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Isz Amerikos
UŽGRIAUTAS

ANGLEKASIS

Ponia Roosęveltiene Anglijoj

Sesuo Adbego Jam in 
Pagialba Bet Pati Liko 

Sužeista; Brolis 
Užmusztas

Mount Carmel, Pa. — Už
griautas anglinėje skylėje, 
Juozas Kogut, 31 metu, likos 
užgriautas antru sykiu ir už- 
musztas tame laike kada jo se
suo ir jo szvogeris adbego jam 
in pagialba kada likos pirma 
karta užgriautas. Szvogeris, 
dirbdamas antroje skylėje isz- 
girdo jo szauksma pagialbos. 
Jo sesuo, kuri gyveno artimoje, 
taipgi girdėjo jo szauksma ir 
adbego broliui in pagialba su 
szvogeriu. Kada jau iszkase 
Juozą lyg rankos, sztai užgriu
vo daugiau žemes ir ji visisz- 
kai užgriuvo.

Szvogeri iszgialbejo nes jam 
adbego kiti vyrai in pagialba 
ir tuoj aus iszkase o sesuo likos 
sunkiai sužeista ir nuvežta in 
ligonbute.

Kogut jau buvo mires kada 
ji iszkase. Nelaimingas žmogus 
paliko paezia ir dvieju mene
siu senumo sūneli.

Mesa Per Brangi;
Užmusze Savo Levus
Greensburg, N. C. — Už tai 

kad mesa labai pabrango ir ne
galėjo toliaus maityti savo sze- 
szis levus, B. O. Clark, užmusze 

. savo levus. Clark pirko levus 
nuo subankrutyto cirkininke. 
Visi likos užkasti ant jo ukes.

12 Namu Panesze Ble- 
de Per Nusisedima 

Žemes

Kingston, Pa. — Artimam 
miestelyje, Forty Fort, dvyli
ka namu panesze bledes per in- 
slinkima virszunes žemes in 
Henry kasyklas, kurios priguli 
prie Lehigh Valles kompanijos. 
Žmones buvo priversti apleis
ti savo gyvenimus. Vandens ir 
gazo paipos sutruko. Bledes 
padaryta ant daugiau kaip 10 
tukstaneziu doleriu.

Isztekejo Už Asztunto
• I .

Vyro
Warrington, Colo. — Molly 

Evans, 67 metu amžiaus, tur
tinga naszle, szioinis dienomis 
isztekejo už asztunto vyro, 
Charles Hurley, 69 metu. Keli 
isz tuju pirmutiniu vyru mirė 
paprasta mirezia, vienas pasi
korė, vienas likos nužudytas, 
Vienas užmusztas ant geležin
kelio o su kitais persiskyrė.
Isztikruju bobele neteko proto
ant senatvės.

jŠKAlTYKIT “SAULE” PLATINKIT

Ponia Rooseveltiene, pati prezidento, kuri nulėkė in An
glija, atlanko daugeli žymiu vietų o tarp tuju atlake ir ori
nius sargus, kurie laike bombardavimo prižiūri gyventojus 
ir apsaugos juos nuo bombų. Ana diena atlankė ji Guild 
hall, Londone, kur likos pasveikinta per daugeli žmonių ir 
kareiviu.

TIK PO MIRCZIAI 
DAŽINOJO

Kad Tai Buvo Motere
Altoona, Pa. —• Per tris me

tus Robert Moore, 27 metu am
žiaus, dirbo kaipo bernas pas 
ūkininką G. Stonebraker, neto
li nuo czionais ir niekas neži
nojo kad tai buvo motere, tik 
i <ada lavonas likos paimtas per 
graboriu ant palaidojimo, daži- 
nojo kad tai buvo motere.

Mirdama paliko laiszkeli 
kad josios slaptybe neiszduoti 
niekam, nes tame turi gera 
oriežaste. Niekas apie josios 
oraeita gyvenimą nežino ir isz 
kur ji pribuvo pas ūkininką, 
pas kuri dirbo visokius vyrisz- 
kus darbus.

Trūkis Sumalė 8 Vai
kus Važiuojanczius In 

Mokykla
Muskegon, Mich. — Asztuo- 

ni maži vaikai isz kaimelio Bel
ding, važiavo bosu in mokykla. 
3osa vare Michael Aleksander 
ir kada prisiartinę j o prie gele
žinkelio, nepatemino atlekiant 
greitojo trūkio, kuris trenke 
visu smarkumu in bosą užmusz- 
damas asztuonis vaikus ir sep
tynis sužeidė. Trūkis sustojo 
apie tris szimtus mastu nuo 
vietos nelaimes, surinko visus 
ir nuveže in artimiausia mies
teli.

Rado Nužudyta Mer
gaite Ant Kapiniu

Little Rock, Ark. — Praei- 
giai surado lavona nužudytos 
Doloreses Smith, dvylikos me
tu mergaites ant czionaitiniu 
apleistu kapiniu, kuri buvo su
badyta su kokiu tai asztriu in 
nagiu. Mergaite buvo dingus 
isz namu apie szeszes sanvai- 
tes ir tėvai nežinojo kur ji din
go, lyg atradimui jos lavono. 
Laike kada dingo ji isz namu, 
ėjo in vietine mokykla.

— Kas daug ant moterių 
kariauja, tasai tikrai seniau 
per jas daug nukentejo.

MANDAGUMAS
UŽSIMOKĖJO

Palicijantas Aplaike 75 
Tukstanczius Po Miru
siai Moterei, Kad Jai 

Buvo Mandagus

Cricago, III. — Mrs. Florine 
Mix, 60 metu naszle, paliko vie
na trecz-dali savo turto $3C0, 
000 del palicijanto, kuris buvo 
jai mandagus, jauslus ir szir- 
dingas del szunu ir arkliu, kaip 
iszreiszke savo paskutiniam 
testamente. Naszle mirė nuo 
uždegimo plaucziu.

Tuom laimingu palicijantu 
buvo Henry O. Larson, 43 me
tu, kuris per 20 metu patrulia
vo taji distrikta, kuriame gy
veno naszle. Praeita menesi jis 
inženge in laivorysta ir szia- 
dien randasi ant tarnystes 
Great Lakes Station.

Palicijantas aplaike 75 tuks- 
tanezius doleriu kaipo jo dali 
po mirusiai ir narna kuris yra 
vertas 25 tukstaneziu doleriu. 
Taipgi aplaike palikimą $6,500 
kad prižiuretu jos du szunis o 
kada jie pastips tai turi būti 
palaidoti ant szuniszku kapi
niu ir per deszimts metu jis tu
ri prižiūrėti j u kapus kur jie 
bus palaidoti.

Motere taipgi paliko del savo 
tarnaieziu ir giminiu apie 20 
tukstaneziu doleriu. Jos kai- 
minka, Mrs. Carol McGurren 
aplaike $700 už tai kad jis da
vė prieglauda del svetimo, ap
leisto szunies. Jonas Gardez ap
laike 41,000 už jo rūpesti apie 
apleistus szunis.

Ar-gi toji neiszmintinga mo
tere negalėjo palikti kiek nors 
del apleistu sieratuku? Bet ne 
cento nepa liko del j u kurie 
daugiau, reikalauja paszialpos 
ne kaip apleisti szunes.

Meksika Aresztavojo
10 Vokiecziu

Meksiko Miestas — Septyni 
Vokiecziai ir trys Japonai li
kos aresztavoti už sznipinejima 
ir siuntinėjimą žinių savo skly
pams apie Meksikoniszka vei
kimą ir apsiginklavimą.

Vokiecziai Neteko 10
Milijonu Vyru

Moskva — Deszimts milijo-j 
nu Vokiecziu likos užmuszta, 
sužeista ir gavosi in nelaisve, 
nuo kada jie pradėjo užklupi 
net ant Rusijos. Taip apskaitė 
Jurgis Aleksandrov, apskelbi
mo prepogandos pirmininkas. 
Vokiecziu tiek žuvo kiek vaiku 
gimė Vokietijoj in laika 15 
metu.

Suszaude 18 Czeku
Bern, Szveicarija — Isz Pra

hos danesza buk 18 gyventoja 
likes suszaudyta per Vokie
czius mažam Czekiszkam kai
melyje už pasiprieszinima 
priesz Vokieczius ir sudegini
mą keliu namu kuriuose 
kiecziai buvo apsistoja.

Vo-

Vokiecziai Iszskerde
Visus Gyventojus

Vienam Kaime
isz-| 
ma- 
Slo-

London — Vokiecziai 
skerde visus gyventojus 
žam kaimelyje Krasnaja, 
vakijoj, ir suszaude 50 žmonių
kaime Szv. Juro. Buvo tai bau
sme už nužudymą penkių Vo
kiecziu. Visus vyrus suszaude, 
moteres ir vaikai likos iszvežti 
in Vokietija ir visos grin ežios 
likos sudegintos kaimelyje 
Krasnoj o Jure suszaudyta 50 
gyventoju.

— Geriausias kaimynas 
yra tokis, kada gyvena deszimt 
myliu nuo tavęs.

— Kvaili gali pažint ant to
kada savo uždarbi nereikalin-
gai iszeidineja.

— Keliu laimes geriausia 
dviems eiti.

Vokiecziai Bėga
Isz Egipto

Allįjentai Paėmė 9,000 Vokie
cziu Ir Italu In Nelaisvia; Su
naikino 260 Tanku, Suszaude 
600 Eroplanu; Septyni Tuks- 
taneziai Amerikoniszku Karei
viu Pribuvo In Egiptą
Vėtra Ir Vanduo Už
musze 11,000 Žmonių 

Indijoj
London, Anglija. —Telegra

mai skelbia isz Indijos, buk 
daugiau kaip vienuolika tuks
taneziu žmonių žuvo nuo bai
sios vėtros ir vandenio Bengale 
provincijoj. Vienoje apylinkė
je Midnapore žuvo 10,000 žmo
nių o Paraginę 1,000. Beveik 
visi galvyjai pražuvo. Apie 
szimtas kaimeliu likos sunai
kinta. Gyventojai kenezia ba
dą ir visokias ligas o paszial
pos isz niekur neaplaiko. Daug 
žmonių mirszta.

Conshohocken, Pa. — Devy
nių metu Pranukas Staniszevs- 
kis sėdėjo ant tilto, kuriam nu
puolė czeverykas. Kada jis pa
silenkė, atvažiavo automobilius 
kuris trenke in vaikuti už- 
muszdamas ji ant vietos. Au- 
mobiliu tame laike vare Jera- 
minas Szvedkovskis. Vaikutis 
tame laike ėjo in Szv. P. Mari
jos parapijos mokykla. Sziofe- 
ris likos a.resztavotas.

Skaitykite “Saule”

Suplieke Japonus Ant Dvieju Salų

Vice-admirolas William Halsey, kuris supliekė Japonus
ant Gilbert Salos ir Admirolas Chester Nimitz, (ant deszi-
nes), valdytojas Amerikoniszkos f lotos ant Pacifiko mariu, 
kuris likos paskirtas admirolu ant vietos admirolo Ghorm- 
ley, kuris padėkavo j o už dinsta.

Kairo, Egiptas — Allijentu pulkai priver
tė Vokiszko generolo Rommelo pulkus trauk
tis in užpakali ant Egipto pustynes po smarkiam 
musziui ir neteko net 9,000 kareiviu kurie ga
vosi in nelaisve tarp kuriu radosi ir generolas 
von Thoma, suszaude 6,000 Vokiecziu eropla- 
nu, suteszkino 260 tanku, paėmė 270 armotu ir 
paskandino kelis ju laivus ir užmusze generolo 
Rommelo žymiausia generolą, Von Stumme. 
Taipgi paėmė Italiszka generolą Fontona in ne
laisve. Priek tam pribuvo in ten pasekmingai 
7,000 musu Amerikoniszku kareiviu in pagial
ba ir kaip duodasi matyt, tai Egipte dabar isz- 
czystys visus Vokieczius. Anglija vis siunezia 
naujus kareivius in ten kad visiszkai supliekti t.
Vokieczius. Anglijos karalius taip nudžiugo 
tuom pasekmingu laimėjimu kad nusiuntė tele
grama del savo kariszku vadu dekavodamas už 
narsu atsižymejima tuose musziuose.

Generolas Strickland, kuris pats vede savo 
orine flota in muszi, iszsitare kad da savo gyve
nime ne yra mates tokio sunaikinimo ir karszto 
muszio kokis atsibuvo ana diena ir yra užgana- 
dintas isz savo kareiviu.

Ant Rusiszko frunto Rusai laikosi stipriai 
aplinkinėje Stalingrado ir ant Kaukazo. Rusisz- 
ki nauji pulkai pribuna ant kariszko lauko be
veik kas diena ir jau persigavo per upe Volga. 
Keliuose musziuose likos užmuszta didelis 
skaitlis Vokiecziu. Szioje aplinkinėje likos už
muszta daugiau kaip 2,000 Vokiecziu.

Amerikonai ant Guadalca- 
nalo turėjo kelis susirėmimus 
su Japonais užmuszdami kelis 
szimtus nevidonu, sunaikino 
20 tanku ir kelis eroplanus. Ja
ponai prisiuntė daugiau karei
viu ant Solomonu salų bet j u 
laivai likos paskandyti ir tu
rėjo trauktis adgal.

Santiago, Chile, aresztavojo
daugeli Vokiszku ir Italiszku
sznipu o kitiems paliepta ap
leisti Chile, kurie buvo prie- 
szingi valdžiai.

Francija Atidavė Savo 
Laivus Del Vokiecziu

London. — Ana diena Fran
cija buvo priversta atiduoti 35 
tavorinius laivus del Vokie
cziu, 13 isz tuju laivu eis del 
Vokietijos o 22 del Italijos. Vi
si laivai kurie radosi pristovo- 
se kitu tautu, taipgi likos ati
duoti Vokie ežiams.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.
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Kas Girdėt
Kokis tai mokslinczius buvo

b a ekonomija?” | *********t£*********************************************************************’
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aiszlkino jam szitaip: “Matai 
tamista, tai ve szitaip: jeigu 
kam isz bado žarnos marsza 
grajina tai tas kitas jam atsa-

*

■iziol buvo sumesti iii spintas 
(closets),‘jie šuda'rd' daRi'Amc- 
akos 'karo gurno kieki.

Sziadiena tai skaitosi patrio ■

juos peržiūri. ;
■3? NeeijtVoli’itJ popterps ir 

nevartokite kas nereikalinga. 
Sunaudokite alki puses popie

tine pareiga gerai prižiūrėt gu- Iros. Atsiminkite kad Armija ir 
rainius kalioszus. Ir valdžia’Laivynas irgi reikalauja popie-

pasakes kad: tasai, kuris už sa- į 
vo gyvasties duoda, tai duoda j 
kaįp auksa. Tas, ka yra duota 
ant mirtino patalo, tai sidabru 
o po mircziai tai kaip szvinas. 
Žmoniems už gyvasties yra 
sunku persiskirti su pinigais.

Daktarai yra nusistebėja, la
ibai gimimu nepaprasto kūdi
kio kuris randasi ligoributeje, 
mieste Roanoke, W. Va. Tas 
nepaprastas sutvėrimas gimė 
be ranku ir be kojų. Daktarai 
dabar svarsto ar duoti tam kū
dikiui gyventi ar butu geriau 
ji numlarint.

Tanikiai aplaikome laiszkus 
nuo nepažinstamu žmonių ku
rie ne yra skaitytojais iaikrasz- 
czio “Saules,” su praszymu 
idant patalpini visokius straip ■ 
snius o ypatingai in Baltruvie
ne ir Taradaika. Negana to, da 
praszo kad jam prisiunstume 
dovanu kokia knygele arba ka
lendorių :— da gerai kad neuž
simano automobiliaus. Gal but, 
kad toki dykaduoniai neturi 
mažiausio susipratimo ir gė
dos. — “Atleisk jiems Viesz- 
patie, nes nežino ka daro.”

Užvydejimas, teisybia pasa
kius, yra tai motina visu kitu 
nuteidejimu ir prasižengimu. 
Užvydejimas iszaukleja liežu
vius, melagystes, apjuodini- 
mus, paniekinimus ir užpuoli
mus 'ant artimu, kurie tai nusi
dėjimai labai prasiplatino tar
pe musu Lietuviu. Užvydus 
žmogus negali būti mandagiu 
ne tiesakalbiu norints ir labai 
geistu tokiu pasilikti nes szeto • 
n'as u'žvydejimo jam nepavelina 
tokiu būti. Norintys atsiskirti 
nuo to pikto papratimo, reikia 
nuolatos suvaldyti save ir tan
kiai atsiminti ant priežodžio: 
“Laikyk liežuvi už dantų.”

Idneja kiek jis duonos turi su- 
valgyt, idant butu sotus.” — 
Žmogelis to iszaiszkinimo ne
suprato.

Szeszesdeszimts pėrikiu me
tu Samuel Rothstein, isz Min
neapolis, Minn., iszdave svietui 
linksma naujiena. Nuo dauge
lio metu nesusilaukė su savo 
prisiegelia vaiku bet ana diena 
atsilankė pas juos netikėtai 
garnys, palikdamas sveika ir 
patogia dukrele. Tikras 
džiaugsmas ant senatvės, se
nam Abrahamui.

Taikos Diena Arba Armistice Diena i
T * ..... i

t Atsiminimai Praeitu Kariu <■* t
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kalioszus ir ki- 
batus in sausa, 
popiera prikirn-

ros ir ofiso reikmenų. Ko dau
giau tu mes iszdiibafrie — taip 
kad kiekvienas turėtu užtekti
nai — tuo mažiau galėsime isz- 
dirbti labai reikalingu daigtu 
karui.

4. Telefonas yra susisiekimo

duoda patarimu kaip juos il
giau užlaikyti —

1. Padekite 
tus guminius 
tamsia vieta, 
szus. *

2. Nedekite guminius daigius
irti radiatorių, karszto van- instrumentas. Karo laiku jis 
lens vamzdžiu aiba kito ap-jturi būti vartojamas tik svar- 
zildvmo inrenigimo. Karsztis. biems reikalams.
szdžiovina guma ir ji plyszta. gai nekalbėkite per telefoną.

■ 3.. Plaukite guminius batus Susilaikykite nuo tuszcziu kal-

Bereikalin-

Virszininike ligonbutes, Mrs. 
Elma Dollm'an, isz Dallas, Tex
as, tvirtina, pagal savo isztyri- 
nejima, kad automobiliai ne 
-yra priežastim isztvirkimo ir 
nupuolimo meiiginu. Jeigu au
tomobiliai butu nauju dalyku, 
tada pritraukinetu merginas 
bet tebyriam lailke yra jie pa
prastu dalyku ir neturi tiek 
pritraukimo nes merginos jau 
persitikrino savo nupuolimą ir 
g;avo jau užtektinai “mokslo” 
kokia nelaime joms padare au 
tomobiliai.

Pagal jos nuomone tai di
džiausiu pavojum del merginu 
yra sziadiėninis padėjimas ir 
girtuoklyste tarp j u ir “links
mi laikai, ’ ’ nes dirbti nenori o 
lankytis in visokias rodhauzes 
su mielu noru zulina kas naikti.

Pagal palicijos rapartus, di
desniuose miestuose, pradėjo 
naudoti nauja sistema kovoji
mo su ta ja nelaime. Merginos 
ar moteres, kurios buna pasta
tytos priesz policija, yra ati
duodamos po priežiūra dakta
ru, kas daug sumažina prasi
žengimu. Po teisybei, 'laisve 
Amerikonisžku merginu ar mo
terų veda jas in prapulti. Tuks- 
tancziai merginu ir moterių 
gaunasi in palicijos rankas už 
visokius nemoraliszkus prasi
žengimus.

Tūlas Lietuvys Baltimoreje 
užklausė tūlo iszmintingo tau- 
įieczio/Kąs tai yra “poįįtįkisz-(

Kalcis tai profesoris, kuris 
gal turėjo daugiau laiko ne 
kaip darbo, suskaite, buk Ame
rikoj randasi suvirszum dvide- 
szimts milijonu kacziu. — Bet, 
kada tieji miaukiai susirenka 
keli ant “koncerto”, kur užka
boryje, tai rodos ju milijonas 
randasi ant kiemo. Geriau bu
tu kad tasai profesorius da 
karta juos suskaitytu.

Skaitome Lenkisžkuose lai'k- 
raszcziuose kaip tai Vokiecziai 
persekioja ir žudo kunigus ar
ba juos iszgūja in Belaisviu ab
azus. Skaitome kaip bažnytinei 
turtai, Miszįu kielikai ir kiti 
bažnytinei rakandai yra ap- 
vogiami. Puikios bažnyczios 
yra permainomos ant garažu, 
magazinu ir tvartu. Koplyczia 
arcivyskupo, Poznaniuje, yra 
permainyta del szunu, beveik 
visi kunigai likos aresztavoti 
ir nusiumsti in abazus ir szim- 
tai likos suszaudyti. Badai visi 
bažnytinei papuojsząi yra ati
duoti del bažnycziu in Vokieti
ja, Iszpanija ir Italija.

Nieko neskaitome laikrasz- 
cziuose kad tieji Katalikiszki 
kunigai ar tai Vokietijoj ar 
Iszpanijoj ar Italijoj, priimda
mi taisės bažnytines papuoszas 
isz Lenkijos sau pamislina kad 
jie pildo szventvagyste. Kuni
gai tuju sklypu nepamislina 
kad priimdami taisės dovanas 
be jokiu pasiprieszinimu ir ap
gynimo Lenkiszku Lankytojų, 
papildo szventvagysta pana- 
sziai kaip daro Vokiecziai ku
rie žudo tuosius prie kuriu ta
sai turtas priguli ir kaip likos 
subjaurintos tosios szventos 
vietos.

Taikos Diena arba Armis
tice Day, Lapkriczio—Nov. li
tą d., 1918 mete, užbaigė Pir
mutine Svietine Kare ir užžy- 
dejo, ant trumpo laiko, pakajus 
po svietą. Paskutinis szuvis to
sios kares buvo iszszautas per 
Amerikoniszka baterija D, 
105-to regimento, 79-tos divizi
jos, kuri tame laike radosi ap
linkinėje Etrye Meuse laukuo
se.

niu likos iszskersta. Mete 1925 
Sirijoj, priesz Francuziszkasu,

IBN SAUD
Arabiszkas Vadas ir Generolas

CHIANG KAI-SHEK
Kinu Apginė j as ir Generolas 

valdžia laike kurios miestas 
Damaskas likos sudegintas. 
Po tam kilo neužganadinimas 
tarp Bolivijos ir Paragvos ku
ris tęsęsi per deszimts metu.

Nuo 1926 lyg 1928 Komunis 
tai pradėjo kovoti su tautie- 
cziais Kinuose. 1931-32 m., Ja
ponai užklupo ant Manczuko ir 
iszvare isz ten gubernatorių ir 
uždėjo savo valdžia po vade- 
vysta Henry Pu-yi kaipo cieso
rių. Vėliaus prasidėjo smarkus 
musziai Shanghajuje tarp 50,- 
000 Japonu ir 120,000 Kinczi-

acziam mete Hitleris užėmė 
Austrą; a ir Czekcslovakija.

Mete 1939 Italija paėmė Al
banija o Lenkija likos suardyta 
per Vokietija ir Rusija ketvir
tu sykiu kada Hitleris inženge 
>u savo kruvina letena in ten.

Rugsejo-Sept., 3, 1939 mete, 
Angliszkas ministeris Cham
berlain apreiszke buk kare 
prasidėjo tarp Anglijos ir Vo
kietijos. Lapkr.-Nov., ta pati

Kiniszkas Generolas

Laike 1918 ir 1919 Lenkai irTT1 .. . . . „ .. .. i ku. Bledes mieste padaryta antUkraimai kovojo uz Galicija .
. . ... x . . . 1350 milijonu doleriu.kuri likos, ant galo, priskirta J
prie Lenkijos ant 25 metu. Beti Italija ingalejo Ethiopia 19- 
mete 1919 Rusai pamusze Balt-' 35-36 m., bet ja ilgai neiszlaike, 
rusus po vadovyste admirolo Iszpaniszka civiliszka kare 
Kolczako. j prasidėjo 1936 mete kada tai

Pasikėlimas prasidėjo Irlan- j generolas. Franco su pagialba 
dijoj 1919 mete, kuris tęsęsi lyg j Italijos ir Vokietijos, pradėjo

Kaip pasirodo tai sziinet bus 
didele stoka eglelių ant Kalė
dų. Priežastis to yra stoikas 
darbininku prie 'kirtimo me
džiu ir sumažinimas transpor- 
tacijos ant ju gabenimo. Tosios 
kurios rasis -ant pardavimo, 
bus brangios ir mažai szeimy- 
nu ja naudos ant szvenczįu. 
Taip pranaszauja farmerei ku
rie pardiioda egleles ant Kalė
dų ir ant to gerai uždirbineja 
bet szimet tasai biznis jiems 
nupuls.

Darbo ministere Perlkinsiene 
sako kad trys milijonai mote
rių ir merginu 'bus szaukiamos 
prie visokiu valdiszku darbu r .ant ateinanczio meto. Vyru 
skaitlis labai susimažino todėl 
moteres užimines ju darbus 
kur tik ju bus stoiką.

SKAITYKIT
“SAULE” ^5

PLATINKIT!

1921 meto ir ant galo Irlandi- 
ja apla.ike laisve. Nuo 1919 lyg 
1926 meto tęsęsi Iszpaniszka 
kova Moroke ir tame paeziame 
laike prasidėjo kare Arabijoj, 
kur karalius Hosain likos isz- 
guitas isz Mekos.

Rusija užklupo ant Lenkijos 
1920 mete kerszindami paėmi
mu Varszavos bet likos su- 
muszti per Lenkus, Oktoberio 
menesyje. Ta pati meta Turkai 
užklupo ant vargingos Armė
nijos ir paėmė Aleksandropo- 
liu. Kinai taipgi turėjo savo 
ergelius kada jos generolai pra
dėjo maiszaczius.

Metuose 1921-22 Grekai už
gulė ant Azijos ir likos sumusz- 
ti per Turkus prie Sakaria 
upes. Smirna likos sudeginta 
su 200 milijonu doleriu bledes 
del gyventoju ir daugelis žmo- 
prasidejo revoliucija tarp Dru-

revoliucija priesz Iszpaniszka 
republika. Toji kruvina revo
liucija užsibaigė Kovo mene
syje 1939 mete.

Mete 1937 Japonija užklupo 
ant Kinu ir siuntė kariszkus 
laivus in Shanghaju kur Kinai 
smarkei pasiprieszino. Tame

A aminisFrontas 
Pryszakys

Priesz užpuolimą pasaulio, 
Aszis jau seniai seme savo vy- 
i u-jega ir vyrus priverstinai 
pradėjo lavint karui. Buvo pri
verstinas surinkimas ūkio, fa
briku ir ginkluotu jogu ir isz 
pradžios atrodė kad tai iszeis 
stebėtinai pasekminga. Bet vi
suotinas karas sunaudoja vyru- 
jega lygiai 'kaip kitus pinigus. 
Naciai taip brangiai užmokėjo 
už ju laimėjimus Rusijoj, ka.! 
jie turi jeszkoti daibininku už-

bu. Užlaikymas musu karo lai
ko telefono budo yra milžinisz- 
kas darbas. Neapsunkinkite.

Pennsylvanijos ir kitu vietų 
anlgle'kasiai, kaip darbinirikai 
plieno pramonėje dirba svarbu 

4. 'Tuojaus pataisykite gu- diarba ir jie privalo atsidavu
siai ji atUikti. Del stokos kuro- 
aliejaus, net 30 valstijų paskir
stė kuro-alieju. Anglelkasiu už
duotis dabar yra apsaugoti na
mus, apartmentus ir ofisus nuo 
szalto oro rytu ir vid-vakaru 
valstijose ir District of 'Colum
bia ir parūpinti kuro 'karo pra- 
monems.

Durnai deganeziu aliejaus 
tankeriu prie Atlanto ipakrasz- 
czio praeita pavasari inspejp 
apie ateinanti kuro-afliejaus- 
svadbu padėjimą. Visos pa
stangos 'buvo daromos dapil- 
dyti kuro-aliejaus kieki, 'bet su 
ateinanezia žiema nebuvo gali
ma ir priėjome prie paskirsty- 
jimo... padalinti tarpe visu kiek 
aliejaus turime.

Namu ir ofisu savininkai su 
kuro-aliejaus problemoms ga
li sumažinti nesmagumus.. Jei
gu pirmiaus in peczius anglį 
degino jie gali atgal atmainyti. 
Jeigu negalima atmainyti pe
czius, kuro-aliejaus vartotojai 
turi aptaisyti namus — užda
ryti nevartojamus kambarius, 
inszi'Idydami kitus kambarius 
nuo virtuves, aptaisydami lan
gus ir sulaikyti oro traukimą... 
bet musu namai vistiek daug 
smagesni negu milijonai namu 
Rusijoj, Chinijoj ir kitur Suv. 
Tautose.

Office.Of War Information 
Washington, D. C.

ji miuillu ir vandeniu. Nuimkite 
nuo ju smala, aliejų ir kitus ne- 
szvafuinus. Nevartokite taip 
žadinamus ‘ ‘ dry-cleaning ’ ’ 
Skystimus, nes jie susilpnina 
juma ir siūles gali suirti.

meta Rusija pradėjo mobiliza- 
vot kariuomene ant Finiszko 
rubežiaus žiemiu dalyje Lenin
grado ir kare prasidėjo tarp tu
ju dvieju vieszpatyscziu.

Gruodžio-Dec., 8-ta, 1942 Suv. 
Valstijos iszszauke kare priesz 
Japonija, panasziai padaryda
mi neužilgo priesz Vokietija ir 
Italija.

Kokia bus taika szios kares, 
tai tik Dievas žino, po iszsker- 
dimui beveik puses svieto per 
godumą Hitlerio, Japonu ir 
Italijos. Turėkime vilti kad pa
ke jus neužilgio užstos ir 
svietas ramei gyvens.

Finiszki Kareiviai Apgina Savo Tevynia

t i jiems naujus 
imti javus — net ir kareiviu1 
karo fronte. Milijonai karo be
laisviu priversti dirbti na
ciams,’ darbininkai vyliojami 
isz pavergtu szaliu tuszcziais 
prižadais gero gyvenimo Vo
kietijoj arba grasinimais badu 
jeigu jie nesutiks “bendra
darbiauti”. Vistiek jie atsisa
ko.

Sutikti ataka veigu armijos, 
kuris palaikytas vergu darbu, 
mes, :Suv. Tautos turime (giliau 
semti isz zoposties vyru, mote
rių ir jaunuoliu. Bet vis Suv. 
Valstijom labai trūksta vyru 
visuose karo darbuose ii’ net 
būtinuose civiliu darbuose. 
Mes pradėjom geriau' sunaudo

vela

rainius, daiktus. Paprasti klijai 
arba cementai nesuklijuos ga
na 'bet specialus cementas arba 
riti gumai sutaisyti dalgiams, 
caip tie, kuriuos randame in 
“padanigū pataisymo 'baksi u- 
xa”yra tinkami. Jeigu negaili
ma gauti reikalingos pataisy
mo medžiagos nuneszkite ba
tus paš kurpiu ir jis tinkamai 
juos pataisys.
Atliekamu Daigtu Surinkimas

Dabar yra 13,000 vietiniu rin
kimo komitetu visoje szalyje, 
kurie stumia surinkimo atlie
kamos medžiagos darba.

Szie vietiniai surinkimo ko
mitetai, po vadovyste savano
riu pirmininku kiekvienoj val
stijoj suvienija visus veikimus 
miestu organizacijų, szaukia 
rinkimo parankumus, pradeda 
skardiniu rinkimo programas 
ir veikia su 'laikraszeziais, biz
nio firmoms ir vietiniais pilie- 
cziais vesti metalo laužo rink
liava.

Atliekama medžiaga yra bū
tina musu karo pastangai — 
taip kutina, kad vyrai, moterys 
ir vaikai stato “antra frontą” 
ežia namie. Bet szis “antras 
frontas” yra tikrai ju frontas. 
Yra susiedijos daibas kuri sza- 
lies žmones atlieka.

Taupymas Visko Prie 
Darbo

Taupymas netik namus lie- 
czia. Jis lieczia viską ka Ame
rikietis daro. Ypaczprie darbo 
kiekvienas turi suprasti taupy
mo svarba, nes darbas tiesiogi
niai arba netiesioginiai yra da
lis musu karo pastangos. Eik
vojimas tik sulaiko ta pastan
ga. Eikvojimas reiszkia kad 
musu fabrikai ir ofisai reika
lauja daugiau darbo inrankiu, 
dangau reikmenų negu tikrai 
reikalinga; ir tas tik apsunki
na darba visiems — iszdirbe- 
jams, transportacijai, darbi
ninkams.

1. Atsargiai vartokite inran- 
kius jeigu dirbate fabrike arba 
kitame mechaniniame darbe. 
Sziadien vienas isz Amerikos 
svarbiausiu trukumu yra tru
kumas maszinos inrankiu. Isz- į

••inklus ir nu-.raitotu karo fabrikuose — su
mažindami pakeitimus darbu 
ir inereiokalingus atstatymus 
nuo darbo ir padaugindami 
skaieziu moterų darbininkių. 
Programa 2,000 pradiniu lavi
nimo kursu pristato daugeli 
prityrusiu darbininku. Sziu pa
stangų negana. Daug daugiau 
milijonu turi būti supilta in 
musu szaltini karo 
kad užimtu vietas tu, kurie bu
vo paimti in karo tarnyba — 
savanoriais budais, jeigu gali
ma, bet bi kokiu budu jeigu- 
bus negalima. Musu gaminimas 
ginklu negali sumažėti — 
turi daug padidėti.

Prižiūrėjimas Guminiu 
Daigtu

— Kaip sk ripka grąžei už- 
straljini tai ir grąžei pagrajin- 
si ir moterei jeigu “striunas” 
sutaikysi tai ir muzilkia gražia 
turėsi.

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

KALENDORIAI
1943 M.

imtuose krasztuose ir žemese ti vyru-jogas su pagelba 1,6000 
ju pavergtu alijantu pagamin- darbinyku-aclministravimo ko-

vengkite rudi. Inrankius iki 
iszsitempimo nevartokite. Ne
apsunkinkite darba inrankiu 

^gamintoju, sulaužydaiAi ini'an- 
darbų, j.įus, ]<uriuos turite.

2, Ofiso' darbininkai turi su
prasti kad negailima gauti nau
ju raszomuju maszineliu, mi- 
meogralfo ir kitu maszinu, me
taliniu baldu ir kitu infengimu 
isz plieno, vario, gurno, aliu- 

j minos. Kbafsargiaušia reikia 
įjuos prižiūrėti. U'ždengkite ra- 
szomasias maszineles ir kitus

Gerai prisiurekite tuos savo daigius kada jie nevartojami, 
guminius kalioszus kurie lyg.Tegul pataisymo vyrai tankiai^
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Atsitikimas Lietuvio Varszave
(Tęsinys)

Vargintas tokioms mislimi, 
parvažiavo in sa:vo kaima o ant 
galo ir in tėvelio gojų, vidury 
kurio stovėjo szvari su ‘baltu 
kaniinu grinczia. Vežimėlis 
karklais iszpintas ant kiemo 
priesz duris sustojo. Ant suole
lio sėdėjo Motiejaus motina c 
kad buvo apsitriusus, kalbėjo 
ražancziu slankiodama paeiliui 
poterukus o tai prasze Dievo 
ida'nit del jos Motiejėlio giliulk- 
ijingai kelionėje pasisektu. Ga
lite dabar sau perstatyt moti
nos dyvus, kada paregėjo neti
kėtai savo sūneli Motiejų ku
ris isz vežimėlio iszszokes puo
lė motinai in kojas ir isz grau
dumo ilgai negalėjo žodžio pra
kalbėt.

— O saldžiauses Jėzau! — 
paszauke Kuiniene įkeldama 
su'nu. — O-gi kas stojosi? Ko 
taip greitai sugryžai? O mano 
Dieve ! Gal kokia nelaime tave 
patiko?.. Kas' tai per mergiu
ke kuria su savim parvežei? Ar 
gal dėdienes dukriuke?

Reikia' žinot jog priesz kelio
lika dešėtku metu, Lietuvos 
jatinubmdne nemokėjo meluot, 
vogt,' gert, rūkyt ir pliovot o 
merginu isz tolo lenkėsi; szios 
gadynės, jaunieji priesz anų 
mietui jauinikaiczius yra prigi
mime kaip velnei priesz anio- 
lus.

Ir musu Motiejus, nemokė
damas meluot, pasakė teisybių:

— Ne j motin, tai ne giminai
tė tiktai sieratele, be tėvo ir 
motinos!

—Sieratele ?! O isz kur tu ja 
emei 1 Ar ja radai kur ant ke
lio? >

— Radau ja ant ulyczios 
Varszavoj kur, nedoros moti
nos, arszesniės už gyvulius, pa
meta savo vaikas ant Dievo 
Apveizdos.

— O Motinėlė S'zvėncziausial 
Tai ten Sodoma ir Gomora. Ir 
mus neiszmintis buvo tave in 
teta! leisti. Eikime in grinczia 
nes tuojaus visas kaimas su
bėgs kaip dažinos apie tavo su- 
gryžima. Praszykie ir taja mer
giuke in vidų. Kaip jos var
das?

— Zosiuke, — atsake Motie
jus jau linksmesniu balsu nes 
ant jo giliuko tėvas buvo lau-, 
kulise prie darbininku tai su 
motina bepig.

rodos, gera ir iszmintinga.
— O taip, motinėlė, — pa

tvirtino 'motinai ranka bu- 
czi įlodamas Motiejus*— laibai 
gera ir iszmintinga mergaite; 
asz noringai del jos 'busiu bro
liu ir ginsiu nuo pikto ir ne
duosiu jai skriaudos daryt.

— Gerai, mano vaikeli bet ka 
tėvas pasakys, kaip sugrysz isz 
lauku?’Su juom bus nebegale; 
bet tiek to, asz peiktalbesiu tę
va; o dabar pasidrūtinkite, ma- 

[ no valkelei nes gal esate alka- 
I ni.

Tai kalbėdama padavė ant 
torielkos supjausczius mėsos, 
sūrio ir sviesto.

Ne po ilgam parėjo' ir senas 
Kalnius o pastirtas žegnojosi:

— Vardan Dievo Tėvo ir Sū
naus... O-gi isz kur atsiradai? 
Ar jau isz Varszavos? Ar gal 
dediene numirė? Kalbėk grei- 
czia'us!

Motiejus pabucziavo tėvui 
ranka o atsidusęs sunkiai tarė:

— Nenumirė, teveli, dediene 
gyva; macziausi su ja rotužeje 
bet kad veluk bucziau...

— Ka? Rotužeje? Kibą tave 
velnias in rotuže nunesze! Ar 
gal apsivogei? Ašz tave pakar
ėčiau, kaip szuni, jeigu kuom 
būtumei prasižengęs!...

— Tiktai tu nepurszkauk — 
pertrauke Kuiniene — ir pa
klausyk kas tam ne'baigeliui at
sitiko. Dar didelis giliulkis jog 
sveikas ir gyvas sugryžo isz tos 
prakeiktos Varszavos.

Czia motina, iszvaduodama 
susimaisziusi sunu, apsakė apie 
viską, per kokia szerenga Mo
tiejus Varszavoje perejo ir ant 
galo dadave:

— Ha! Tokia buvo Dievo va
lia! Tankiai rūgo jau jog netu
riu dukters o ežia Dievas per 
locna1 mus sunu prisiunezia siė- 
rata idant bucziau del jos mo
tina.

— Reikėjo būtie vienok, to
kiu asilu, — tarė truputi apsi- 
malszines Kulniu's, — kad ant 
kožno žingsnio davėsi prisi- 
gaut! O kalbėjau ir gana drau
džiau niuo tos keliones ir kad 
nesiduotu prisigaut nes tai 
Varszava ne Pilviszkiai! Nieko 
negelbėjo — savo padare ir ga
na ir dabar asz in kaima alkiu 
negalėsiu parodyt... Tiek to, 
kas stojosi, neatstos; tai kaip
gi vadinasi toji Varsžavitae 
sdklaite, kuria tas paikis par-

rejo apglo'ba, ant galo gavosi 
pas Kulnius ir neverke mainy
dama savo motinas nes Dievas 
turėjo savo užžiuroje ir tam 
kūdikiui prįdavinėjo ramybe 
szirdęleje.

Senieji Kulniai ant kart pa
mylėjo iszmintinga Varszavai- 
te. Nuo jos vogravimo ir daine
lių visas namas gyvavo. Akyva 
Zosiuke visur turėjo dirstelėt 
ir apie viską klaust. Greitai 
apsipąžinb su szeimyna, su šzu- 
nim, su kate, su visztomš ir su 
visa' Kulniu vargavę. Labiau
sia mėgo sėdėt darželyje, ku
riame buvo visokiu žiedu, tarp 

(kuriu mergaite iszrodekaip ro
žes žiedo bumlbuorelis, pusiau 
pražydusis.

In kėlės dienas po tu visu at
sitikimu, Motiejauš, paliovė 
namuose kalbėt, už tai cielam 
kaime ir parapijoj apie nieką 
nekalbėjo kaip tik apie Motie
jaus paiky'bai ir gremezduma, 
kuris per tėvo sziauszuina ne
galėjo sau paezios savo aplinki
nėje iszsirinkt tai nusidavė net 
in Varszava ir parsivežė kokia 
tai prieplakd, nežinoma isz pa
vardes ir paeigos. Apie Motie
jaus Varszavoje atsitikimus 
nieko nežinojo bet ir apie tai 
visaip kalbėjo: jolg Motiejus už 
vagysta rotužeje sėdėjo ir jog 
tiktai per turtingos dėdienes 
tarpininkyste likos ant liuosy- 
bes iszlėistu ir isz Varszavos 
iszguitu. Kokiu budu susitelkė 
su mergiuke, tai ta ilgi liežu
viai visaip iszradinejo. Kalbė
jo ir taip: jog Motiejus .per tė
vo paliepima pavogė kokio gra
fo dlukteri idant su ja aipsipa- 
cziuot ir ponu pastot.

Tie ilgi liežuviai ir apkalbos, 
kaip matome, neturėjo tvirto 
pamato neš ka žmonių piktybes 
neiszmislys.

Apie liežuvio piktybia netu
riu ežia ka daug raszyt nes tas 
yra' žinomu ne tik dideliuose' 
miestuose nes ir mažiausiam 
kaimukyje — liežuvis visur yra 
darbe.

Senas Kulnius laibai už tai 
pyko nes visiems burnas neuž
ims. Ir nelaimingas Motiejus 
negalėjo per ilga laika in kai
ma, nei ant atpusko pasirodyt, 
visur ji iszjuolke ir pirsztais 
kaisziojo. Su laiku vienok nu
stojo liežuviai ir szatadai ir 
pradėjo visi sieratelia girt. 
Kul!niene-gi prisiriszo prie 
mergiukes su duszia ir kunu ir 
dekavojo Dievui už suteikimą 
senatvėje džiaugsmo. Zosiuke 
greitai apsiprato su savo atei- 
nanezia laime ant savo Lietu-

ir laukuose taip, jog net tėvai 
negalėjo atsidžiaugti.

Szventimos dienomis ir liuo- 
sose valandose skaitydavo, ne- 
apsileisdami, szventuju gyve
nimus arba kitokias knygas, 
kuriu gaudavo nuo vietinio ku- j 
nigo — kokiu tik norėjo. Ne Į 
tik, szeimyna susėdus kiaušy-1 
davo bet ir artimi kaimynai su-1 
eidavo. Kulnius dabar jau ne
turėjo savyje tiek puikybes o 
tai per taja mergiuke.

Motiejus, savo laike, ėmėsi 
prie apraszymo savo keliones 
ir atsitikima Varszavoje bet 
kad mažai turėjo mokslo tai su ■ Į 
miaisze ta savo atsitikima kaip 
žirnius su kopūstais.

Tuom laik metai bego. Apie 
Zose, kuri jau turėjo dvylika 
metu, niekas isz Varszavos ne- 
atsiszauke. Matomai palicija 
nieko neiszrasdama, pasiliovė 
sznipinejus o vela ’buvo apie 
sieratukia mialszus nes žinojo 
kad ji randasi gerose rankose. 
O ant galo ar tai mažai -randa
si Zosiai panasziu, kurios už
auga pamestinuku namuose ir 
tik gal Juozapo Pakalnėje savo 
locnus tėvus pažins.

Kada Zosei sukako szeszioli- 
ka metu, ji buvo patogi ir sma ■ 
gi mergaite; visas kaimo mer
ginas užstelbe savo patogumu. 
Jaunikaicziai isz visu szaliu 
pradėjo apie ja tupinet, ne tik 
gaspladoraicziai bet ir isz dva
ru pohaieziai o ir dvareliu rali- 
dauninkai. Bet Zose del visu 
turėjo vienoki atsakymu, jog 
kaip sieratele, pamesta ant uly
czios, be tėvu ir pasogo, neži
nanti savo paeigos, negali už 
vyro telket idant vėliaus neisz- 
kalibinetu o tada isz gailesties 
sau smerti pasidarytu. Neno
rėjo ant galo apleisti dabarti
ne savo motina kuri užaugino 
ir per deszimt metu laike kaip 
tikriausia savo dukteri. O kas 
labiausia: szirdyje ji mylėjo 
Motiejų tik su tuom neiszsida- 
ve nes Kulniufe del savo sū
naus jeszkojo paezios su paso- 
gu ir isz gero namo. Ir galėjo 
gauti piniginga marezia nes 
ūke buvo gera ir senis turėjo 
da prūsiniu apie szeszis ytuks- 
tanlczius doleriu. Ne vienas 
pon-palaikis sėdėjo Kulniaus 
kiszeniuje, tai ka jam apėjo 
varginga mergaite. Tai-gi, kad

BALTRUVIENE

Vai jus mamutes Bostoiio, ne- 
. gerai darote, 

Kad namie Subatoms per daug 
geriate, 

Szveintadieniais szlnotoms sta
bas valot, 

Savo žiotis niekad nužd'arot.
Ar-gi negeriau jus padary

tumėte,
Jeigu to d'aiho nevarytumėte, 
Atsiminkit kad tai negražu, 

Ir del moterių nepadoru. 
Angliškai isz to juokiasi, 

Ir visaip isz jus tycziojasi, 
Yra ežiomis ir du kvailei kurie 

einiki traukia, 
Paicziulems j u su pedems nie

kad nesulaukia.
* * *

Viena moterėlė in bažnyczia 
ėjo,

In spykyzo ant stiklelio užėjo, 
Rado ten kita rūtele prie 

Angliko, 
Kuri nuo bažnyczios atliko, 
Prisėdo ir ji prie stalelio, 

Ėmėsi už stiklelio, 
Na ir taip nusisedejo, 

Kol paeiti negaliojo. 
Spykyzeje pergulėjo,

Ant rytojaus ja vaikas surado, 
. Namo mama pargabeno, 
Bet buteli guzutes rankoje 

turėjo, 
Norints vos paeiti galėjo.

Ant giallo parpuolė, 
O ežia atsikelti negali, 

Bonka isz rankos iszpuole, 
Nori, bet paimti negali. 
O ka ar-gi ne nobažna, 

Ar-gi- tokia, pagirti galima, 
Atpuska gera namie apturėjo, 
Net kėlės dienas lovoje stenėjo.

* * *
Karta szitaip atsitiko, 
Viena kita susitiko, 

Prasidėjo koliojimas, 
Antras su boba ant galėjimo

Pradėjo tuoj szaukti, 
Kaip briedis bliauti.

O jus gyvates, Naujos Anglijos, 
Ne paties Dievo nebijote,

Arba viena davė vaikinui guzą, 
Didumo Lietuviszko arbūzo.

I Jeigu toji bobelė greitai 
nepasiliaus,

Tai gerai, nuo kaimynu in
, kaili gaus,
J Gerai tokias kvailiukes 

.pamokytu,
1 O gal daulgiau proto turėtu,
| Kaip szikszlnošparnei ne

lakstytu,
Savo žiotis uždarytu.

Sziuom kart da truputi už
tylėsiu,

Kita karta isztikruju pravar
dės' indesiu,

Visas tenaitineš bobeles 
iszdesiu, 

Visai aplinkinei apgarsysiu.

Ka Jus Nuperkat 
Pirkdami Kares Bonus

Hitleris persitikrino buk 
žiemos laike negali slinkti su 
tanikėms per sniegą ir purvy
ną. Norints sziadien kariuo
mene naudoja daug maszinu 
del kovojimo prieszais neprie
teli, bet naudoje ir arklius del 
savo raiteliu. Tie arklei yra 
auginami ant ukiu del kareiviu 
ir iszmakyti gerai.

Tie arklei kasztuoje nuo 100 
iki 165 doleriu del musu raite
liu. Pirkdami ikariszlkus Bo
nus ir Markes nupirksit gerus 
arklius del musu kareiviu del 
jusu apgynimo. Jus ir jusu 

1 kaimynai puikinėdami Bonus 
ir Markes kožna pede, prigial- 
besit pirkti tokius arklius del 
musu raiteliu. Indekite nors 
10 procentą jusu uždarbio 
plikinėdami Karisžkus Bonus 
ir Markes.

—U. S. Treasury Department

— Mylimiausias tasai sve- 
czias, kada tave apleidineje.

ISTORIJE apie Gregorius, 
—------- —------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

Pirkie mažiausia už Deszimta Pro
centą Kares Bonu ir Markiu nuo savo 
uždarbio, kožna pede o tuomi suszelp- 
si Amerika supliekti nevidonus 1 ! !

— Zosiuke! Tai gražus vai
das, — paszauke linksmai Kui
niene; — Dievas gal žinot, su
lieti, gal sau parsivežei isž Var
szavos paiczia.

Motiejus tuos motinos žo
džius iszgirdės apkaito ir szir- 
dis pradėjo drueziaus muszt.

Inneszias krepszius in grin
czia ir Žydą atprovijas, sėdo 
grinezioj ant suolo ir nuo pra
džių lyg pabaigos viską moti
nai apsakė, kaip jam Varsza
voje atsitiko o kada ant galo 
pasakė jog jo dėdiene iszsiža- 
dejo, tada Kuiniene isz piktu
mo ka tik net raiko ir paszauke:

— O ta ragataa! Ir tai reikė
jo mums tau pavelint ant tokio 
vargo važiubt. Tai da meile 
Dievo jog giliukningai parke
liavai namon! O, ta prakeikta 
Varszava ! Jau kaip rodos, nie- 
kad neužšimanysi in Varszava

gabeno ant Lietuviszku dirvų?
— Ašz vadinposiu Zosiuke, — 

atsake nekalta sieratele, prisi
artinus prie apsimalszinusio 
Kuliiiaus ir bueziuodama nu
grubusia senio ranka; — visos 
motinos taip mane vadino...

— O kiek tu tuja motinu tu
rėjai ?

— Tris, o dabar ketvirta tu
riu — ir parodė ant Kulnienes 
ir pribėgus jai pabuteziavo ran
ka.

'Kulnienėi aszaros akyse pa
sirodė ir tarė bueziuodama

visZkoS dirvos.
Trumpam laike persidirbo 

ant tikros Lietuvaites ir tiktai 
tas pas ja Varszavinio užsiliko, 
jog daug mėgo kalbėt ir iszmin- 
czia praaugsztino seniausia 
merga o nuolatos buvo linksma 
ir mėgo szvaruma.

Senis Kulnius prisirasze prie 
saves ir davė pavarde: Zose 
Rastinuke. Kada in metus pa
augo, leido in mokslaine ir taip 
ėmėsi jog in men'esi iszmoko
ant lementoriaus skaityt. Kuni ■

mergiuke:

skriaudos nedatirsi.
Tai dalbai- matote, brangus

važiuot. Valia Dievo, sieratelia 
auginsiu. Gal atsiras kada tik
ra motina o jeigu ne, tai asz-------------- ------  ----o-----
busiu kaip motina. Dievas mali I vienok neužmiršzo. jog ja uba- 
už tai užmokės. Mergiuke, kaip L

gas, kuris mokino Katekizmos, 
negalėjo isz Zosės atsidžiaugt 

—- Bu'kie tiktai gera, paklus- ir in pora metu'kaimynine mok 
ni ir darbszi o jokios pas mus Mainė pabaigė ir likos atiduotu 

in angsztesne miestiszka moks
laine kur ponia daraktoriene

skaitytojau, kokia dorybia bu-diuosam laike nuo mokslo, mo- 
vo Lietuviu szirdys pripildy- kino ja sint ir kitokiu moterisz- 
tos. Ar szidaien pasigailėtu kas ku darbu nes reikia žinot jog 
a'nt sieratos? Dievoti žmones pas daraktorių buvo ant kva- 
intiki jog Dievo užžiuroje yra'tieros.
apleisti sierateliai. Tokia Zo-j ■ Motiejus priesz tai buvo tru- 
siuke, nors maža mergiuke o puti tinginys bet kada pamate

■ Zosės daikšztuma, norėdamas 
ge augino, paskui vela kitos tu- jai patikt, krutėjo apie namus

liėbutu pavydėjas dėl sunaus 
mokslo tai sziadien Motiejus 
butu su ponais lygybėje nes 
mislijo jog. kas su pinigais, tai 
tam mokslo nereikia.

(TOLIAUS BUS)

ėjo.
Bet bobelė vaikina ingalėjo, 

Vienas ant grindų su kita 
parvirto, 

Kita per sprandą su szluota 
kirto,

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS

PRISIUSKITE 
TIKTAI 500 O ATLAIKYSI
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T. 
———— 

SETAS Nr. 100 
_____ "'i 

Velniszkas Malūnas, Ant 
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 Ęituš 
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.
’ i . Rrttp

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes :: 
—o---

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

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

tt i i Z

Generolas Sveikinasi Su Indijos Aficieriais

Generolas Joseph Stilwell, kuris randasi kur ten Indijoj, 
sveikinasi su kapitonu Laybourn, isz Colorado, kuris aplai- 
ke garbinga titulą už jo narsumą, supliekdamas Italus, Af
rikoje.

Naujas Didelis Sapnorius 
160 puslapiu, su daugybe 
nauju pa veiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drueziai 
apdaryta, kietais audekli- 

į neis apdarais. Preke su 
1 nusiuntimu, Tiktai $1.00.

SAULE, MAHANOY CITY, PA'.

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

Sziam pavo
jingam laike, ta
vo Amerikos Tė
vynė reikalauje 
tavo paszialpos. 
Pirkie Apgyni
mo Czedinimo

Bondus ir Markes.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir

...IR MALDA...

Motinos Szvencz.

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

Preke, 15c.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.
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ŽINIOS VIETINES

MAHANOY CITY, PA.

—< Petnycziojc Szv. Leo
nardo. Subaltėjo Szv. Floren
tino, vyskupo.

— Sekanti tautiszki atmi
nimai pripuola szi menesi:

Laipkr. - Nov. 6, Amerikaš 
pripažino 'laisve del Panamos 
1903 mote.

Lapkr.-Nov. 11, Užbaigimas 
Pirmos Svie'tines Kares arba 
Armisltice Day. Ir ta diena 
1893 mete, invylko baisi sker- 
dyne Kražiuosia per Masko
lius.

—• Ana diena, gerai ’žino
mas barberys ir bluvusis kon- 
sulmonas Juozas Anceravicz- 
ius, apvaikisztinejo savo sukak
tuves gimimo dienos. Draugai 
ir gimines linkėjo Juozui svei
katos ir ilgo gyvenimo. Jo sū
nūs Juozas, kuris randasi įsub- 
marinu mokykloje New Lon
don, Conn., prisiuntė savo tėve
liui taipgi szirdingfus vėlini- 
mus.

—■ Ponas Mykolas Aukszta- 
kalnis, nuo 1223 E. Pine uly., 
levas trijų sunu kurie tarnauje 
del Dėdės Šamo, apvaiksžJtine- 
jo savo 70 m. amž. sulka'ktulves. 
Draugai ir patinstami vėlino 
jam geros sveikatos ir ‘sulaukti 
szimto metu!

—t Mahano’jiui turime labai 
P smart” Lieltuviszku vaiku, 
kaip tai laikas nuo laiko pasi
rodo. M. S., ana diena užklau
sė savo sūnelio kuris kovinosi 
prie pecziaus, ka jisai lenais 
dirba? “Asz'bOvinuosiu in toki 
aniglekasi kaip tėtukas,” atsa
ke vaikas. ‘ ‘ Tai gerai ’sūneli, 
bovinkis, tik nekrapsztyk taip 
nosies.” Ant ko vaikas atsa
ke: “ Tetuk asz tik kasu geng- 
ve in savo smegenis. ” — Argi 
no “smart” vaikas

— Utarninko ryta, Lapkr., 
(Nov.) 10ta diena, apleis mies
tą 88 vyrai, kurie instojo in U. 
S., Itarnysta, kurio apleis 10:42 
valanda ant Read ingo t rūki o 
in New Cumberland, Pa., ir 
Fort Meade, Maryland. Že
mai paduodame vardus tuja 
kurie ta diena iszkeliaus tar
nauti Dedei Šamui. Isz tu 88 
vyruku, 5 yra liuosnoriai. In 
New Cumberland važiuos 63 o
in Fort Meade 20.

SHENANDOAH, PA.
f Vincas Žitkus, 108 Schuyl

kill Ave., miro namie Seredos 
ryta. Velionis paėjo isz Lietu
vos ir prigulėjo prie Szv. Jur
gio parapijos. Paliko paczia, 
sunu, duktere, du 'brolius ir du 
anukus. Graiborius Menkevi- 
czius laidojo.

Ant Pardavimo
Saliunas su dvylika kamba

riais, geroje vietoje, gera užei
ga ir gerai žinoma per Lietu
vius ir kitos tautos. Parsiduo
da nebrangei, nes tame yra 
svarbi priežastis. Atsiszauki- 
te arba patys ateikite pas:

William Winslow, . . 
326 Pine Str., Tamaqua, Pa.

Isz Mahanoy City 
Frank Mi Being 
David Mario 
Joseph A. Melley 

.Joseph A. Walansky 
Francis D. Guinan 
Edward F. Monaghan 
Joseph A. Milukas 
Theodore Bogdanavage 
John C. Rzeplinski 
Francis J. Dixon 
George M. Chernis 
Henry J. Burke 
John S. Sofranko 
Joseph Koval 
Leonard W. Lesusky 
Bernard F. Grady 
George A. Hasara 
William C. Youch 
George Roman 
Anthony S. Swirsky 
Martin R. Stefonick 
John E. Lesh'ko 
Francis A. Swokel 
Andrew J. Wargo 
Andrew M. Ponisciak 
Ferris G. Terrill 
Stephen A. Whitecavage 
John T. Conway 
Albert A. Christodk 
Manton E. Kramer 
John F. Ellis 
John Usiak
James F. Graham 
Joseph A. Savaika 
Russell E. Blaiker 
Francis J. Cummings 
Anthony J. Ambrutis 
Thomas C? Keegan 
Thomas J. Lawler 
Joseph M. McCarthy 
William O. Rhoades 
Joseph F. Stasak 
Franklin W. Brown 
Vincent P. Baronas 
Francis E. Koback 
Joseph J. Misser 
Steven Meschar

Isz Wiggans 
Alfred Zeigler 

______ *
Isz Jacksons 

Delroy D. Wagner 
Paul R. Bowman

Isz Kaska 
Donald M. O ’Leary 
Peter J. Harding 
John Husick

■•-nr -’ g .

Isz Frackville 
Hilbert D. Ban'kes

Isz New Philadelphia 
Peter P. Kozlosky 
Joseph P. Ozalas 
Peter J. Armstrong 
James A. Flood 
Charles J. Ozalas 
John G. Poplosky, Jr. 
Albert P. Basgil 
Frederick F. Stutz 
John Franko 
Andrew C. Kodis 
John M. Tourish 
John J. Yakaitis 
Louis A. Dalvet

Isz Cumbola 
John P. Bushta 
John C. Krull 
Francis A. Strauss 
Walter S. Zapotoezny

Isz Middleport 
Andrew Tihansky 
Paul J. Kantner

Isz Silver Creek 
Edward M. Bernitsky

Isz Hazleton 
John Smarr

Isz Elmira, N. Y. 
John Baipach

DARBO ŽINUTES
Wilkes-Barre. — Jau ketvir

tu syk iszejo ant straiko apie 
1,000 anglekasiu nuo Dorrance 
kasyklų, isz priežasties nesu
tikimo apie mokesti, bet prezi
dentas Kosak, neužtvirtino taji 
straika ir liepe visiems sugryž- 
ti prie darko pakol virszinin- 
kai nesutaikins darbdavius su 
darbininkais.

Isz St. Nicholas
John J. Cullen

General Ed. Martin

Dr. Ivor D. Fenton

Harrisburg, Pa. — Isz visu 
daliu Pennsylvanijos raportai 
danesza kad visas Republiko- 
niszkas tikietas likos iszrink- 
tas. Generolas E. Martinas išb
rinktas didžiuma balsu 1,361,- 
101 o jo prieszas, Ross, aplaike 
143,235 balsus.

D. Fenton, likos iszrinktas mu
su paviete su 32,869 balsais.

Neregys Wachhaus, isz She
nandoah, likos iszrinktas in ge 
neraliszka tarnyba, in Harris- 
kurga, su 8,111 balsais.

New Yorke kandidatas ant 
majoro miesto, T. E. Dewey, li
kos iszrinktas didžiuma balsu

G. Harold Watkins

ISZBARSTE TURTĄ 
| ANT ULYCZIOS

Bet Apie Tai Nežinojo
1 Allentown, Pa. — Pasiėmus 
Į savo gyvenimo suezedintus 2,.- 
1000 doleriu, už kuriuos ketinu i . . , . - ,.sau nusipirkti maža nameli ar- 
timam miestelyje, Ellwopd, ■ 
Mrs. Ella Wrightingtpn, 65 ■; 
metu, vos nesukrito negyva isz 
baimes ir nuliudimo, kada per- 

'sitikrino kad visas jos turtas

Schuylkill pavieto Republik- 
onu pirmsedis, G. Harold Wat
kins, kuris taip pasekmingai 
vede rinkimus ir stengėsi kad 
jo kandidatai laimėtu, szirdin- 
gai dėka vo j a visiems ukesams 
už balsavima ir iszrinkima ji 
kandidatu už ka bus ateityje 
visiems pagialboje. Ponas

Senuke insidejo in skepetai
te pinigus ir prisisege ja enty- 

i je bet špilka atsisegė ir pinigai 
gszpuole ant saidvoko ir kada 
motere daejo in ofisą pardavą- 
jo, visi pinigai buvo dingia. 
Ant giliuko daug geru žmonių 

į rado pinigus, nunesze juos ir 
atidavė palicijai, kada dagirdo 
apie senukes nelaime. Apie 200

ir badai bus kandidatu ant pre- Watkins yra vaistiniu senato-
Mahanojaus kandidatas ant zidento ateinaneziuose rinki- rium isz musu distrikto ir gy- 

kongresmono, daktaras Ivor muose ant prezidento. vena Girardvilleje.

doleriu da nesugražinta.

Susibarė Už Szlebe,

BALSAI 
MUSU SKAITYTOJU

Ona Szimkuviene, isz Con 
nerton, Pa., raszo: — Guodoti- 
nas tamisita: Prisiuncziu mo
kesti Už laikraszti “Saule” ir 
meldžu siuntinėt ant toliaus. 
Yra tai žymius laikrasztis ir 
man laibai linksma ji skaityti. 
Asz esmių jusu sena Skaitytoja; 
“Saules,” o būti be josios tai 
kaip žmogus butu tamsiam 
kalėjime, uždarytas nuo links
mais svieto. Acziu jums szir- 
dingai ir lieku su pagarba.

— Svarbiausia priežastis 
tankiu, o nedasektu ypatiszku 
užsipuldinėjimu yra užvydeji- 
mas ir kvailumas.

Isz New Boston
William Sarody

Isz Morea 
Geary C. Hower 
Adam A. Koznecki 
Joseph G. Marcusky 
Michael Bucko

Isz Buck Mountain 
Joseph Yutko

Isz Bowmans 
Stanley G. Koilefal

Isz Barnesville 
Fredrick L. Houser 
Hilbert C. Techentin 
Frederick G. Garber

Isz Boston Run 
John H. Herrity

Indiana, Pa.— Isz priežasties 
kad trys bosai pamėtė savo 
darbus Rochester & Pitts
burgh Coal kasyklosia, kurios 
pristato anglį del geležinkeliu 
ir kariszku dirbtuvių, kom
panija praszalino viena isz bo
su ir pristatė ii prie mažesnio 
darbo. Tas labai suerzino ang- 
lekasius ir po pametimui trijų 
bosu, kiti darbininkai sustojo 
dirbti pakol kompanija nepri
ims bosu vela prie ju darbu.

Netikėtas Radinys 
Medyje

Indianapolis, Ind. — Kada 
farmerys, Martinas Zeller, gy
venantis artimam miestelyje, 
Eberville, kirto supuvusi medi 
prie savo namo, kirvis pataikė 
in ka toki kieta. Martinas, dirs- 
telejas in medi, rado jame su
rūdijusia blekine deže kuria 
tuojaus isztrauke. Nemažai nu
sistebėjo kada rado joje 120 
auksiniu ' dvideszimt-doleriu. 
Kada savo radiniu pasigyrė jis 
kaimynams, vienas senelis jam 
apreiszke kad tai dalis turto 
paslėpto per geležinkelio ban
ditus kurie apipleszinejo tru
kius szioje aplinkinėje, 1874 
mete. Farmeris turėjo apmai
nyti auksa ant bumaszku nes 
valdžia uždraudžia turėti szia- 
dien auksa.

Žmogiszkas Kraujas 
Kaipo Gyduole

Vanceville, Gal. — Sekantis 
atsitikimas mums parodo kad 
da nesuvisai isznyko tikėjimas 
in burtus, apraganavima ir už
žadėjimus tamsiu žmonių.

Viena isz tokiu lengvatikiu, 
Mrs. Freida Kennett, 30 metu, 
nuo kokio tai laiko turėjo 
skaudanezias akis o daktarai 
jai nieko negalėjo pagialbet. 
Motere tuom balsei rūpinosi j 
kad apjaks. Ana vakara ji sap-į 
navo kad visa priežastis jos 
kentejimo yra jos kaiminka o 
jeigu ji aplaikys jos kraujo ir 
pateps sau akis tai skausmas 
akiu nustos. Pasiszaukus kai
minka apgavingu budu, užklu
po ant jos, perpjovė jai ranka 
ir su jos krauju patepe sau 
akis. Bet nieko nepagialbejo, 
kaiminka apskundė motere ku
ri už truputi kraujo turėjo jai 
užmokėti 25 dolerius ir kasztus 
teismo.

Norėjo Suėsti Paczia, 
Taip Buvo Alkanas
Erie, Pa. — Manuelo Stera- 

no, 38 metu, buvo labai iszalkes 
nes nieko nevalgė per tris die
nas todėl norėjo savo paeziule 
suėst, pradedamas nuo pirszto 
kuri jai atkando. Taip jis isz- 
sikalbinejo sude kada ji pati 
liepe aresztavoti. Sudžia jam 
atsake idant susilaikytu nuo 
žmogedystes ir uždare ji ant 
deszimts dienu in kalėjimą.

SENUKAS SZOKA 
KAZOKA

Susilaukęs Dvynuku
Simpson, Ill. — Kartais gar

nys padaro užtektinai juoku ir 
daug klaidu, kaip tai atsitiko 
ana diena czionais, kada pa
eziule Kristupo Keller, 79 me
tu senuko, pagimdė dvynukes, 
dvi drūtas ir sveikas dukreles. 
Motina turi 35 metus amžiaus 
ir jau turi keletą savo vaiku po 
pirmam vyrui. Szeimyna gyve
na vargingai ir nežino kaip isz- 
maitins da dvi burnas. Kaimy
nai pasigailėjo ir Sudėjo kelio
lika doleriu del dvynukių.

Iszbartas, Iszgere Tru- 
ciznos Ir Mirė

Detroit, Mich. — Jokūbas 
Rusecki, 19 meta, atėmė sau 
gyvastį per iszgerima truciz- 
nos. Vyrukas nuėjo ant vaka- 
ruszku pas savo drauge be pa- 
velinimo tėvo ir sugryžo vėly
bu laiku namo už ka likos 
smarkiai iszbartas per tėvus. 
Ant rytojaus Jokūbas dingo 
nežine kur ir su pagialba kai
mynu pradėjo jo jeszkoti ir su
rado netoli upeluko apie myle 
nuo namu bet taip silpna jog 
vos isztare pasakyti kad pats 
sau atėmė gyvastį per nusitru- 
cinima. In kėlės valandas po 
parvežimui namo, Jokūbas mi
re.

— Žmogaus laime labiau
sia duria in akis kitiems.

Amerikonai Apdovanoti

Generolas Sir Harold Alesander apdovanoja Ameriko- 
niszkus kareivius su Angliszkugarbesmedaliuužnarsuat- 
sižymejima ant kares lauku Egipte. Apdovanoti garbe yra: 
W. Cornog, isz Augusta, Ga., J. Smothers isz Princeton, 
Ind., ir Kindle Watson,

SZEIMYNISZKA 
TRAGEDIJA

Lenkas Nuszove Jauna 
Paczia Ir Nigeri Ku
riuos Surado Lovoj
Detroit, Mich. — Stanislovo 

Sovinskio namuose ana diena 
atsitiko kruvina tragedija. So- 
vinskas da yra jaunu vyru, ve
dės vos szeszis metus bet senei 
jau nedirba nes serga džiova. 
Jo pati Karolina, buvo vos 27 
metu amžiaus, stipri ir karszto 
budo moterele. Ana vakara vy
ras parėjo namo apie vienuo
likta valanda vakare, surasda
mas prie paezios nigeri, koki 
ten szundaktareli, Charles Gib
son. Motere pradėjo vyrui aisz- 
kinti kad ji staigai susirgo ir 
turėjo szauktis daktaro pagial- 
bos. Daktaras liepe vyrui tuo
jaus eiti in aptieka ir parneszti 
vaistu. Vyras iszejo in aptieka 
bet eidamas pro namo szona, 
iszgirdo kad jo pati ir daktaras 

ljau randasi miegkambaryje ir 
ten kalbasi. Vyras sugryžo ad- 
gal, inejo ant pirsztu in kuknia, 
pasiėmė karabina, indėj o kėlės 
kulkas ir ant galu pirsztu nu
ėjo in miegkambari. Ten jis 
parnase savo jauna paczia ir 
nigeri jau nusirengusius lovo
je. Vyras nieko nelaukdamas 
szove isz virszaus. Kulka pa
taikė daktarui in pakauszi, isz
ejo per burna ir pataikė mote- 
rei. Abudu likos nuszauti ant 
vietos. Vyras da paleido viena 
szuvi in motere.

Tame pat kambarėlyje mie
gojo du maži vaikai kurie pa
budo nuo szaudymo ir pradėjo 
graudžiai verkti. Vyras nuėjo 
ant palicijos ir apsakė kas at
sitiko, pasiduodamas gervalei. 
Sudas pastate ji po kaucija tik 
500 doleriu nes suprato kad vy
ras buvo priverstas taip pasi
elgti apgynime savo namo. Vai
kai likos atiduoti in rankas 
mielaszirdingos drauguves.

Mirtis
Newark, N. J. Palicija 

jeszko Leonos Shannon, kurios 
vyra rado su perszautw krutinę 
ana diena. Pagal kaimynu ap
sakymą tai vyras nupirko pa
ežiai szlebe už kuria užmokėjo 
deszimts doleriu bet motere isz 
jos nebuvo užganadnita ir isz 
to kilo smarkus barniai tarp 
poros. Vyras, negalėdamas il- 
giaus dalaikyti moteres iszme- 
tinejimu, badai kirto jai per 
veidą su kumszczia o toji isz 
piktumo pagriebė revolveri pa
leisdama in ji du szuvius už- 
muzdama ji ant vietos. Vyras 
po tam pasiskolino Forduka 
nuo kaimyno ir iszpiszkejo ne
žine kur ir lyg sziai dienai jo 
nesurasta.

Nužudė Paczia Ir Sunu, 
Laike Lavonus Skiepe

Per 11 Dienu
Moline, III. — Lloyd Sieffer- 

man, pripažino palicijai buk 
jis užsmaugė savo paczia, 28 
metu ir deszimts metu sūneli, 
kuriu lavonus laike skiepe per 
vienuolika dienu.

Lavonus surado moteres bro- 
lei kurie klausinėjo savo szvo- 
gerio kur dingo j u sesuo kurios 
nemate per kėlės dienas. Taja 
diena vyras, parejas namo vė
lybu laiku, pradėjo bartis su 
paczia kuria nustume nuo tre
pu ir kada toji gulėjo apalpus, 
sudaužė jos galva su plaktuku 
ir užsmaugė su virve. Taipgi 
užsmaugė ir sūneli. Abudu la
vonus surado ant krūvos skiepe 
in vienuolika dienu po žudins- 
tai.

— Moteres be vyru galėtu 
apsieiti, bet vyras be moteres 
negali.

Istorija apie Amžina Žydą. 
Jo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Pei’ paczta 
20 centai. Adresas:

Saule, Mahanoy City, Pa.

SKAITYKIT “SAULĘ” PLATINKIT

Protingu yra būtie 
paezedium; jeigm cze- 
dini taji paezeduma. 
Amerikos Kares Bo

nai ir Markes tau prigialbes ir 
prigialbes Amerikai. Pirkin^ 
ekite Amerikos Kares Bonus ir 
Markes SZIADIEN!

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

L. TRASKAUSKAS
LIETUVI,SZKAS GRABOĘ1UŠ

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




