais.

Kada sklypuose, užimtuose 
per Vokieczius, 'žudo gyvento- j 
jus už ta pati prasižengimą tai, S 
czionais Amerikoj Vokiszki 
sznipai ir kiti Judosziai turi! 
pilna liuosybe gyvenime czio- 
hais.

Rei'ketu visus nužiūrėtus Vo- 
kiėcžiūs u'ždaryt 'kalėjimuose, 
daryti tyrinėjimus ir prasikal
tėlius nubausti prigulincziai 
kaip tai neseniai padaryta Wa
shingtone kur suszaude kelis 
JVokiszkus sznipus.

Taki Vokiecziai sudėjo savo 
organizacijai prisiega kad bus 
isztikimi Hitleriui pasilikdami 
Judosziais sziame sklype ku
riamu apsigyveno ir aplaike 
laisve. Dieso kamisija pristatė 
valdžiai 17 tukstaneziu nu'žiu- 
retu Vokiecziu. Ka valdžia su 
jais padarys ? Ar aUt toliaus su 
.jais pasielginės lengvai?

Visi nužiūrėti Vokiecziai 
privalo būti aresztavotais ir 
atiduoti po šūdui pagal karisz- 
kas tiesas. O gal tokis pasielgi
mas valdžios sulaikyti Hitlerį 
nub žudymo nekaltu auiku skly
puose kuriuos jis pamynė po 
savo padu. Szalin su žalcziais!

'drauges.
Yoder buvo geru vyru ir mai

tino savo szeimyna pagal savo 
iszgale bet savo paežiai nieka
dos negalėdavo intikti, kuri 

* nuolatos jam iszmetinejo ir da- 
■griso lyg kaului. Negana to, 
I mėtydavo in ji torielkas, liepe 
I gulėti su karvėms tvarte ir tan
kiai atlaikydavo nuo jos 'žan 
dinius. Viską nukente kantriai 
bet paskutinio pasielgimo su 
juom buvo “tu mocz.” Jo my
lima paeziule stiriszus jam ran-

■ kas ana diena, užmovė ant kak
lo virve ir inleido ji in... vi- 
kada.

To 'žmogeliui buvo už daug 
ir padavė innėszima in sūdą 
ant persiskyrimo kuri ir 
aplaike. Dabar jis instojo in 
kariuomene kur, kaip sako, bus 
jam tikras dangus ne kaip gy
venti su tokiu velniu.

Kaipo dalis ju padidintos ini- 
Jitarinio ir laivyninio lavinimo

Nickleville, Pa. — Norints 
Elmer Barkley stengėsi visa
me intikti savo pacziulei kaip 1'togramos Suv. Valstijų Ki
tai panasziai daro daugelis ii-' riuomeme ir Laivynas pradėjo 
ga-apsiu vyru bet negalėjo in-! toli-siekianczias fizinio iszsila- 
tikti jokiu budu. Sztai ka tas ‘ vinimo programas savo mili- 
lepsze dirbdavo del savo mote- j°nams vyiu> kurie per seka-
res:

Padarydavo beveik visa na
mini darba ir nuneszdavo jai

mus kelis menesius, tiki vesti 
ofėnsyva in priėszu teritorija.

Su mil'žiniszku darbu vesti
pusryczius in lova, iszprausda- ^uv- Tautu jėgas ant pasaulio

septyniu juru ir szesziu ikonti-, 
nentu, Suv. Valstybių ginkluo-| 
tos jėgos, laikotarpi ju karo 
musztru, dar miklinusi lengva 

kumszcziojimu,

vo jai plaukus ir kornus, isz- 
pjaudavo jai nuo kojų prispau- 
das ir nukirpdavo kojų nagus, 
suszildydavo jos drapanas prie ( 
pecziaus priesz jos atsikelima gimnastika,
isz lovos, nueidavo su reikalais futbole, basebole, ii kitais spoi -

1 tais.
Iszrinktas vesti Laivyno pro

grama yra Gene Tunney, buvęs

NAMINIS IR KARISZKAS FRUNTAS

¥
arba pradžia 

SKAITYMO
.. .ir...

RASZYMO

Daugelis žmonių da ir szia- 
dien tiki labai in “ nelaimingaji 
13ta ’ ’ skaitli, in raganas, .pini
gus, juodas kates ir 1.1., bet mi
lijonai žmonių sziadien netiki 
in tuos 'dalykus kurie atnesza 
Žmogui pasivedima gyvenime.

Milijonai žmonių tiki in vi
sokius tallizmonus ir pasakas, 
gal vien tik del to kad tai yra 
“baikos” bet netiki in teisin
gus dalykus nes žmoniems toki 
dalykai persistato'kaipo 'pras
ti. .

Bet ne pasakos, talizmonai, 
tryliktos Petnyczibs ir juodos 
kates atnesza žmoniems nelai
mes 'bet ju netikysta atnesza 
jiems nelaimes ir bledes. Ant 
pavyzdies sziadien labai mažas 
s'kaitlis žmonių tiki in mokslą.

Žmogui, tikineziam in viso
kius burtus, yra sunku intiket 
kad 'žmogus mokytas, duoda 
sau greieziau rodą gyvenime ne 
kaip žmogus nemokytas.

Žmones, kurie pabaigė uni
versitetus, uždirba nuo 25 lyg 
50 tukstarieziu doleriu daugiau 
ne kaip žmones kurie pabaigė 
augsztesnes mokyklas.

Mokslas sziadien daugiau ne 
kaip kitados apsimoka ir tė
vams užsimoka iszdūoti pini
gus ant mokslo savo vaiku.

Miestelyje Bowens, Iowa, 
ana diena atsibuvo vinczevone 
poros senuku — jaunikis 66 
metu o nuotaka 62 metu. Būda
mi da jauni, insimylėjo viens 
in kita ir ketino neužilgo susi- 
riszti mazgu moterystes. Bet 
kokis tai szeimyniszkas nesuti
kimas perskyrė jaunus žmones 
ir jaunikis buvo priverstas ap
leisti taja aplinkine. In kelis 
metus vėliaus jo mylima taipgi 
apleido gimtini kaimeli.

Kada kilo Svietine kare, su- 
žiedotinis sugryžo ir pradėjo 
jeszkoti savo dingusias myli 
ma 'bet jos niekur nesurado bet 
tik tada, surado kada ji jau bu
vo sena motore. Pasirodė kadi 
ir ji buvo jam'isztikima per vi
sus tuos metus. Nesitikėdamas 
daugiau pamatyt savo mylimą
jį, staigai atėjo pas ja, atnauji
no meile, likos priimtas su 
džiaugsmu ir ant galo-likos ana 
diena suriszti mazgu moterys
tes. — Taip drūta meile niekad 
neužgesta.

in sztora, iszskalbdavo jos dra
panas ir iszsziuruodavo grin
dis ir daug kitokiu darbu dirb
davo kurie buvo netinkami del ^saulinis sunkaus svorio kum- 
vyro.

Bet moterele da nebuvo isz 
to užganadinta ir apleido savo 
Elmereli o kada tasai atėjo n 
melsti jos kad sugryžtu pas ji 
ir jog jis stengsis jai da geriau 
intikti tai toji negalėdama atsi 
kratyt nuo nuobrodžio vyro, in 
puolė in pasiutima ir da ji ap 
skunde už nedavimą jai ramy 
bes. Sudžia paliepė jai eiti na 
mo ir būti geresne pati savo vy 
rui nes kitaip, ja uždarys kale 
jime už nepaklusnumą.

■' Hszsipilde priežodis ‘ ‘ senam 
pecziuje...” ant Monikos Szyd- 
lik’ienes, sziltos našzleles, 57 
metu, po mireziai savo vyro ku- 
ri»pailaidojo vos tris menesius 
įadga'l Detroite.-

Naszlele, nenusiminus kad 
jau pergyveno du savo vyrus, 
yela nutarė pabandyt iszteketi 
už treczio vyro. Iszsirinko ji 
sau 'koki tai Antana Grajevski, 
turis yra deszits metu jaunes
niu ir su juom ana diena likos 
guriszta mazgu moterystes.

Motere turi puikia farma ne
toli nuo Detroito. Sziuose sun
kiuose laikuose maža bėda su 
piotere, ot, bile butu sziokis to-

Ana diena sudžia isz Berks 
pavieto, Pennsylvanijoj nu
sprendė kad kysziu daviūeji- 
mas bosams ne yra jokiu prasi
žengimu ipriesz instates Penn- 
sylvanijos valstijos. Savo nu
sprendime jis paduoda:

“Jeigu darbininkas neturin
tis ant tiek proto 'kad bereika- 
lo duoda kyszius savo bosams, 
tai per tai jis pats yra kaltas 
ir neprivalo rūgoti ant jo. Jei
gu bosai privėrtinetu darbi
ninkus kad jiems davinėtu ky
szius (o bet czionais randasi 
daug tokiu boseliu kurie pri- 
verezia darbininkus ant davi
mo kysziu) tai privalo inneszti 
skunda tiesiog in kompanija 
kuri tcfki boseli praszailintu 
nuo darbo. Pennsylvanijoj ne
siranda tiesu idant taji bjauru 
“grafta” užbėgti. Tegul dar
bininkai nepripratina boselius 
ant ėmimo kysziu o bosai juos 
prie to negali priversti.”

Bet jeigu tasai sudžia gerai 
pasižiūrėtu tai persitikrintu 
kad sziadien be “grafto” nie
ko nepadarysi — turi visiems 
kiszt in delną o net ir ligonbu- 
tese turi duoti in delną dakta
rams idant prižiūrėtu geriau li
gonius.

i szcziavimo czampionas, kuris 
dabar Komandierius J. J. Tun- 
ney, galva Laivyno Jūreivystes 
'Biuro Fizinio Lavinimo Sky- 
' riaus.
| “Musu darbas,” sake Ko
mandierius Tunney nesenei, 
,“yra sutverti kariszka psicho
logija. Buvome taika-mylinti 
'demokratija. Per 20 metu mes 
Į taikoje gyvenome ir tik apie ja 
’svajojome. Dabar esame kare
le, ar mums tas patinka, ar ne ir 
j mes turime vesti ūžpuolinga 
|kara. Turime pakeisti szia tar
kos laiko psichologija ir ka
riszka psichologija.”

Tunney, kuris buvo czam
pionas kumsztininikas Amėri- 

Charleston, Iowa — Mare kos Ekspedicijos Jogu Franci-' 
Stillwell, 18 metu, likos aresz-1 joj paskutiniame pasauliniame 
tavota už nužudymą savo mo- kare, nemano kad galima var- 
tirtes kuria baisei subadė su toti iszlavintus gabumus bok- 
žirklemis. Įsininko arba futboles loszejo

Jos motina, 62 metu, likos karo lauke, bet kad ta progra- 
surasta per kaimynus ir isz ma pastiprina muskulius ir 
pradžių buvo manyta kad mo- protą milijono vyru, kurie su- 
tere papilde savžudinsta. Dūk-’daro musu kariavimo jėgas, 
te apreiszke palicijai buk rado “Ir-gi” sake Tunney, “mes 
mc'tina negyva kada parėjo isz turime nustatyti morale drąsą 
miesto. Bet palicija padare ty- tikro patrioto.” 
rinejima namie, surado kruvi
nas žirkles ir drapanas kurios'nas dabar reikalauja 3,000 fi- 
prigulejo prie dukters ir tasjzinio mokslo direktorių ir la- 
dave suprasti palicijai kad^vintoju. Dabar jis turi daug 
dūkte nužudė motina. Duktė,svariausiu futboles, kumsz- 

cziavimo, imtinin'ku baseboles 
ir panasziu vyru. Suv. Valsty
bių Armija organizuoja pana- 
szia fizines sveikatos progra
ma po pulkininku T. E. Draby, 
isz mfedikaiinio korpuso. . 
—Common Council for Amer. Unity.

Duktė Subadė Motina 
Ant Smert Žirklėmis

pasakė kad tai padare isz pik- j 
tume kad motina ja neleido ta- 
ji vakara ant szokio.

Kareivis paaukauje savo gyvasti už tave, 
jus nors paaukaukite deszimta procentą 
savo uždarbio ant jo suszelpimo perkant 
Suvienytu Valstijų Kares Bonus ir Markes!
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Tunney įpraneszla kad L'aivy-

ISTORIJEapie Ila isz 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už-

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

Pavogė Viszta Del
Serganczios Moteres

New York — Danielius De- 
lagua, 30 metu, kuris buvo pri
verstas papildyt vagysta idant
serganeziai paežiai pristatyt laikyti sveikata ir apsaugoti 
sudrutinanezio maisto, likos J szeimynele nuo lygu, Verta Ne- 
aresztavotas už insilaužima in užmirszt, Kaip dagy vent 100 
buezerne. Laike teismo žmoge- J metu, Pamokinimai, Apie boba 
Jis kalbėjo sudžiui: “Per kelis negalėjo savo liežuvio su- 
menesius neturėjau darbo nors laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
gana jo jeszkojau ir nebuvo už tuoklis Jurgis, Kaip pažint at- 
ka pirkti maisto. Mano motere maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
serga jau nuo kokio tai laiko Geros rodos, Gailinga ypata, 
ant džiovos ir neturėjo sudruti-' Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
panezio maisto. Negalėdamas iszka Lazdele, Teisybes ir Bo- 
ilgiau žiūrėti ant jos kaneziu, ba ^a^P if visos Bobos. 150. 
iiisilaužiau in buezerne ir pasi
ėmiau maža visztele, kad isz jos 
iszvirti sriubos.”

Sudžia jam nenorėjo intiketi 
todėl nusiuntė in namus detek
tyvą kad isztyrineti teisybe o 
kada detektyvas . patvirtino 
kad jis kalba teisybe, sudžia 
nusiuntė serganeziai moterei 
maisto ir visko kas buvo reika
linga del serganczios moteres 
ir paskyrė daktara idant ja da- 
žiuretu. Vyra paleido ant liuo- 
sybes.

SAULE PUBLISHING CO.,

Istorija apie Amžina Žydą. 
Jo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. , 20 Centai.

Saule, Mahanoy City, Pa.

ISTORIJE apie Gregorius, 
---------------- - Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Vadas Angliszku
Kamandieriu

BALSAI
MUSU SKAITYTOJU

TIKTAI 500 O ATLAIKYSI
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IR T. T.
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B. Martinaite, isz Philadel
phia, Pa., raszo: — Gerbiama 
Redakcija: — Tariu szirdiuga 

lacziu ka'd man nesulaiket siun
tinėjimą lai'kraszczio. Nors asz 

■ * f .

i esmių neturtinga ir sunku yra
Į sutaupinti. kelis, centus, ant 

jlaikraszczio bet nors prisiun- 
cziu už puse meto nes be “Sau
les” butu man nuobodu kuria 
myliu labai skaityti ir skaity
siu kol busiu sztant už ja užsi- 
mo'ket. Linkiu jums viso labo.

Paveikslas parodo Lordą 
Louis Mountbatten ir jo pa- 
czia, kada pribuvo in West- 
minsteri, dalyvauti pamal- 
duosia. Lordas yra narsius 
kareivis ir eme dalyvas mu 
szije kada Francuziszki ir 
Amerikoniszki kareivei už
klupo ant Vokiszko pakras- 
zzio nesenei.

Viktorija Bellas, isz West 
Frankfort, Ill., raszo: — Pri- 
sinncziu tamistai'užmokesti už 
laikraszti “Saule” ant viso 
meto ir tariu szirdiuga aeziu 
jums kad nesulaikėte nes mano 
laikas jau buvo pasibaigęs. 
Man patinka “Saule” kuria 
skaitau su dideliu noru ir užga- 
iiadinimu.

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
* Velnias

M. Supramaviczius, isz Mi
nersville, Pa., raszo: —- Pri- 
siuncziu tamistai u'žmoikesti už 
“Saule” ant viso meto. Asz 
“Saule” visados skaitysiu nes 
be jos butu man labai nuobodu 
kuria skaitau jau 50 metu.

Velniszkas Malūnas, 
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! 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 Saulė, 
Menesi, Žvaigždes Lr Kitus 
Dangiszkus Kunus, Meszla-Ve- 
žis, Grapas, Egli-Aržuolas 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.

Ant

TIKTAI, ... 50c
SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

Anele Danielione, isz Broad 
Brook, Conn., raszo:— Prisiun- 
cziu tamistoms užmokesti ant 
puses meto už laikraszti “Sau
le” o norints asz nebuvau jusu 
skaitytoja tik ap'laikydavau 
laikraszti pasiskaityt nuo kitu 
geru žmonių ir jis man labai 
patiko nes jame randasi daug, 
naudingu pasiskaitymu ir vi
sokiu žinių. Todėl ji ūžsiraszau 
su gerais linkėjimais del jus.

Naujas Lietuviszkas
SAPNORIUS

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
biną Sulva. Del vyru ir moterų.

OEp VISOS TRYS OZo 
KNYGUTES 

‘‘SAULE’’ 
MAHANOY CITY, PA.

E3F’ “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese.j

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto iu 

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

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes ::
—o—

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

Yra 
gate, 
daug 
daug
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 250 o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.
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Baisus Razbaininkas
(Tęsinys)

Jeva nors ir nebuvo pądykus 
mergina, vienok davėsi susive- 
džiot ir labai Petra pamylėjo, 
su duszia ir kanu jam atsidavė. 
Vyras jai nevelijo eiti ne in 
miestą, ne in kaima, ylpacz in 
bažnyczia. Liepe jai dirbti ne 
tik kaip gaspadines darbus bet 
ir už save visokius darbus o ji 
mielai jo klausė.

Petras vilko tik namon viso
kius daigtus, kokiu tik gaspa- 
dorystoje reikėjo — ir savo tur
tą daugino.

Parvedė karta karve meite- 
luka kur pagriebė, visztuku ir 
neužilgo visko name radosi, ko 
tik reikėjo, gaspadine vienok 
stebėjosi isz kur ta viską ima, 
labiausia kad po nakeziai vis 
kas naujo atsirasdavo. Petras 
vienok ant visko rasdavo atsa
kymą o pati jam intikedavo.

Vienok pamaži pradėjo 'būti 
nerami, kada naktimis atsilan
kydavo visokį valkatos, jai ne- 
pažinstami, su kuriais Petras 
patylomis rodavojosi.

Ant galo matydama visokius 
brangius dalykus, koki stuboje 
atsirado, ir pungulius per nak
tinius sveczius paliktus, kaipo 
ant paslėpimo, pradėjo dasi- 
prasti jog tame yra kas negero 
ir vyrui apie tai nedrąsiai pri
mine. Petras isz pradžių ant jos 
pyko o ant galo matydamas jog 
negales per paezia iszsisaugot, 
pradėjo pamaži prisipažinti. 
Petriene, baisiai tuomi susiru
sino ir norėjo vyra nuo to at- 
pratint kad jis pamestu ta pik
to gyvenimo būda bet jis isz jos 
kalbos tiktai juokėsi; tai vela 
pyko. O kartais kerszijo jog 
jeigu ji jam vela privedžios, 
tai ja pakars.

Kita gal butu ji pametus bet 
ji, prilipus prie jo negalėjo tai 
iszdryst padaryt. Ant galo ne
žinojo apie baisesni daįgta 
kaip jai dabar jos vyras baisus 
iszrode.

* * *
Petras dabar buvo drąsesnis 

kada jo pati apie viską žinojo 
o ir buvo tvirtu kad ji neisz- 
duos. Neslepe priesz ja to, ka 
nakti naudojo. Namas jo buvo 
kavone vagiu kuriame talpino 
visokius vogtus dalykus.

Varginga žmona stengėsi ta 
visiką nereget o vienok negalėjo 
to iszsisaugot; privertinejo sa
ve idant priprasti prie to nors 
su didžiausiu szirdies skaudėji
mu. Nedryso jau apie nieką sa
vo vyro klausti nes bijojo jo 
rūstybes, ypacz savo locno san- 
žines balso.

Karta, vienok, kada Petras 
hamon sugryžo o pati jam ste- 
liavo valgi, patemijo kaip jis 
iszsieme isz aulo dideli peili ir 
šzluoste su szllapiu škudurin 
ženklus kraujo.

— Kas tai yra? — paklausė 
persigandus ir pabalus motere. 
: — Tai nieko! — atsake susi- 
maiszes Petras: — tai nuo mei- 
teluko kraujas kuri -prigelbe- 
jau savo kaimynui paskersk

Ant valandėlės apsimalszino 
žmeniuke vienok toliaus pra
dėjo1 labai nerimaut.

Tuom laik bego menesis po 
menesiui, net pribuvo Petrui 
sūnūs.

Skaudėjo motinai szirdi ka
da pamislijo apie to kūdikio 
ateiti. Turėjo tiktai ta vilti kad 
jos vyras tas užkietėja s nusidė
jėlis, svetimu geru gyvenda

mas, prie kūdikio turėjo prisi- 
riszima.

Tiesa, jeigu piktoj szirdyje 
nors vienas doras pajautimas 
yra, kūdikis gali ir blogiausia 
žmogų ant doros kelio atvest. 
Bet retai taip atsitaiko o ypacz 
pas tekius latrus kaip buvo 
Petras. Ir tas, norints my] 
savo kūdiki, nemislijo<pataisyf 
savo gyvenimą ir nuolatos savo 
szetoniszka amata pildė.

Kas sykis po visas aplinkines' 
paskalas apie vagystas ir žu- 
dinstas ^klaidesi.Ne vienas ūki
ninkas nebuvo savo varguveje 
tvirtas o pakeleivingas gyvas
ties. Valdžia drueziaus ėmėsi>
ant susekimo latru ir kur koki 
tik žmogų nužiūrėjo, suėmė. 
Keli ir Petro draugai in kalėji
mą pateko.

— Oj, vyruti, niekai, — tarė 
in save Petras. — Ka ežia da
bar daryt, kad ir manės nesu
imtu? Reikia koki laika pasi- 
liaut ir būti atsargiu.

Ir pradėjo taukiaus namie 
nakvot ir kas kartas recziau jo 
draugai in langa barszkino. 
Petriene isz to labai džiaugėsi 
ir misJino kad jau jos vyras ta 
bloga darda pames.

Bet ežia gyvent reikia o tuo 
laik visi zoposeziai pradėjo 
baigtis taip, kad jau pradėjo 
netekt įgraszio ir valgio. Petras 
isz piktumo siuto o apie dar'ba 
kaip nemislijo taip nemislijo.

Iszsirenge ant galo Petras jo 
maiko' diena in miesteli kad ten 
pasznipinet tai yra ar negaus 
ka pagriebt.

Pasisekė jam pavogt isz vie
no kremo skepeta ir pardavės 
ja kitam gale miesto suvis pi
giai, pirko už tuos pinigus sy- 
kute duonos ir bonka arielkos 
ir bego dairydamasis namon ar 
kas paskui ji nesiveja.

Parbėgės namon vakare at
sigėrė gerai arielkos, taipgi da
vė paežiai ir užkando duonos.'

* * *
Isz to jomaiko Žydelka vede 

vieszkdliu namon karve, pro 
Petro butyne. Ta karve ji pirko 
o 'besideredama susivėlino per 
ka, apsiverkus, skubino namon

Japoniszki Virszininkai

Masayuki Tani, pirminin
kas skelbimu informacijų, li
kos paskirtas per ciesorių 
kaipo užrubežinis ministeris 
in vieta atsisakusio Shingori 
Togo. Tani yra ant virsziaus 
o Togo žemai. Tosios permai- 
yra nužiūrėtos Japonijoj ir 
politikierei visaip apie tai 
mano.

nes paliko maža nuo krūties kū
diki. Ėjo keliu vesdama karve 
ant saito ir nuolatos atsigryž- 
dama in užpakali žiurėjo ar kas 
neatvažiuoja kad ja galėtu1 isz kampo pasiėmė. , I / 
drauge paimt. Bet niekas pas
kui ja nevažiavo o ežia kas sy
kis tamsiaus darėsi. Bet kas ar- daro iszpalengvo duris, ineina 
sziausia, pakilo bjaurus.oras o in vidų, selina tamsoj su peiliu 
buvo tai rudens laikas. Dangus'rankoje ant pecziaus; su kita 
apsiniaukė ir pradėjo lyt.

Ant lauko buvo puse bėdos,ežios moteres galva ir... tame 
I bet kada Žydelka inejo in gir-1 davėsi girdėt kriokimas o szil- 

. • iria, apėmė ja baisi baime. Ve-|tas kraujas aptiszko žmog’žu- 
;s^Jjai szvillpe, medžiai osze, tamsu Idžio rankas ir tokiu budu atė

mė savo nelaimingai moterei 
gyvastį.

Žydelka jau priesz tai prijau
tė piktybe ir kaip tik iszgirdo 
selinanti razbaininka prie pe
cziaus, iszsmuko su kūdikiu 
per duris ir kogreieziausia be
go namon.

Razbaininkas mislijo kad tai 
pati iszejo.

Atlikęs ta baisu daiba, nu
vilko negyvėle nuo pecziaus ir 
in paklode apvyniojus taip kad 
kraujas nedarytu ženklu, nu
vilko in girria kad ant greito 
paslėpt. Nuvilkes apdėjo sza- 
koms, lapais ir ramus gryžo na
mon.

Bet kaip labai nusidyvijo ir 
nerimavo kad taip ilgai pati 
negryžta. Padare žiburį, žiuri 
in lopszi o ežia ir kūdikio nėra. 
Iszejo-gi laukan, szaukia visa 
getkle bet niekas neatsiszau- 
kia. Taip nerimaudamas pralei
do nakti.

Ant rytojaus anksti, kaip tik 
praszvito, Petras ėjo pažiūrėt, 
kad dažinot, ar kūnas1 guli ant 
vietos ir ar gerai uždengtas o 
paregėjus kad drabužiai isz po 
lapu matyt, da geriaus szakoms 
ir lapais apdėjo.

* * * J •
Kada gryžo isz girrios na- 

man, žiuri — eina priesz ji Žy
das isz Liszavo, pienius, ir su 
juo keli žmones.

Žydas klausia apie karvė bet' 
Petras užsigynė kad nieko ne
žino. .

Iszkrėte tada visi Petro b.u- 
tyne bet nieko nerado;,ant galo 
iszsiskirste visi po girria ir ra
do karve pririszta prie medžio. 
Bet vienas isz žmonių, paskui 
kuri Petras seke, paregėjo 
szviežiai sukrautas šzakas o 
kada pora szaku atvertė, pare- 
gejo drabužius.

Czia Petras nutirpo 
mes. Žmogus tuojaus 
ke kitus. Tieji, kada 
nuvertė visas szakas 
moteres kuna.

Bijodamas apie save Petras 
nenorėjo būti prie to ir norėjo 
bėgt bet kojos atsake pa-klus- 
mtma ir ne isz vietos pasijudint 
negalėjo. Žiuri benorėdamas 
priesz save — czia lavonas jo 
paezios!

Užkluptas tokiu baisiu neti
kėjimu, atsiduso su sikausmu 
szirdies, sudrėbėjo, rankas už
laužė ir kaip stovylas stovėjo, 
negalėdamas žodžio prakalbėt. 

• Žmones persigandę ir nieko 
nelaukia, suriszo razbaininka, 
pakinkė arkli ir nuvežė pikta
darį tiesiog in miestą. Ten Pet
ras likos pasodintas kaliniu, 
ant antro augszto, už geležiniu 
grotu. Isz pradžių nusiminęs, 
pats nežinojo kas su juom daro
si. Vėliaus, atsikvotejas, supra
to -kas jo laukia, prffdejo mislyt 
apie pabėgima. Per visa diena 
žvalgėsi po kailini, žiurėjo in 
langa ar negalėtu sztanga isz- 
lupt. Ir patemijo kad 
sztanga lange inlaužta. 
tiktai nakties.

Kada naktis atėjo ir

tuojaus užmigo. Petras del toj kalinyje ir lauke apsimalszino. j 
buvo iszejas kad paslėpt kru-’Petras iszlau'že ta sztanga su-1 
muose karve. Taip-gi turėjo vis, 
aule peili kuri, eidamas laukan,

’ Pririszes karve prie medžio, 
Igryžta greitai in stubdle. Ati-

ranka apdziupineja miegan-

kaip maisze o ežia girdėt kaip 
medžiai ir szakos nuo vėjo lūž
ta!

Dabego Žydelka vos gyva 
lyg Petro laukui ir sztai pa
mate slpingstanti lange žiburė
li. Nudžiugus pasuko isz kelio 
tiesiog ant žiburėlio ir priėjus 
nedrąsiai pabaladojo in duris.

— O kas ten? — atsiliepe 
Petras.

— Tai asz, isz Lisziavos pie- 
niuviene, vedu karvė isz jo- 
marko o toliaus negaliu eit. Su
simylėkit ant manes, ponas 
gaspadoriau, atidarykite duris 
ir pavelinkit susiszilt ir apsi- 
džiovint.

Petras liepe Žydelkai karve 
prie skundies pririszt o paskui 
duris atidarė ir inleido Žydel
ka in stuba.

Žydelka ketino laukti pakol 
lietus pereis.'bet neperejo. Po 
ilgam ir tuszcziam Žydelkos 
laukimui, matydama Petriene 
kad Žydelka visa perszalus 
dreba, prasze kad užliptu ant 
pecziaus, kuris sziltas buvo. 
Žydelka akvatnei paklausė.

— B, jau vėlu, — tarė Petras 
in Žydelka, —.gal ponia pieniu- 
Viene liks ežia nakvoti.

— O ka galiu daryt tokiam 
ore! Kad pavėlinsite tai tegul 
jums Dievas užmoka.

Gaspadorei rengėsi gult. Kū
dikis nuolatos verke o Petras 
užgesino ži'buri ir pradėjo in 
paezia sznalbždet:

— Na, dabar bado neturėsi
me, karve mums susigadys.

-— E, pasiliautum po nogiu, 
— atsake-pati — nes padarysi 
man bėdos ir Žydelkai.

— Kas tau Žydelka? — su
murmėjo užpykęs ir emies bon- 
ka nuo stalo, prarijo gurkszni 
arielkos, paežiai taipgi užvertė 
priverstinai o paskui kasžin ka 
isz kampo pasiėmęs, iszejo lau
kan.

Žydelka novos miegojo bet 
girdėjo sznabždanczius ir su
prato kad ežia kas negero gali 
patikti. Nerimaudama sėdo ir 
lauke kas bus.

Petras gana ilgai negryžo.
Tame kūdikis pradėjo da la- 

biaus veikt o motina omus ant 
ranku ir negalėdama ji nusztil- 
dint, tarė nekantriai;

— Ka asz tau duosiu, tu ma
no mažink, kad asz nieko krū
tyse neturiu.

— Kad jusu tuszczios krūtys 
tai gal man duosite papenet 
kūdiki, — atsiliepe Žydelka,— 
nes asz palikatFsavo kūdiki na- 
mie-o krūtys pilnos.

Petriene su džiaugsmu ant to 
tiko. Žydelka nuo pecziaus nu
lipo, eme ant ranku kūdiki, pri
glaudę ji prie saves, apvyniojo 
su skepeta ir ant suolelio atsi
sėdo. Tuo kart Petriene, lyg 
nerimauja, pajutus drebuli, už
lipo ant pecziaus kad susiszilt 
o turėdama truputi galvoje,

isz 'bai- 
paszau- 
adbego, 
ir rado

Istorija apie Amžina Žydą. 
Jo kelione po svietą ir liudymas 

I apie Jezu Kristų. Per paczta 
*20 centai. Adresas: 
Į Saule, Mahanoy City, Pa.

viena
Lauke

viskas

iszmusze langa, suplesze 
paklode ir marszkinius ant 
juostu, padare isz ju- virye, ku
ria ketino nusileist žemyn. Pri- 
riszo viena gala už sžtajiigos ir 
pradėjo leistis, žemyn. Bet per 
skubinima susipainiojo jam 
virve ant kaklo ir taip likos ant 
oro pasinarines. Ant rytojaus 
rado kabanti negyva razbai- 
nirika, su liežuviu ir akimi isz- 
verstomis.

* * *
Matote, motinos, ant ko isz- 

eina tie vaikai, kurie gauna isz 
jaunu dienu visame valia.

— GALAS —

vai Dievulėliau mieliauses, 
Net sutyna mano ausys, 

Pražilau ir pasenau 
rūpindamasi, 

Pft^svieta trankydamasi.
In Baltimore pribuvau, 
Tenais sporteli radau, 
Badai gyvena nedorai, 
Su mergina viena badai. 
Ant vienos kėdės sėda, 
Isz vieno bliudo ėda, 

Sportelis be darbo namle- 
snaudžia, 

Nedyvai kad vargas isz visu 
pusiu spaudžia.

Tik jo mylima Katriute, 
Uždirba vargszui duonute, 

Visi pirsztais kvailius bado, 
Savo kaltes jie nemato.

Žmones spiria kad apsivestu, 
Svietą in piktumą nevestu, 
Bet sportas pinigu netur, 
Norints jeszkojo visur, 

Jau ilgiaus nedalaikysiu,

Kaip akmuo in vandeni in- 
puole.

Motferė paliko be skatiko, 
Ir jokio maisto nepaliko.

Vai, tu kvaily, kam giminiu 
klausai,

Jeigu taip norėjai ir apsi- 
paeziavai, 

Juk’žinai kad už tai bausme 
yi’a, 

Jeigu vyras bė reikalo motere 
palieka, 

Geriau, sugryžk -prie pacziules 
savo,

I Ir prie keliolikos vaiku tavo, 
Gyvenine kaip prisakė Dievas. 

Gana jau bus, 
Sveiki ir gud'bai jums.

TRYS OŽIAI

dojo ant tilto. Ožys’’ taip buvo 
didelis ir taip surikus kad til
tas drebėjo ir braszkejo po jo 
kojomis.

— Kas ten taip baladojasi ir 
laužo tilta? — užstauge vilkas.

— Tai asz, didysis Memeka, 
atsake užkimusiu balsu ožys.
— Asz tave prarysiu.
— Na-gi! Lysk prie manes o 

asz tau akis iszdursiu, sudras
kysiu iii daleles ir iszmetysiu.

Vilkas puolėsi o didysis Me
meka iszbade jam ragais akis, 
subadė, sudraskė, ir iszmete 
jo dalis.

Ant kalno ožiai taip intuko 
kad vos parėjo namon ir jeigu 
jie nesuliego, tai jie dar ir szia- 
dien riebus.

Nusidavlau toliau, 
Ant kitos ulyczios pasukau, 

Labai nusistebėjau, 
Dyvus naujus paregėjau; 
Du iszgamos isz stubos 

iszvirto, 
Ir szluota su savim isžvilko, 
Užpiltus palkauszius turėjo, 

Pas savo kaimyną užėjo, 
Kur priesz visa svietą ap- 

szmeižine jo, 
Jo dora motere visaip pa

niekinėjo. 
Moterei kas to'kis in ausi 

pasznabždejo, 
Kad tieji pragert-smegenei jau 

atėjo, 
Motere greit sukrutėjo, 

Szluota in pamazgas indejo, 
Pradėjo sveczius krapyt, 

Velnius laukan varyt.
Visiems taip bus, 

Jeigu prie moterių sulks.
* * *

Vienam kriauczeliui pati mirė, 
Su sziuo svietu persiskyrė, 
Badai Najorike tas buvo, 
Ne taip senei atsibuvo.

Kriaucziui užsinorėjo jaunos, 
Puikios ir gražios mergos, 

Meimute jau iszsirinko, 
Bet jau toji netiko.

Norėjo kad pati ant jo dirbtu, 
Vandeni nesztu ir anglį rinktu, 

Ant maisto dirbtu, 
Valgi jam virtu.

Gimines pakurstė seni, 
Kfttfl1 tu šu jd gyveni?

Na ir iii kėlės dienas prapuolė,

Gyveno trys ožiai. Pirma ir 
antra vadino “bebeka” o tre- 
czia, pati vyriausi, vadino — 
“memėka.”

Viena karta jie visi trys isz
ejo ant kalno gardžios žoles pa
sirankioti. Reikėjo jiems eiti 
per tilta po kuriuo gyveno di 
delis bjaurus senas vilkas. Jo, 
akys dege kaip žarijos o dantis 
turėjo sprindinius. Vilko plau
kai nuo senatvės pražilo ir net 
vietomis visiszkai buvo plikas. 
Tupėjo vilkas ir lauke kad ka 
sugavus suėsti. Pirma kitu per 
tilta ėjo jauniauses Bebeka.

'Tup, tup! susibaladojo ant 
tilto. ,

— Kas ten baladojasi ant 
mano tilto? — užriko vilkas.

— Tai asz, jauniauses Bebe
ka, >— einu ant kalno paėsti, — 
atsake silpnucziu balseliu ožiu
kas.

— Sztai asz tave prarysiu, — 
atsake vilkas.

— Ne, ne, meldžiamasai, ne
kliudyk manes, asz toksai ma
žutėlis, — palaukie, sztai atei
na kitas ožys Bebeka, jis dides
nis kaip asz.

— Eik sau, eik, — tarė vil
kas.

Tuoj palaukus, ėjo antras 
ožys — Bebeka.

— Tup, tup, tup! — vėla su
sibaladojo ant tilto.

— Kas ten trempia mano til
ta 1 — užstauge vilkas.

— Asz, vidutinis bebeka, ei
nu ant kalno paėsti, — atsake 
ožys jau ne tdkiu plonu balsu, 
kaip pirmas.

— Kaip tu drysti baladotis? 
Sztai asz tave prarysiu! — su
riko vilkas.

— Kam tau mane esti, geriau 
paliauk: paskui mane eina dide
lis riebus ožys, Memeka, jis 
kur-kas -didesnis ir riebesnis 
kaip asz.

— Na, tiek to! — atsake vil
kas. — Traukis greieziau!

Ir antrasis. Bebeka laimingai 
perejo per tilta.

Ant galo atėjo didysis ožys 
Memeka.

Tup, tup, tup, tup! susibala-

Gaisru Iszvengimo Sa
vaite 4~10d. Spalio
Washingtcn, D. C. —••Lavini

mas civiliu apsisaugoti per oro 
užpuolimus yra pirmoji parei
ga U. S. Civilian Defense Of
fice. Dar prie szio yra pridėta, 
kita atsakomybe. Prezidentas 
dar praszo pamokinti tauta pa
žinti pavoju gaisru, kurie in- 
vyksta nuo neapsisaugojimo ir 
apsileidimo.

Taigi per Gaisru Iszvengimo 
Sanvaite, prezidentine prokla
macija paskelbta Spalio 4-—10 
d. OCD praszo pagėlbos kiek
vieno miesto, fraterriales, dar
bo ir biznio organizacijos per 
szali visiems žmoniems paaisz- 
kinti kaip gaisrus iszvengti ir 
juos kontroliuoti. Tik bendrom 
pastangom mes galėsime, kaip 
kovojanti tauta, isznaikinti 
gaisrus, kurie trukdo karo isz- 
dirbyste.

Gaisrai netik iszbaigia gyvy
be ir turtą, jie gaiszina laika — 
kiek laiko gaisziiiama kada fa
brikai dega, kiek laiko gaiszi- 
nama kada reikia pristatyti 
nauja medžio, kiek laiko gaiszi- 
nama padaryti pataisas.

Sumažinti eikvojimą ir su
trumpinti trukdymus dėl gais
ru kiekvienas turi daryti se- 
kanczius tris daigtus:

1. Praktikuokite- szvaruma 
ir gera tvarka namie.

2. Užlaikykite visas saugu
mo taisykles prie darbo.

3. Mokinkites, priesz gaisro 
invykima kaip ji kontroliuoti 
(užgesinti) jeigu in vyktų tavo 
namuose arba prie darbo.

Office Of War Information 
Washington, D. C.

L. TRASKAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

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

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

...IR MALDA...

Motinos Szvencz
Sapnas Motinos Szven- 

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

Preke, 15c
SAULE PUBLISHING CO.

MAHANOY CITY, PA.
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Žinios Vietines

— Po tny ežios ryta, 9-ta d., 
fS’palio [Oct.], apleis miestą 41 
vyrai kurio iustojo iii U. S. tar
ai y s ta kurie apleis 10:42 valan
da. ant Rcadingo trūkio in New 
Cumberland, Pa.,

Žemai paduodame vardus 
tuja kurie 'ta diena, iszkeliauis

Paiie'delyje Spalio 12-ta d. dir
mavos Votkiecziu bažnyczioje, 
9-ta vai. ryte o Lenku Szv. Ka
zimiero bažnyczioje 11:30 ryte.

— Valstija pradėjo taisy- 
tie visa ulyczia Centre ir kada 
darbas bus užbaigtas tai turėsi
mo puikia ulyczia.

Maizeville, Pa. f VincasKur- 
tinaitis, kuris mirė Hamburgo 
ligonbuteje pareita Suimta, li
kos palaidotas Seredoje, ifa ap
eigomis Szv. Ludvi'ko bažny
czioje. Velionis paliko paezia 
Juhe, dvi dukteris, du sūnūs, 
viena arnika, motina, dvi sese- 
res ir broli Lietuvoje.

Japonai Paimti Per Amerikonus

tarnautie Dėdei Šamui: 
Michael J. Meehan 
John S. Zeman 
Leo T. Dubosky 
Harold J. Williams 
Harry W. Kates 
Joseph F. Kufrovicli 
Angelo J. Olimpi 
Gilbert Jano v 
Edward Alvin Banlkes 
Norman C. Jones 
Simon Gavula 
Francis J. Rejuney '
J oho J?lSebaluS'ky 
George E. Bo'kus* 
Joseph A. Brockert 
John Znbick 
Alex Stefan 
Michael T. Rowley 
Michael Laigowy 
Charles E. Augustine 
.Walter J. Zuras'ki 
Joseph C. Kasper 
Lawrence A. Walsh 
John J. Thornton 
Edward J. Gilmore 
William J. Earley4' 
James J. Earley 
Aloysius T. O’Dennell 
John J. O’Donnell 
John T. Koznecki 
Laurence E. Hartz 
John Hromya'k 
Chester P. Walcavage 
Frank Shevera 
John M. Flannpry 
Andrew Matto 
Edward S. Stepanslkie 
William J. Breslin 
Michael Korinchock 
Thomas E. McElvaney 
Matthias F. Gill, Jr.

Szitie iszes'zi paskutinei vy
rai (kurie iszkeliavo in Allen
town, Pa., tuojau® likos nu- 
siunsti in New Cumberland, 
Pa., po peržiurejmu'i Rugsejio 
[ Sept.] 25 diena.
Wm. T. Hudson 
[Walter Ed. Seibert 
William Stepalovitch 
Joseph A. Augustitus 
Charles A. Shalgensky 
Cyril B. Pretti

Girardville, Pa. — Ponstva 
Stoezkclei su duktere ir žentu 
Jurgiu Durinks, ana diena mo- 
t.oravo in ‘Bloomsburga atlan
kyti tenaitini fera.

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

Skaitykite “Saule
TEMYKITE

SKAITYTOJAI:

— Didžiausias kalnas ant 
menulio turi mažiausia 350,000 
pėdas aukszczio arba 6,000 
pėdu augsztesnis kaip kalnas 
Mount Everest.

SAULE” YRA
GERIAUSIA
DOVANA!

SHENANDOAH, PA.
— Albertas Matuleviczius, 

31 metu, iszeme la'isnus ant ap- 
sivedimo on p. Helena Wi t truer 
25 metu, isz Mahanoy City.
t Gerai žinomas gyvento

jas miesto Tamctzius Utaras, 
nuo 230 Lloyd uly., kuris mire 
pareita Petnyczia, Likos palai
dotas Utarninko ryta, su apei
gomis Szvento Jurgio bažny
czioje kuriose dalyvavo dau
gelis giminiu ir pažystamu. Ve
lionis paliko paezia Veronika, 
duktere Ona. Kavalauskiene isz 
Heights, Aniele Malinovski isz 
Erie, Pa., Phyllis Pas'ky isz 
miesto, Veronika sz New Yor- 
ko, vienuole Georgiana, isz 
Pittsburgh, Pa., sunu Tantosz- 
iu mieste. Ant Laidotuvių 
taipgi pribuvo žentai Jonas 
ItaružisĮsu paezia isz Dearborn 
Mich., ir Kazimieras Kleponis 
su paezia isz Hamtramck, 
Mich.

— Clarence Pikaitis, 17 me
tu amžiaus, sūnūs J. Pikaitie- 
nes, 167 W. Washington uly., 
likos mrastas negyvas pareita 
vakara su perszauta. galva sa
vo miegkambarelije. Simus 
buvo atlankęs savo tėvus ir 
nuejas ant virszaus- skaityti, 
bet in kėlės minutes vėliaus 
iszgirde szuvi, surado jo lavo
ną lovoje. Jauhaikaitis dirbo 
tėvo sztoro Pattersonvilie. Ve
lionis paliko savo tėvus, kelis 
brolius ir įsesere kuri dirba 
Washington, D. C. Priežastis 
suvžudinstos da neisztyrineta.

— Ponstva Vladai Sklarai 
aplaike žinia nuo savo sūnaus 
Vlado kad jis randasi Miami, 
Floridoje ant tarnystes.

Laikas nuo laiko Joponai užklupinejo ant Amerikonu, kurie randasi ant Guadal-' 
canal Salos, bet kožna karta likos atmuszti per kareivius. Ant kareses matome du Ja
ponu aficierius, kurie gavosi in nelaisve ir nieko sau isz to nedaro. Ant deszines mu
su kareiviai peržiūrinėja Japonu ginklus paimtus nuo ju po musziui.

kuri rszpumpinejo vandeni isz 
skyles in įkuria gazas prisi
pylė ir abudu užtroszko.

Chicago, Ill.— Automobilius 
važiuojantis per Grand Trunk, 
trenkė in kita automobiliu kuri 
nuvilko net keturis blokus, 
užtiktu rasztu kiszeniuose 
musztuju pasirodė, Ikad tai 
vo Tamoszius Paulauskas, 
4445 S. Fairfield Av.
nice Novak, 23 me'fu amžiaus 
gyvenanti ant 4446 S. Fair
field Ave.

Isz 
už
ku
lnio

ir Ber-

Ar Žinote Kad...

— Du centinis pacztas li
kos inkurtas per valdžia 1883 
mete; ‘special delivery” marke 
iszleista 1885 mete o money-or- 
derei iszleisti 1864 mete.

—: Szvariausias miestas ant
svieto randasi Brceck, Holan- 
dijej, kur nesurasi ne szmotelio 
popieros ar kitokiu szaszlavu 
ant ulycziu.

Pabėgėlis Isz Kalėjimo Atsakymas

— Pancdelyje, 12 d. Spalio 
[Oct.] pripuola Kolumbo Die
na kuria tai diena jis atrado 
Amerika, 1492 mete.

Bankos taja diena bus užda
rytos.

— Utarninke Szv. Edvar
do, karaliaus.

— Žymus atminimai pri
puola: Spalio 16 diena: Pirmu
tinis laikrasztis pasirodė New 
Yorke 1725 mete; Spalio 18 d., 
Alaska nupirkta per Suvien. 
Valstijas 75 metus adgall nuo 
Rusijos.

— Vyskupas H. L. Lamb, 
isz Filadelfijos, dirmavos Su- 
batoje Spalio-Oct. lOta, 9:30 
lyte, Szv. Ludviko bažnyczioje 
Maizevilleje. Nedelioje 11-ta d., 
9-ta vai. ryte, dirmavos Szv. P. 
Marijos Slovaku bažnyczioje. 
Szv. Juozapo Lietuviu ‘bažny
czioje dirmavos Nodelio j 11:30 
ryte. Szv. Canico Airisziu baž- 
pyczioje dirmavos 4:30 po piet.

t Gerai žinoma gyventoja 
William Penn, pati Antano Ma- 
reckio, mirė Panedelyje namie. 
Velione paėjo isz Lietuvos, pri
buvo in Amerika apie1 38 metus 
adgal. Paliko vyra, dvi (lukte
rės, keturis sūnūs, motina Elz
bieta Subacziene ir ketur.es se- 
seres. Laidotuves atsibus Su- 
batoje su apeigomis Szv. Jur
gio bažnyczioje prie kurios ji 
prigulėjo.

— Antanas Petrauskas li
kos uždarytas kalėjime Potts- 
villeje už ubagavimu sude. Jis 
taipgi pristatinėjo arielka del 
kalininku slaptu badu ir kaip 
rodos turės dabar atsėdėti il
gus metus 'kalėjime.

Mount Carmel, Pa.—Du ang
linei hutlegerei likos užtrosz- 
kinti skylėje per gaza netoli 
Centralia. Nelaimingi buvo 
Antanas Anužis, 25 metu ir Al
binas Galinis, 19 metu. Jie tu
rėjo maža gazoli ui nia pumpa 1

Farma Ir Namas 
Ant Pardavimo

20 akeriu farma ir namas už 
$2,250. Taipgi ant pardavimo 
namas prie plento nr. 45 už 
$1,850. Su visokiais pagerini
mais. Užmokėt isz kalno maža 
mokesti o likusius mes pasirū
pinsime del jus. Atsiszaukite 
pas C. H. Knauer, 304 West 
State St., Trenton, N. J., arba 
pas: Park Crest Builders, 
3t. O.) Park Crest, Pa.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

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 neap turės jo
kio atsakymo. Laiszkus ir Pi
nigus visados siunskite ant szio 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

MAHANOY CITY, PA.

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana^savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy* 
venima, 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.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

U.S.A.

SMAGI IR LINKSMA 
LIETUVIU UŽEIGA PAS

Andru Rėklaiti

W Neužmirozkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE 1 1 ’ 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

z Kada busite Mahanojuje
tai užeikite pas savo tau- 

ęjH tieti Andru Rėklaiti kuris
Br užlaiko puiku saluna kur
H gausite iszsigiart geriau-
JL šio alaus, porterio arba ir

visokiu kitokiu gėrynių.

Audrus Rėklaitis
206 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.

C. Z.,■isz So. Boston, Mass.-— 
Bukie. tamista užganadytas ka 
aiplaikai nuo valdžios kaipo :se- 
natveis' pensija. Valdžia pasky
rė kiek mato reikalinga ir kiek 
turi pinigu paskirti del senu 
žmonių.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Osmund Westgate, kuris li
kos iszductas per savo pirsz-
tu antspaudas, kad yra pabė
gėliu isz kalėjimo Joliet,’III., 
in kuri buvo apsudintas ant 
viso gyvasezio. Buvo jisai [ 
susektas tokiu budu, kada 
dirbo kariszkoje dirbtuvėje 
New Yorke, bet gubernato
rius jam dovanojo ir dabar 
vela dirba prie savo užsiė
mimo.

ŽINUTES .
Beaver Springs, Pa. — Mrs. 

Gracije Bonnie, 43 metu amž
iaus, motina 12 vaiku, likos su
rasta nuszauta ant smert. Ma
noma kad ja nužudė jos vy
ras su kuriuom buvo persi
skyrus.

Darbininkes Eroplanu Dirbtuvėse• •

Po sunkiam darbui tosios darbininkes eroplanu dirbtu
vėse valgo pietus su dideliu noru. Szitos darbininkes ka tik 
pribuvo ant Pacifiko pakraszczio kur pristatė eroplanus isz 
dirbtuves tiesiog kareiviams ant pakraszczio. Tukstancziai 
moterių ir merginu lekioto j u sziadien turi tokius darbus 
pristatyt eroplanus kariuomenei.

Laikykite Intaisas Geram Padėjime

...TAS REISZKE

Stengis kad tavo elektrikiszki in- 
taisai tau užtektu ant ilgio. Jie 
yra padirbti isz to paties materijolo 
ka ir musu kariszki laivai, armotos, 
ginklai ir tankos, nes Dede Samas 
reikalauje ta j i materijola laike ka
res. Todėl, ka turite sziadien, lai 
JUMS UŽTENKA LYG PABAI
GAI IŠARĖS.

Laikykite savo elektrikiszkas 
intaisas czystai ir prideraneziai.;. 
geram padėjime. Taipgi laikyki
te geram paredke elektrikines vir
vutes, nes jos padarytos isz vario ir 
turi jums užtekti, nes kitu sunkei 
bus gauti.

Jeigu jum ka reikia pataisytie ar 
investi naujus elektrikinius dratus, 
tai jusu vietinis elektrikininkas 
jumis pataisys su maža preke.

TAVO ELEKTRIKINIS TARNAS

^Pennsylvania POWER & LIGHT COMPANY

INVEST IN^ yiCTORY-BUY WAR BONDS & STAMPS

ketur.es



