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Isz Amerikos Žiema Jau Czionais

30,000,000 ŽMONIŲ
APLAIKE 
PASZIALPA

Nuo Raudono Kryžiaus
Washington, D. C. — Pirmi

ninkas Raudono Kryžiaus 
Drauguves apreiszke buk toji 
drauguve praeita meta suszel- 
pe 30 milijonu žmonių Europo
je ir kitose dalyse svieto. Tieji 
dalykai kasztavo draugijai 
apie 62 milijonus doleriu. Puse 
tosios paszialpos buvo nusiuns- 
ta in Anglija, o likusi dalis nu- 
eiunsta in Rusija, Kinus ir ki
tas vieszpatystes kurios reika
lauja paszialpos.

Surado $850 Prie
Mirusios Moteres

KARE
MILIJONAS AMERI

KONU BUS ANT 
KARES LAUKO

Lyg Naujam Metui

ITALAI TURI PRI
VERSTINAI DIRBTI

Arba Bus Suszaudyti
London — Žinios skelbia buk 

Italu valdžia iszdave ukaza sa-į 
vo žmoniems kad visi kurie yra' 
tinkami prie darbo, stotu ant; 
paliepimo o jeigu atsisakytu 
dirbti tai bus suszaudyti. Visos 
mokyklos likos uždarytos kad 
suczedyt kuri ir hotelei taipgi

Trys Pristovos Bombarduotos
Allijentai Bombardavo Tunisą,

Norints žiema da neprasidė
jo, pagal kalendorių, kuri pra
sideda 22 d. Gruodžio, bet Žie
mos Dede nelaukė lyg tos die
nos ir pradėjo savo darba anks- 
cziau. Vienas isz elektrikiniu 
darbininku taiso sugedusius 
elektrikinius dratus kad butu

Washington, D. C.( — Pre
zidentas Rooseveltas apreiszke 
kongresui buk lyg Naujam Me- likos uždaryti. Beveik visi vai
tui ant Europiszku kariszku 
lauku turėsime daugiau kaip 
milijoną musu vyruku kurie 
prigialbes Allijentams supliek
ti Vokieczius ir Japonus.

Amerika taipgi szimet 
siuntė Allijentams 3,000 
planu, 4,000 tanku, 30,000 
ku ir kitokiu automobiliu ir 
apie 2,500,000 tonu visokio 
maisto.

! kai likos iszvežti in kitur kad' 
juos apsaugoti nuo bombarda
vimo. Visoje Italijoje kyla su- 
miszimai nes žmones yra labai 

! is bauginti.

Bizerta Ir Sousse, Kur Padare 
Dideles Bledes; Rommelis Bėga 

Isz Libijos; 104 Sudege 
Deganczioje Saleje

nu- 
ero- 
tro-

London — Vokiecziai suszau- 
de dargiau kaip 300 Grekiszku Afrika — Amerikoniszki ir Angliszki ero- 

000 Jauonu U^musz-^yvent°ju Lam"ijoj už ardJ™a’planai staigai užlėkė ant trijų pristovu Tuniso, 
gei zmkehu ir degimmafab gjzerĮ0 jr $ousse kurias bombardavo su dide- 

lems bledems, numesdami ant ju apie tūkstanti 
tonu bombų. Visos pristovos likos suteszkintos

G
ta Guadalcanale

Cape May Court House, N.J. 
— Palicija surado negyva Ona 
Schensley, 54 metu amžiaus, 
kuri pribuvo isz Philadelphijos 
pas gimines. Lavonas moteres 
radosi kuknioje. Prie jos lovos 
surado kėlės dinerkes kuriose 
jradosi 850 doleriu aukse ir keli 
svetimtautiszki auksinei pini 
gai. Pinigai likos surasti kada 
palicija jeszkojo kokiu davadu 
isz kur motere paėjo ir ar turi 
giminiu. Keliolika auksiniu pi
nigu rado po karpetais ir kito
se vietose.

3 Užmuszti Nelaimėse 
Kasyklose

Scranton, Pa. — In laika vie
nos paros czionais likos už- 
muszta trys anglekasei, Jonas 
Matisko, isz Eynon, likos už- 
musztas o jo sūnūs mirtinai su
žeistas. Frank Pittasi likos 
elektrikiuotas Deangalis ka
syklose kada dalypstejo drata 
o Francis Doyle likos užgriau
tas ant smert per nupuolimą 
ąngliu West Avoca kasyklose.

Mirtinai Sumusze Duk
rele Kad Iszdave

10 Centu

New Kensington, Pa. — Mrs. 
Jennie Kellerman, 35 metu, ir 
jos seserunas, Robertas, 28 me
tu, likos uždaryti kalėjime už 
suplakima jos dukreles, 14 me
tu, už tai, kad nelaiminga mer
gaite iszdave dvideszimts cen
tu ant kendžiu isz $1.30 kuriuos j 
uždirbo restauracijoj, mazgo
dama torielkas. Po sumuszimui 
mergaites, seserunas paėmė 
jos likusius pinigus ir nuėjo 
ant krutamu j u paveikslu. Mer
gaite vėliaus mirė nuo sumuszi- 
mo ligonbuteje. Motina su se
seriniu likos aresztavoti ir už
daryti kalėjime.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

szviesos del žmonių, nors tame 
laike buna dideli szalcziai, ve
jas ar sniegas bet tieji darbi
ninkai atlieka savo privaluma.

1,300,000 MOTERIŲ
PRIIMTA IN

DARBUS

In Meta Laiko
Washington, D. C. — In vi

sokius kariszkus darbus szi- 
met jau priimta milijonas ir 
trys szimtai tukstancziu mote
rių ir beveik tiek vyru kurie tu
rėjo nuo 20 lyg 40 metu am
žiaus. Beveik kas diena karisz- 
kos dirbtuves priiminėja vis 
daugiau moterių kurios greitai 
iszmoksta visokius darbus ir 
yra tinkamos prie visko.

Du Metai Kalėjimo Už 
Apvogimą Kunigo

Pueblo, Colo. — Mikolas Wil
cox, 24 metu, likos nubaustas 
kalėjimu ant penkių metu už 
apvogimą kunigo, James Don
nelly. Mikolas nuėjo pas kuni
gą užpraszyt Miszias už duszia 
jo mirusios motinos, duodamas 
kunigui bankini czeki ant 50 
doleriu, aplaikydamas reszto 
45 dolerius. Žinoma, czekis bu
vo be jokios vertes. Mikolas li
kos vėliau suimtas ir uždary
tas kalėjime.

Valdžia Paims Puse 
Maisto Bleszinese

Del Kareiviu
Washington, D. C. — Val

džia paims puse maisto kuris 
likos pagamintas bleszinese 
ant 1943 meto, del gyventoju, 
kuri sunaudos kareiviams ne
žiūrint kur jie butu. Taipgi už
draudė fabrikantams naudoti 
bleke del bleeziniu ir naudoti 
kitoki materijola ant tojo tiks
lo nes bleke yra naudojama del 
kariszku iszdirbyscziu.

Rusai Užmusze 3,500 
Vokiecziu Prie

Stalingrado
Moskva — Tukstancziai Vo- 

kiecziu su daugeliu tanku, 
stengiasi adgauti nekurias po
zicijas prie Stalingrado bet li
kos baisei supliekti netekdami 
3,500 kareiviu, daugybes tanku 
ir kitokio kariszko materijolo. 
Taipgi Rusai suszaude dvylika 
eroplanu. Rusai taja diena pa
ėmė dvylika myliu, paimdami 
nuo Vokiecziu 13 kaimeliu.

Paimti Vokiszki jauni ka
reiviai, da beveik tik vaikai, 
dėvėjo tik vasarinėms mandie- 
roms ir buvo pusgyvi nuo szal- 
czio.

Coaldale, Pa. — Helena Na- 
vickiuite is^keliavo in Camp 
Pickett, Va., amt tarnystes da- 
žiuretojos ligoniu kariuomenė
je. Jos sesuo Franciszka taipgi 
iszikeliaus Sausio menesyje ant 
tarnystes W.A.V.E. Abi sesu
tes yra gabios moksle ir bus 
naudirigos Dedei Šamui.

Australija — In keturis me
nesius laiko nuo kada Ameri- liszkas submarinas paskandino
komai randasi Guadalcanal, keturis Vokiszkus laivus su ka- jr sudegintos lf daug Žmonių UŽfflUSZta. Libijoj 
likos užmuszta 7,000 Japonu ir reiviais, kuriuos gabeno in Tu- . . . . ... .. . . . . , « j i
640 eroplanu suszaudyta. Szia- rjsa Kiti vela suardė geležin- V OKieCZiai llkOS Supliekti IT dabar bėga adgal. 
dien Amerikonai turi ten pir- 
mybe ir užmuszta tik 700 Ame
rikoniszku kareiviu arba ant 
kožno Amerikono užmuszta de- 
szimts Japonu.

Washington, D. C. — Ang-

keli Italijoj.

Trys Kareiviai Surasti i aPsi^inti nuo užpuo1u- 
Negyvi Automobiliuj

Rusijoj Vokiecziai likos sumuszti trejose
Norvegija — Hitleris stato , t .

fortecas Oslo, Holandijoj, kur vietose ir atėmė adgal kėlės svarbias vietas nuo 
tikisi užkiupimo nuo Ailijentu yokieczju Aplinkinėje Velyki Lūki Vokiecziai 
trumpam laike. Todėl stengsis r J J

likos sumuszti. Badai keli tukstancziai Vokiė- 
cziu likos užmuszta ir sužeista.Turkija — Czionais Turkisz- 

„ x m ki, Amerikoniszki ir RusiszkiCoatesville, Pa. — Trys ... ...... ,. 4,. .... ... . . diplomatai laike posėdi ant ku-Amerikoniszki kareiviai, visu . , x .. m . .. .. ... x. ’ . 1 no padarys taika su Turkija irmgerei, likos surasti stovim- j 
ežiam automobiliu j e ant Lin
coln plento artimoje czionais. 
Manoma kad visi mirė nuo už- 
trucinanczio gazo iszeinanczio 
isz automobiliaus. Visi langai 
automobiliaus buvo uždaryti.

jeigu ja Vokiecziai užkluptu tai 
Amerika ja suszelptu.

Ant Guadalcanaio Japonai aplaike dideles 
bledes nuo Amerikonu kurie taipgi paskandino 
kelis Japonu laivus.

Berlinas — Czionais aplaiky- 
ta žine buk Anatolijoj, Turki
joj, buvo smarkus drebėjimas 
žemes kuris užmusze 20 žmonių 
ir sužeidė daugeli. Daug namu 
sugriuvo.

Afrika — Vokiecziai Libijoj 
bėga in užpakali kuriuos pra
dėjo užklupinet Amerikonai ir 
Anglikai. Hitlerio sapnas už
griebimo tosios szalies neiszsi- 
pilde.

104 SUDEGE DEGANCZIOJE SALEJE
Vela Baisi Ugnies Nelaime Kurioje Žuvo 104 
Žmones Ir 130 Apdege. Ugnis Kilo Columbus

Svetaines Kliube
London — Paryžiuje kilo bai

si eksplozija teatre kuri užmu- nada — Kada atsibuvinejo szo- 
j sze apie szimta Vokiecziu ir ke- kis Knights of Columbus kliu- reiviu taipgi žuvo liepsnoj. Su
lis aficierius. Tasai teatras bu- bo svetainėje, staigai kilo ug- žeistieji likos nuvežti in ligon- 

butes o mirusieji in lavonyczias 
nes isz ju daugelis yra nežino
mi.

Pirkite Apgynimo Czedinimo vo paimtas per Vokieczius ir 
Bondus ir Markes. naudojamas kaipo kazarmes.

Vokiecziai Vežami In Nelaisviu Abazus

Yra tai pirmutinis trūkis su Vokiszkais nelaisviais in Cairo, Egiptą, paimti laike mu- 
sziu ant Alamein frunto. Tukstancziai Vokiecziu likos sutalpytais tuose trukiuose. Ant 
deszines puses stovi Lieut. Generolas George Montgomery, vyriausias vadas Angliszkos 
kariuomenes, kuris sau malszsi stovi kada puse mylios nuo jo dundėjo armotos.

St. John, Newfoundland, Ka-

nis, kuri greitai prasiplatino ir 
žmones užkimszo visas duris ir 
iszeigas. Akimirksnyj kilo bai-
sus sumiszimas, žmones prisi- 
kimszo prie iszeigu, nekurie li
kos užmuszti prie duriu o kiti 
sudege ant smert — viso badai 
104 o apdege ir likos sužeista

Norėjo Kad Pati Mokė
tu Už Gyvenimą Su Ja

New York — Ar motere, ku
ri uždirba ant meto 9 tukstan- i
ežius doleriu, privalo atiduoti 
dali savo uždarbio del savo vy
ro? Toki tai klausymą turės 
nusprensti czionaitinis sūdąs.

Ant tokio užmanymo savo 
vyro nesutiko Mrs. Grover

130 kitu.
Daugelis Amerikoniszku ka-

Taigi, in laika dvieju sanvai- 
cziu yra tai antra baisi nelaime 
kuri yra panaszi in Cocoanut 
Grove nelaime, kuri atsitiko 
Bostone.

UZRASZE PRIETEL- 
KAI $10,000

Stanley, kuri geidžia už tai j 
persiskirt nuo savo vyro kuris' 
turi gera užsiėmimą American 
Oil Co. Jos vyras spiriasi nuo 

!savo pacziules kad ji jam duo
tu po 200 doleriu ant menesio 
ir viena tūkstanti doleriu pa
baigoje meto o tada turės pri
vilegija gyventi su juom po ta

Paežiai Tik $100

Philadelphia, Pa. — James 
Gorman, sūnūs nesenei mirusio 
tureziaus, užrasze puiku narna 
vertes 10 tukstancziu doleriu 
del savo prietelkos, Onos Ford-
ham, jaunai ir patogiai aktor- 
kai, kuri jam buvo labai prie
lanki. Savo paežiai jis užrasze 
tik szimta doleriu o tai už tai 
kad jo pati apleido ji 1939 me
te ir nuo tosios dienos gyveno 
persiskyrime. Motina merginos 
sako kad jos duktė buvo senio 
Gormano sekretorka ir dirbo

paezia pastogia. Jeigu ant to pas ji už dyka todėl nuo jo su- 
1 nesutiktu tai su ja negyvens, naus aplaike narna.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Vieam dideliam mieste, kur 

randasi gana didelis skaitlis 
Lietuviu, vienas nupirko gro- 
sersztori nuo kito. Žmogelis in- 
mokejo kelis szimtus doleriu ir 
apsiėmė pardavėjo skolas at
mokėti kurios likos užtrauktos 
ant tojo sztoro. Negana to, par
davėjas paskolino pirkėjui sa
vo paezia kad toji jam gaspa- 
doriautu per koki tai laika nes 
ji suprato bizni gerai. Naujas 
sztorninkas dare gera 'bizni, 
skolas atmokėjo o kada jau vi
sos iszlygos likos iszpildytos, 
nusidavė pas pardavėja sztoro 
kad tasai pasiimtu savo pacziu- 
le namo bet moterėlė nenorėjo 
ne klausyti apie tai sakydama 
kad jai pas nauja locnininka 
yra laibai gerai ir ji ten pasi
liks. Vyras gražumu ir .meilu
mu melde kad toji eitu su juom 
bet niekas negialbejo. Tada jos 
vyras apskundė pirkėja pas 
magistrata bet tasai aiszkino: 
“Asz jos nenoriu ir nelaikau, 
tegul ji eina sau namo.”

Bet motere su galva krato 
kad ne eis.

Sudžia davė jiems visa san- 
vaite laiko ant susitaikinimo.

Na ka? Ar-gi ne Amerika- 
niszkas triksas? Ar-gi tai ne 
gyvulinio budo žmones?

Į ypatingai rasztininkai ir iszra- 
i dejai. Paimkime ant pavyzdos 
vena isz 'žymiausiu Ameri'ko- 
niszku poetu kuris parasze: 
“Black Raven” (juodvarnis). 
Jis mirė didžiausiam varge ir 
nedatėklyje 1849 mete ligonbu- 
teje Baltimore, Md., o ant namo 
kuriame jis gyveno ir dirbo, 
sziadien randasi prikalta to'b- 
lyczia ant jo atminties ir gar
bes. Jo jauna pati, mirė kelis 
metus priesz ji, nes sirgo džio
va ir mirė isz bado...

Paraszes savo puikia poema, 
nusidavė in kėlės iszd'avystes 
idant ja parduoti o už pinigus 
nupirkti serganeziai paežiai 
truputi maisto ir kurio. Bet vi
si ji iszjuoke ir niekas nepirko 
jo rasztu. Ant galo kokis tai 
Žydelis susimylėjo ant jo ir da ■ 
ve jam 50 centu už jo poema. 
Poetas nusipirko bonkute pie
no, 'bulkute duonos ir malku ir 
skubino su linksma naujiena 
pas serganezia paezia. Bet ka
da parėjo namo, rado savo my
lima paezia jau sustingusia nes
mirtis palengvino jai kentėji
mus.

Poetas isz gailesties neteki
mo paezios, pradėjo gerti, už
baigdamas savo varginga gy
venimą ligonbuteje. Palaidojo 
ji miestas ant ubagu kapiniu. 
Dabar susitvėrė draugija idant 
pirkti taji narna kuriame poe
tas gimė ir ji užlaikyti ant at
minties. Jau paaukauta kelio
lika tukstaneziu doleriu ant to
jo tikslo. Taigi, atėjo garbe po 
mireziai o už gyvasties davė 
jam vargingai mirti...

Ar-gi ne spjaut svietui in ter- 
la už toki atlyginimą. Kiek tai 
isz musu Lietuvisžku rasztinin- 
ku mirė panasziai, netredami 
szmotelio duonos už gyvasties 
o ir po mireziai aplaike da vi
sokius paniekinimus.

Sztai iszsipilde žodžiai: “Kas 
tau ne miela, 'kitam nedaryk. ’ ’

Tris metus adgal, kokis tai 
žmogelis isz Cleveland/), Ohio, 
likos nubaustas in kalėjimą ant 
trijų metu, už svetim-moteria- 
vima. Per visa ta laika nubaus
tas pakutavojo už savo nelaba 
pasiielgima ir gailėjosi kad su- 
sinesze su kita motere ir nu
skriaudė savo locna motere. 
Maustydamas apie “marnas- 
tes” szio svieto, prižadėjo sau 
jog kada apleis kalėjimą po isz- 
sedejimui savo pakiltos, su- 
gryfez prie savo prisiegeles ir 
vaiku, kurie liūdėjo paskui ji 
ir pradės gyvenimą isz naujo. 
B-et likimas kitafip surėdė.

Kada kalininkas apleido mu
rins kalėjimo, tuojaus nuvažia
vo namo tikėdamasis kad ji pa
ti meiliai priims ir pasveikins, 
apkabindama jo kakla, ir visa 
praeitis bus užmirszta.

Bet kada jis stojo ant sleriks- 
czio savo namo, pacziule nesi
mėtė jam ant kaklo, tik pradė
jo graudžiai verkti. Patiko ja 
ta pati sarmata, tas pat nuže
minimas, už koki jis turėjo at
kentėti tris metus kalėjimo. 
Laike jo nebuvimo, pati susine- 
sze su kitu ir dabar laukia gy
vojo vaisiaus savo prasižengi
mo.

Kaip toji gyvenimo drama 
pasibaigs tai nežine, nes proku
ratorius stengiasi sutaikinti ta 
porele o prielaidini laukia ka
lėjimas kaip atkentejo jos vy
ras.

Ka jus manote apie tai, mie
li skaityto jai ? Ar-gi neverta 
ant to gerai apmaustyti ?

įSvietinei diplomatai apreisz- 
ke Popiežiui kad apleistu savo 
gyvenimą Ryme nes Anglikai 
gali bombarduoti neužilgo Po
piežiaus sodyba 'bet Popiežius 
staeziai atsisakė apleisti. Po
piežius apreiszke savo nuomo
ne diplomatams: ' ‘ Iszdaviau 
paliepima visiems mano vysku
pams po visa svietą, kad pasi
liktu ant savo vietų, kaipo geri 
ganytojai savo aveliu ir idant 

; jas neapleistu laike sziadieni- 
nio .pavojaus.”

Ant karisžku lauku žūsta 
tidk Vokisziku kareiviu kad 
jau nesiranda vietos kur juos 
laidoti. In Austrija pribuna 
daugelis trukiu pripildyti su
žeistais kareiviais, taip pilni 
kad nekurie trukei turi sustoti 
ant paszaliniu begiu pakol at
siras vietos kur patalpinti su
žeistuosius. Vienam trūkyje ra
dosi net 55 sunkei sužeisti Vb- 
kiszki kareiviai kurie mirė isz 
neprižiurejimo pakol juos ga
lėjo patalpinti ligonbutese.

-—Pradžia mokslo tikybos del 
vaiku, neatbūtinai turi būti 
nuo tėvu o ne nuo kunigu. Ka 
tėvas ir motina vaika iszmo'kys 
tai jis ta lyg mireziai pamys. 
Gera pavyzdi kūdikiui pir
miausia. turi duoti tėvai, jeigu 
norime kad butu geri musu vai
kai.

Kiek tai žmogus nukentezia 
yąrgą pakol ko tai, Moja o

HUGH BYAS RASZO 
APIE JAPONIJA

Sziu Dienu Knygos; 
Recenzija Stephen 

Pearce

Hugh Byas*. kuris praleido
23 metus Japonijoj kaiipo Ame
rikos laikras’Z t įninkąs savo ne
senei iszleistoje knygoje, “Go
vernment by Assassination,” 
inrodo, kad jis visapusiszkai 
pažysta ta szali.

Geresnese dienose Hugh By- 
ais rusze apie Japonių žmones; li

pte ju darbs'ztuma, j u isztiki- 
muma 'savo szeimynoms, ju 
dailininkuma. Bet dabartine 
knyga apibudina sziu dienu gy
venimą Japonijoje, ypatingai 
pleszikus ir nacionalistus, ku
rie veikia užkulisyje ir sumia 
Japonija in jos dabartini už
kariavimo kursą.

Amerikiecziai mažai žino ko
kiais keliais Japonija per pas
kutinius 12 metus buvo instum- 
ta karau tam tikru vidujiniu 
jogu. Amerikiecziamš gal teko 
matyti davinius Japonijos ka- 
riszkumo, bet jie ligi sziol ne
žinojo kokios grupes žmones ir 
insteigu tai nustatė. P. Byas 
knyga yra labai indomi, todėl, 
kad ji apraszo istorija 3 inta- 
kingu grupiu,— galima sakyti 
Japonu požeminis svietas (un
der-world]. Jos yra jauni ka
rininkai armijoj, taip vadina
mos ipatriotinels draugystes ir 
Židikai kurie atlieka draugys- 
cziu ‘biaurius darbus.

Sukilimas jaunu karininku 
priesz ju vyresnius invyko 
1936m., kada skaitlius su savo 
pulkais užpuolė Diet’o [seimo] 
kambarius ir kitas vieszas vie
tas To'kyjo mieste, susekdami 
ir užmuszdami kiek tik galėju 
surasti Japonijos auksztu val
džios valdininku. Byla priesz 
juos inrode, kad j u tikslas bu
vo priversti civiliu valdžia 
atsistatydinti ir investi milita- 
rine kontrole visoj szaly. Ne
pasitenkinimas kapitalistine 
kontrole szalies ir noras “ap
valyti” szalies politika buvo 
priežastis tokio' pasielgimo. 
Bet jie tikrai norėjo visiszkai 
praszalinti net likuczius per
statinei valdžios ir pavesti 
ekonomine ir politi'szka kon
trole kariuomeniai ir turėti 
visa-galinga imperatorių, ku
ris tikrai bus ju inrankis.

Byas paaiszkino, kad jie ne
sekė Vokietija, bet gryžo prie 
feodaliszkos Japonijos (kuri 
buvus ligi 1868), kada impera
torius buvo tik stovylu kariuo
menes kontroles. Kalbėdamas 
apie bylas jaunu karininku, p. 
Byas inrodo kaip jie baugi
no ju vyresniuosius ir privedė 
valdžia areziu prie aktyvaus 
karo.

Ponui Byas buvo gana sun
ku apraszyti patriotines drau
gystes Japonijoj kurios stūmė 
valdžia in 'kariuomeninius užka 
riavimus ir apie sziu draugys- 
cziu atsiraidima ir pranykima. 
Bet isz viso to pasirodo stovy- 
las patriarko Tojamo, savo pa
sekėju pripažintas kaipo žymus 
patriotas, kuris turėjo didele 
intaką valdžioje,bet visada lai
kėsi nuoszaliai.

Isz visu “patriotu,” biau- 
riausi 'buvo Židikai, kurie poli
tinius žmones užmusze už pini 
gus. Ponas Byas sako, kad jie 
se'ke pavyzdi būreliu darbinin
ku, kurie neszdavo ju feodalisz- 
ku ponu turtą kas metinėj pro
cesijoj iii To'kyjo.

Pono Byas knyga turi suor
ganizavimo klaidu, jis gal per 
greitai sudėjo kartu atskirus 
straipsnius. Bet ji siūlo ge
riausia apraszyma tos patrioti
nes “under-world” kurie už
muszdami Japonijos Libera- 
liszkiausius vadus tikrai atne- 
sze kara in Tolimus Rytus.
—Common Council for Amer. Unity

SKAITYKIT
“SAULE” 

PLATINKIT!
KsF “Saule” dabar $4.00 

metams in Suvienytose Valsti
jose, o $5 kitose Vieszpatystese.

Lietuvei Amerikoj greieziausia 
pasikeltu, 

Kad kožnas savo biznio 
žiūrėtu, 

Ne vienas viską apžiotu, 
Kiek tik su burna galėtu. 
Czia man nereikia, sakyti, 

Ba ne sztant visko užgiedoti, 
Ko'žnas gerai žinote, 
Ir ant tiek iszmanote.

Kad savo privalumu nežiūri, 
Isz ko užjaikyma turi, 

Kaip tai sako: “gerkle ne- 
prisotyta,” 

Kisza uosi in ka kita.
O tai, kad turėti del saves 

nauda,
Su tamsuneliu skriauda, 

Teisybe, kad su laiku karvute 
iszdžiusta, 

Žmonim latrelei dagrista, 
Tada laruma pakele, 

Ir pirtį tokiems užkure, 
Juk Lietuvei,

Geri ir narsus kareiviai, 
Ju niekas nesulaikys, 
Jeigu Už daug dagris, 

Ir kitokį suvis.
Kožnas savo biznio žiuri, 

Apie ka kita nežiūri, 
Neužvydi vieni kitiems, 
Rodą duoda kaip saviem.

Vieni 'kitiems niekame negadys 
In kito reikalus nelys.

Už tat del Lietuviu nesieina, 
Retai katras in turtą daeina, 

Kožnas varguoja, 
Vos nebagelis dvesuoja.

Biznierei turi mandruma in 
szali padėt,

Turi kožnas su žmogum grąžei 
'kalbėt, 

Stacziu 'žodžiu ne drebt, 
Jeigu nori guodone turėt, 

Su puikybe czia niekas nieko 
nepadarys, 

Tktai “kvailio” varda 
aplaikys, 

Czionais lygus visi, 
Per daug pūstis negali.

Žmogus davadnas kad ir tur
tingu 'bus, 

Kaip varle priesz jauti 
nesipus, 

Jeigu mandr ūmo neturės, 
Su kožnu žmogum mandagei 

pakalbės.
* * *

Nežinau ant kokio tai 
susirinkimo, 

Dideliu, senu, vaiku ir jaunimo, 
Kur szdko ir klykavo, 

Ba 'kožnas iszmaukti gavo.
Tegul sveiki szoka, 
Kaip kožnas moka, 

Tame atsirado kokis tai 
milžinas, 

Kuris gyrėsi kad drūtas esąs, 
Kožnam lindo in akis, 

Kad su juom pasimegis. 
Sztai szoko vaikinukas 

skabrus, 
Priszoko prie milžino, ar-gi ne 

parmusz, 
Isz to pasidarė didele 

mnsztyne, 
Krauju taszkyne, 

Palicmonai tuoj pribuvo, 
Viskas apsimalszino ir po vis

kam buvo.

C3T Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti "SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
Inikraszczio. PASKUBINKITE I I I 

i SAULE PUB. CQ. Mahanoy City, Pa.

■

Dede Šamas Sako: Asz Noriu Kovojancziu
Doleriu!!!

Kalėdos Su Ginlduo-1I 
toms Jėgoms , 

— . iRaud. Kryžius Planuoja 
(Linksmas Szventes Musu Jau- 
Įnuoliams, Kur Tik Jie Randasi 
— Pietų Pacifike, Dykumuose 
arba Icelandijoj.

Per tamsias karo miglas, ku
rios aptemdino pasauli szia
dien, Kalėdų varpai suskambęs 
Įkur tik Amerikos kareiviai ir 
jurininkai randasi. Ant žemes 
ir jurose, namie ir užsienyj, 
Amerikos Raud. Kryžiaus dar
bininkai nuo pat jauniausio 
deda visas pastangas, kad szios 
szventes butu labai linksmos 
musu vyrams, kurie apleido sa
vo namus, miestus, miestelius 
ir kaimus kovoti del ju szalies 
visose pasaulio dalyse.

Netik tie, kurie priversti
praleisti Kalėdas ligoninėse, 
bet sveiki kareiviai ir jurinin
kai, ypacz kaikuriose pasaulio 
dalyse džiaugsis specialiais pa
rengimais, dovanomis ir viso
kiomis iszkilmemis. Szie Raud. 
Kryžiaus veikimai papildys 
tradicijonalias Armijos ir Lai
vyno programas.

Raud. Kryžiaus kliubai Ice- 
landijoj, Didžioj Britanijoj, 
Australijoj ir Pietų Pacifiko 
salose > bus pasilinksminimo 
centrai vyrams. Viskas bus da
roma kad vyrai paliuosuoti 
nuo militariniu pareigu galės 
linksmai praleisti szventes. 
Kur bus galima, eglaites bus 
iszstatytos kliuibuose ir vie- 
szuose kambariuose ir tinkama 
Kalėdų muzika, per radijo, vik- 
trolomis ir vietiniu artistu pri
statyta.

Raud. Kryžiaus kliubuose 
tipingi Amerikonisziki Kalėdų 
pietus bus parūpinti — kalaku
tai, su “cranberry sauce” ir 1.1. 
Kur nebus galima pristatyti 
kalakutu, kito'ki skanus valgiai 
bus parūpinta. Ligoninėse kur 

1 pietus parūpinti paprastose 
valgymo vietose Raud. Kry
žiaus darbininkai padės tinka
mai papuoszti stalus ir kamba
rius. Laivynui nesenei specialis 
iszsiuntimas isz 10,000 Kalėdų 
“menu” virszus 'buvo Junior 
Red Cross nlariu pagaminti ir 
iszsiusti, kiti jaunieji gamino 
papuoszas medžiams, kurios 
papuoszos bus vartojamos viso
se 'pasaulio dalyse.

Raud. Kryžiaus sztabas Aus
tralijoj, pasiryžęs kad nei vie
nas kareivis nei jurininkas nei 
marynas pietva'karu Pacifike 
bus užmirsztas. Su .pagelba 
liuosnoriu darbininku pakavi
mas Kalėdiniu pakietu buvo 
pagreitintas, juos Raud. Kry
žiaus, atstovai iszdalines kiek
vienoje stovykloje ir ligoninė
je kiekvienoj vietoj. Tikima, 
kad ir vyrai kovu laukuose 
gaus Kalėdų dovanu.

Pakeliai turi raszymui reik
menų, kortu, siuvimui daigte- 
liu dežuėziu ir kitu asmeniniu 
reikmenų, gražiai apvyniota 
raudona ir žalia popiera. Dau- 

Igiau kaip 7,000,000 cigaretu 
bus iszdalinta.

“Musu svaibiauses tikslas,” 
nesenei raportas isz Australi-' 
jos pranesze “kad nors musu 
vyrai yra toli nuo namu bet 
žmones namie ju neužmirszta. 
Szie pakeliai bus kaip dovanos 
nuo savųjų ir mes pasiryžę in 
laika juos inteikti.”

Prisilaikydami Karo Depar
tamento patvarkymu, kurie 
draudžia .korespondencija nuo 
nepažystamu musu vyrams ak- 
tyvoj tarnyboj, Raud. Kryžiaus 
skyriai neprieme jokiu pakeliu 
liams ir naszlaicziams bet tar-|

Amerika turi būtie drūta! Kožnas vyras ir motere turi 
duoti savo pajiegas del sudrutinimo Ameriko, laike kares!

Nekurie nesza ginklus—kiti lekioja su eroplanais—kiti 
atiduoda savo krauja ant laivu ant mariu!

Tie ant naminio frunto turi parūpint tiems ginklus ir ero- 
planus. Tai tavo pasiaukavimas už tuos kurie už tave ko
voje ir apgina ! PIRKIE BONDUS IR MARKES SZIA- 
DIEN ! ! !—PIRKIE SU KOŽNU CENTU KURI GALI 
SUCZEDYT ! ! !

nuo asmenų ir organizacijų 
persiuntimui užsienyj. Bet mo
tinos, tėvai ir kiti namie kurie 
turi mylimu ginkluotose jėgo
se gali būti tikri kad Amerikos 
Raud. Kryžius, ju Raud. Kry
žius, parūpins jiems tikras Ka
lėdas nepaisant kur jie randa
si.
Suv. Valstijose Kalėdų planai 

bus kaip 'buvo praeityje. Raud. 
Kryžiaus dirėktoriai ir nariai 
Ligoniniu ir Pasilinksminimo 
Korpusu ir Stovyklų ir Ligo
niniu Tarybos daro planus pa
gal kurias asmenys ir grupes 
gales parodyti ju gera valia vy
rams lavinimo stovyklose ir 
laivyno vietose. Raud. Kry
žiaus Skyriai, su Junior Red 
Cross nariais, taipgi dalyvaus.

Raud. Kryžius aptarnaus ne
tik vyrus su ginkluotoms jė
goms. Amerikos Junior Red 
Cross neužmirszo didelius 
skaitlius jaunuju svetimose 
szalyse.

Szimet Junior nariai supaka
vo 100,000 dovanu dežucziu, 
jie turi Uors 12 daigtu. Szios 
dėžutės iszsiunstos in Anglija, 
Airija, Icelandija, Greenlandi- 
ja, Alaska ir centrines ir pietų 
Amerikos szalis. Tenai jie bus 
iszdalinti, ypacz jauniems, ku
rie visai netiki sulaukti links
mu Kalėdų. Tukstancziai svaru 
kietu saldainiu jau iszsiunsta 
toms szalims iszdalinimui.

In Anglija iszsiunsta 50,000 
dovanu dežucziu del iszdalini- 
mo netik Anglijos karo pabege- 
pe žmonių isz Europos szaliu, 
kurie rado prieglaudos Angli
joj. Paprastai kiekvienos dėžu
tės dovanos bus iszdalinamos 
tarpe keliu vaiku, kad tik dau

giau vaiku pasiekus.
American Red Cross Hqts., 

Washington, D. C.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::

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

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

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI,. . . 50c

SAULE PUBLISHING CO,,

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

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.



‘‘SAULE’’ MAHANOY CITY, PA-

JURGIS DURNELIS
(Tęsinys)

Grigas nerimdamas atsi- 
krankszte, pasijudino ant suo
lo, nežinodamas ka su savim 
daryti. Jurgis (pakele galva, 
sumurmėjo ir vela pasilenke 
prie szaukszto.

— Eikit szen, vaikai! — tarė 
szaltyszius, pasikeldamas nuo 
suolo — padėlkavokite, ieliai, 
dedei. .. per tai gal ir in sal- 
dotus neisite, starszas nelups 
jums kailio.

Užminus apie kariuomene, 
Grigiene pradėjo aszardti o 
vaikai, stumemi szaltysziaus, 
prisiartino prie dėdės, pagrie
bė didelia, juoda ranka ir pa'bu- 
cziavo.

— Durniai! — sumuimejo 
Jurgis.

— Ne visai ir durniai, —r ta
rė szaltyszius, — nusilenkimas 
dangų pasiekia — o tokiam dė
dei, tai kojas mazgoti ir ta van
deni gerti, ot kas!...

— Et! ir be davadu j u bus, — 
veptelejo Jurgis.

— Bus tai bus; bet jeigu ga
lima be kaszto, tarp kaimynu, 
tai del ko nepadaryti! O bosus 
jiems tuoj palengvins.

— Ka czia palengvins!...
— Tamista to nenuvoki, — 

sziuikszcziai pertrauke szalty
szius; — ar tai misliji kad ir 
ten nesprendžia pagal lauka? 
J eigų abudu atitraukti nuo na
mu, tai kas žemia ars? Artojas 
visus maitina — ir pOna, ir 
uredniiiika ir kunigą: tai tau 
rodos kad iszmintingos galvos 
nežino apie tai, nesprendžia, 
idant žeme negulėtu apleista! 

p —Supaisei protingai ir Kriksz- 
czioniszkai o zauniji kasžin 'ka!

iSzaltyszius nuspjovė ir im
damas kepure daJbaige:

— Likite sveiki! Pakalbėsiu 
kancelarijoj su vaitu ir viską 
padarysime kaip reikia.

Po pusrycziu ‘Grigas iszejo 
atsilsėti in kamaraite o Jurgis 
in kamara; Grigiene prigulė 
ant priepeczkio. Katriuka-gi 
nuvalė stala, Sumazgojo sudus, 
sustatė juos ant lentynos ir pa
simetus po galva skranda, atsi
gulė ant suolo. Norėjo užmigti 
bet negalėjo: negalėjo supaisy
ti, kaip tai bus, kada Jurgis 
atiduos žemia. Be žemes, tai 
jau ne gaspadorius — menkes
nis už liuosininka o net už ber
ną: liuosininkas turi nors mar
ga lauko, nors darža — o Jur
gis neturės nieko; bernas ima 
20 rubliu ir jeigu gerai tarnau
ja o negerai — atėjo Kalėdos, 
jeszko kitos vietos... o kas su 
juomi bus — nežinia.

Po intekme tu abejojimu, at
sikėlė ir nuėjo in kamara Jur
gis gulėjo lovoje bet nemiego
jo: žiurėjo in lubas lyg skaity
damas kamaros lentas. Katriu- 
ka prisiartino ir žiūrėdama in 
pecziu ir nežinodama ar sakyt 
ar nesakyt, tarė:

— Kad tu nesutiktum ant tu 
davadu apie lauka!...

— O kas?
— Nebusi ne gaspadorium, 

ne liuosiniuku; bjauriau už ber
ną.

— Busiu tokiu, kaip dabar.
— O isz kur imsi pinigu ant 

savo reikalu?
— Pasisesiu pasėli, — kaip 

ikisziol.
— Neduos tau pasėlio...
— Niekeno ne nepraszysiu,

—pats pasisesiu.
Katriuka paskendo mislyse; 

turbut jesz'kojo geresniu dava- 
dymu, idant peikalbinti broli 
nes luktelėjus tarė:

— Ir mane marti stumdys...
— Nebijok, insakysiu rasz 

liniukui, tegul raszo taip, kad 
tavęs nenuskriaustu.
Davadžiojimas buvo per niek. 

Katriuka atsiduso ir nuėjo prie 
duriu; vela sustojo ir pasakė:

— Daryk, kaip nori, tu isz- 
mintingesnis, bet minėk, kad 
mums nuolat prikisz.

— Neprikaiszios! Marti, ga
vus lauka, apsimalszins — bus 
geriaus...

Tuom-tarpu kada Katriuka 
kalbėjo su Jungiu, valscziaus 
kancelerijoj vaitas, sėdėdamas 
už stalo, bubnijo pirsztais in 
gelumibia. Rasztininkas ap
siaubtas mislimis vaiksztinejo 
po kambarį.

— Dėkui Dievui, — atsiliepe 
pirmasis — sziuom žygiu tyka: 
tai gali da ir atsilsėti.

— Ponas vaitas taip mislija 
o asz kitaip, — tarė rasztinin
kas, prisiartindamas prie lan
go ir žiūrėdamas tolyn in kelia. 
Ponas turi gaspadorysta, tai 
vis darbo atsiras o su manim 
tai kas kita: nėra provu — nė
ra darbo! o mano toks insta- 
bus būdas, jog ne valandos ne
galiu rimti be darbo.

— Neilgai ponas bedavosi. 
Na aju, pas mus provu — dė
kui Dievui!

Tai tardamas vaitas pasikėlė 
ir paėmė kepure.

— Luktelk valandėlė ponas 
vaite — suszuko rasztininkas, 
— man rodosi kad Snaudžiu 
szaltyszius važiuoja: jis turi 
dideli reikalą.

— Oka?
— Užeina vakar su Piktu 

Grigu. Mat Pikto brolis nori 
pavesti lauka; buk užraszysias 
Grigo vaikams.

Vaitas nerimdamas pakasė 
palkauszi ir tarė:

— E, tai vis Grigiene, smar
ki 'boba.

Jurgis Piktas lyginai durne
lis, — su juomi visiką gali pada
ryti! Bet tai vis ne taip, kaip 
Dievas prisakė.

— O kas mums galvoj ? Jie ne 
mus broliai; jeigu vienas su
tinka o kitas gražiai papra- 
szys...

Czia rasztininkas padare ra
ta su pirsztu.

Vaitas pataisė medali ir ta
re:

— Taip, tai taip, bet puse va
lako lauko, tai ne niekai, — 
digtas plotas.

Rasztininka atsikreipė in 
Įauga.

— Man1 rodosi, kol naudos po 
ketvirti, tai nėra ka ne kalbėti.

Vaitas tarė nerimdamas:

★ — Tegul tik duotu po pora
★ raudonukių... Szaltyszius taip- 
J gi ne už dyka važinėja.
★ ! — Szaltyszius ju pusią laiko 
*io mes savo; kaip ant visu, tai

'galima butu ir apie Katria 
(szimt-rublini) pamislyti.

'Czia rasztininkas atsikreipė 
nuo lango, pateksleno vaitu per 
peti ir tarė:

— Lenku priežodis sako: 
“kalk geleži kol inkaitusi,” o 
Rusisžkas priežodis prasergi: 
“sausas szauksztas burna dras
ko” be tepalo negali, — kas te
pa tas važiuoja.

Paszoko augsztyn, sudavė 
kulnia in kulni ir pridūrė:

— 'Sėsk, ponas vaite; Varge
lis jau atvažiavo ir nuėjo pas 
saiga, tur but siuns in karezia- 
ma szi ta pargabenti. Žiūrėk, 
laikykis drucziai!

Vaitas linktelėjo galva ir lyg 
sankalbinibkas, sutaisęs slep- 
tinius raukius, atsisėdo ant kė
dės.

Neužilgo pasirodė szalty
szius.

— La'bas rytas, ponas vaite!
— Labas rytas! o koks reika

las?
— Tai su Piktais; bet ka czia 

kalbėti! Tuo jaus. Anufras at 
nesz gėralo, lengviaus bus kal
bėti; tiktai kunigai ant sauso 
spaviedoja.

Rasztininkas nusijuokė ir ta
rė:

— Priežodis saiko: “varnas 
varnui akies neiszkirs,” tai 
yra: vaitas su szaltyszium ir 
be to gali susitaikinti.

Vargelis juokavodamas, su
raukė veidą lyg užpykes u. „n 
szuko:

-Ka czia ponas kolioji muS 
varnais! Kaip tie varnai isz 
krapsztys, tai ir kuosa les

_jr gerai padarys, — atieme 
rasztininkas, — ir jie turi gy
venti ant svieto.

— Et, nesidaikykite o kal
inkite kas priguli, — pertrau
ke vaitas.

Visi trys atsisėdo. Kada szal
tyszius iszaisžkino visa reika
lą, kada visi suprato, jog Jur
gis Durnelis, nors lėtas, bet ne
apsileis ir be prisidėjimo val
džių reikalas nebus atliktu. Be - 
sikalbaucziu veidai praszvito. 
Rasztininkas užbaigė:

— Szimteli reiks paimti.
— Neduos, — patemijo szal

tyszius.
— E, tai ir perdaug — isz- 

spraude vaitas.
- O tamista negadyk daly

ko, — suszuko rasztininkas; 
neduos Katrės — ir žemes lie
tui es; o kaip man rodosi, su- 
gi yžes, ponas Vargeli, užeik 
pas Piktiene ir apreiksžk, kad 
pro va ne lengva... O jeigu da 
purtintusi, tiesiog pasakyk kad 
apart pamylėjimo — szimteliu 
kvepia...

Rasztininkas nutilo nes tuo 
tarpu saigas imiesze boukas.

VI.
Subatos ryta, ant vieno veži- 

Jurgis su szaltyszium, ant 
k>t» Gurgąs su paežiu „žražia. 
vo priesz tacelerija. Užkvies- 
' 1,udini,'k" kaimynai iau

'kiemo. Neužilgo'“ 
minkąs sėdo surengti akta 
vamrynai pasėdomis k j' 
K3OS! apie liosM __ s 

kas hks szimet. eiS’
Jurgis stovėjo nno

fan. vi«C wzin ir 

na irTare'111“18 pla*s- 

S!L^r,laVOia < m, Man.

PamokinimaiVisi prisiartino: rasztinin- pasislinko ir tarė: 
kas įkaite aiszkiai, pamaži; — Raszyk, ponas, apie Kat- 
Grigas klausė, nuleidęs galva, riuka! Kada tekės už vyro: kar- 
geda jam buvo žiūrėt ant žmo- via, dvi avis, seniu ir jaunik-Į 
niu. Liudininkai jaute lyg sun- lia, kumeli ir pora, jaueziu; bu,žio žmogus bet geri darbai 
konybia ant szirdies. Vaitas, kraiezio ir kitu daigtu tiek,! 
stovėdamas pas Įauga net nu- kaip ir pas kitus gerus gaspa- 
spjove; atsiminė testamenta J dorins. Kol neisztekes, tai kad 
kuri pereita žiema rasze pas nebūtu jokiu prikais.ziojimu ir 
Baudi; tiktai kitokia buvo yra- skriaudimo o jeigu bus, tai at- 
džia o tolinus tai tas pat. Ir to- imsiu lauka.

matei Liudininkai nusistebėjo ir
- iszpute akis: tuose žodžiuose, 

užtemusiomis akimis, isztartuose lygiai, kureziai, lyg 
kad kas kirviu butu kirtęs sau-

je valandoje, rodosi, 
mirsztanti senuką: iszblyszku 
si, su 
kurcziu balsu mokinanti vai
kus, idant butu teisiais, sutik-I sa medi, buvo kas-žin kas, 
tu tarp saves ir neskriaustu 
vienas .'kito; o jeigu kas taps va
nagu savo karveliu lizde, tai 
tegul prapuola tie, kurie toki 
gelbes. Vaitas kruptelejo. No
rėdamas atsikratyti nuo tos- 
apmaudžios mislies, dirstelėjo 
per Įauga. Bažnyczios bokszte- 
lyje užgaudė varpelis, pakrei
pė akis in ta pusią ir mato: ve
ža ant kapiniu balta, puszini 
graba o paskui eina kuopele 
kaimynu ir gailiai gieda:
“Balsas triubos svietą judins
Ir numirusius pabudins;

Visus žmones Dievas sūdys.” 
Vaitas persižegnojo ir pamis- 

lijo: visi ten busime.
Sztai rasztininkas pabaigė 

skaityti ir paklausė:
— Ar gerai ?
— Da kaip gerai! — atsi- 

szauke Grigiene.
Bet rasztininkas atšigryžes 

m Jurgi paantrino klausyina, 
taip tik, <lel viso ko, nes žinojo 
kad atsakys: et!...

Stojosi vidnok kitaip. Jurgis 
prisiartino prie stalo, pasire- 
me, net lentos subraszkejo ir 
žiūrėdamas in akis rasztinin- 
kui kokiu tai instebeilytu ir 
perverencziu regėjimu, net tas

— Ne ant medžio žieves vai
sius duodasi pažinti ne ant dra-

ii dabina.

— Paižint gera yra mažai bet 
i'sztirtie tai reikia, tada busi 
laimingu ir dažinosi dangaus 
karalyste, vaike.

— Meile szventa, tai am
žinas paik'ajaus skanumas, ku
ris mums po vargu užstoja, 
kaip medaus skanumas.

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

Tuo tarpu Jurgis atsitraukė Į 
nuo stalo ir vela atsistojo pas Į 
pecziu. Rasztininkas, abejoda Į 
mąs, paėmė plunksna in ranka, i 
dirstelėjo ant jo ir nusistebėjo: 
platus kauluotas veidas vela 
buvo paniuręs, pilkos miglotos 
akys vėla žiurėjo ant lubu... 
Tai jam tik taip pasirodė!... 
kokiu plynių iszsigando akiu 
kokio ten durniaus... Atsikrei
pė iii Grigiene ir paklausė:

— Tai kaip, ar galiu raszyti?
Grigiene plonu balsu užgie

dojo:
— Tai jau Jurgis kas-žin ka 

kalba! Priesz visa parapija 
mus gėdina. Ar tai Katriuka 
svetima kad ja skriaustume? 
Duosime, kaip visi gaspado- 
riai. O dabar apie jauezius: po
ngs vaitas, gal pirmas gaspado
rius visame valscziuje o pernai, 
leisdamas dukteri, ka davė? 
karve, kumeli ir vienos žiemos 
verszi. Lengva pasakyt, pora 
jaueziu! Kas iszteses ant tokiu 
prabangu!...

Piktienes iszvadžiojimai bu
vo teisingi: isz viso valscziaus 
buvo ne daugiaus, kaip du ar 
trys gaspadoriai kurie galėtu 
duoti tokia ipasoga, nepažeisda
mi gakpadorystes. Katriuka, 
kaipo sierata negali tokiu daig
tu ir reikalauti.

Tai-gi ir liudininkai pradėjo 
dvejoti ir pažiurėjo ant Jurgio.

— Kaip misliji, Jurgi? Gal 
apie jauezius ne neraszyti, gal 
versziuka, ar ka?

— Et! — sumurmėjo Jurgis 
isz nenoro ir atsikreipė.

Basztininkas dairėsi aplin
kui, lyg klausinėdamas akimis, 
ka czia daryti. Tokioje smur- 
tuosamoje valandoje prisiarti
no prie stalo vaitas ir tarė:

— Kol nesutiks, negali ra
szyti.

Jurgis rodos to tiktai ir lau
ke.

— Likite sveiki! — tarė ir 
ženge prie duriu.

Grigiene iszsigando.
— Palauk, Jurgi, — suszu

ko, —• jeigu jau mums netiki, 
tai tegul bus, kaip tu nori.

Jurgis pasiliko. Rasztinin
kas eme vadžioti plunksna po 
popiera. Pabaigus jam ir per- 
raszius, visi stojo prie pasira- 
szymu. Už Jurgi pasirasze siu
vėjas Stelmoką, už Grigą, var
gonininkas, už liudininką, Pik 
tienes gimine Laumaitis. Szal
tyszius prispaudė peczeti savo, 
rasztininkas valscziaus pecze
ti su ereliu ir viskas buvo už
baigta.
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Žinios Vietines Peržiūri Japonu Tankas "i.

— Utarnirike pripuola Szv. 
’Valerijono, kanikytinio.

— Ketverge pripuola Szv. 
Lozoriaus, Vysk.

— Nedėlios ryta nupuolė 
keli coliai sniego ir smarkiai 
{puste.

— Czverties meto pasiniu- 
(kai pripuola, Seredoje, Petniy- 
czioje ir Subatoje.

— Joana, 10 metu dukrelėj 
Įpoiistvos Juozo Czivinsku, nuo 
330 W. Mahanoy Avė., mokine 
Szv. Juozapo Parapijos Mo
kykloj, aplaike padeikavoue 
nuo Amerikos valdžios, už jos
ios paaukavima savo ilgu 
BzviesMplauku isz kuriu valdžia 
daro svarbius instrumentus.

—• Micistas vela turės Kalė
dinė Eglaite del aminties musu 
kareiviu, kurie! randasi tar- 
aiystoje. Ji yra pastatyta per 
vietine drauguve “Mahanoy

Australiszki ir Amerikoniszki kareiviai peržiūrinėja Ja- 
poniszkas tankas Naujoj Gvinoje, pustyneje, kur Japonai 
likos supliekti kada artinosi ant Port Moresby. Tieji tan
kai yra maži ir ne toki kokius naudoja Amerikonai ir Aus- 
traliecziai. . .

Isznesza Negyvėlius Isz Sudegusio Kliubo

NEUŽMIRSZTA
GERADEJYSTE

Pavalgydino Iszalkusi 
Vaikina Kuris Jai At

silygino Po Metui 
St. Paul, Minn. — Sztai ka' 

kalbėjo ana diena reporteriams 
1 laikraszczio Mrs. May David- 
'son: “Per kelis metus tankiai 
atsilankydavo prie mano už- 
pakuliniu duriu nepažinstami 1 
keleiviai, melsdami ka tokio 

, pavalgyt. Mano vyras man tan
kiai kalbėdavo kad nepriimi- 
neeziau kokiu ten bomu o jei
gu jiems ka duodu pavalgyt 
tai vereziau indeti in maisziu- 
ka ir lai jie eina suvalgyt kur 
kitur ir kad niekados j u nein- 
leiscziau in stuba, nors mels
tu kad juos inleiscziau nes 
jie gali ant manės užklupti ir 
nužudinti.
Bet niekad neužmirsziu ypacz

Permainys Pinigus

Mrs. Nellie Taylor, direktorka pinigu dirbimo, kalbasi 
su bankierium Robert Wagner, isz New York apie užmany
mą dirbimo nauju pinigu isz naujo metalo in vieta vario ir 
sidabro, kuris yra labai reikalingas del kariszku tikslu.

Virszininkai Atlankė Guadalcanal Salas

anTkaledu!

GERIAUSIA 
DOVANA!

City Social Club,” ir meldžia 
visu1 gyventoju kad juos su- 
ezelptu pinigisžkai. Siunskite 
aukas pas John Sadausky, 411 
JV. Centre St., Mahanoy City.

—, Jeigu Kalėdos buna ža
lios, tai Velykos buna baltos.

—• Ateinanczia sanvaite 
pripuola sdkanezios Tautiszkos 
atmintys:

Gruodžio 14 d. Jurgis Wash- 
ingtona’s, pirmutinis Preziden
tas Suv. Valst., miro Mount 
Vernon, Va., 1799 mete; Gruo
džio 18 d., likos investa Prohi- 
bicija 1917 m; Gruodžio 20 d., 
Jurgis Washingtonas apsistojo 
Valley Forge, Pa., J 777 mete 
vesti savo kareivius in kare 
prieszais Anglikus.

— Dvylikta valanda per 
piet, Nedelioje, buvo oru už- 
klupimo (air-raid) signolas ko
ris tęsęsi per puse valandos.

— Gerai žinomas buvus is 
aptiekorius ir manadžeris vais
tinio arielkos monopolio, 
Adolph Timm, mire po trumpai

ESC
Ugnagesiai ir žmonys prigialbsti jiems iszneszti lavonus 

kurie žuvo ugnyje, kuri kilo naktiniam kliube Cocoanut 
Grove, Boston, Mass., kur žuvo apie 500 žmonių. Buvo tai 
baisus reginys, kada sudegusius baisiai lavonus iszneszinejo 
laukan, o sužeistus ir apdegusius veže in ligonbutes.

ligai praeita Ketverga.

SHENANDOAH,PA.
j" Pati Viktoro Marke vi- 

cziaus, 334 W. Lloyd uly., po 
tėvais, Agnesžka Szemanskiu- 
te, mirė praeita Utarninka na
mie. Paliko vyra, motina, du 
sūnūs ir dvi seseres. Likos pa
laidota Subatoje su apeigomis 
Szv. Jurgio bažnyczioje prie 
kurios velione prigulėjo.

— Narei Szv. Vardo drau
gystes, isz Skulkino ir Carbon 
pavieto turėjo savo susiiiikimu 
czionaitineje Airisziu svetainė
je. Didelis skaitlis delegatu at
silankė nors oras buvo negra
žus.

Newark, N. J. t Diena 5-ta 
Gruodžio czionais mirė sena 
czion’aitine gyventoja, Mare 
Yudidkieme, czionaitineje li- 
gonbuteje, po ligai keliu san- 
vaieziu. Likos palaidota su 
bažnytinėms apeigomis Szv. P. 
Marijos Lietuviszkoje bažny
czioje ir palaidota Kingston, 
Pa., ant Lietuviu parapijos ka
piniu. Velione pribuvo in czio
nais apie du metus ir gyveno su 
savo vaikais po 52 Munn Avė. 
Velione paliko sekanezias įduk
teres ir. sūnūs, Leskauskiene, 
Pužiene, Mildreda Matulevi- 
cziute ir Silvestrą Matulevi- 
cziu, Newarke; Petra laivyne, 
Mozuraitiene ir Kalinauskiene, 
Kingston©, Vinca ir Antanu 
Erie, Pa., kaipo ir 24 anūkus ir 
4 pro-anuikus. Velione buvo 
skaitytoja “Saules” per 30 
gretų.

Už Duktere Maitys Visa 
Szeimyna

Milwaukee, Wis. — Kas ki- 
szasi pardavimo 14 metu am
žiaus Fredos Pascallo, per jos 
-tėvus, kokiam tai Italui, 40 
metu amžiaus, pasirodė buk 
tėvai mergaites gyveno senam 
apleistam tvarte ir beveik mi
re isz bado. Juos ten surado 
Italas, paaukaudamas jiems 
gera priežiūra ir maitinima 
jeigu už tai atiduos jam j u 
dukrele už paezia. Ant to suti
ko tėvai bet dažinojus apie tai 
valdžia, uždraudė mergaitei 
gyventi su Italu kuri taipgi 
aresztavojo.

Sumusze Kunigą; Pa- 
szaukia Ji Pas Ligoni

Mulvane, Kans. — Nežinoma 
ypata davė žinia per telefoną 
kunigui Rev. James Thayer, 
buk jis yra reikalingas pas li
goni, kuris randasi ant mirtino 
patalo. Kunigas nesitikėdamas 
jokio blogo, nuėjo ant paduoto 
numario bet kada atėjo, pama
te kad toji vieta yra tuszczias 
lotas. Ir užkaborio iszszoko ke
li nežinomi vyrai ir baisei ap- 
musze kunigą. Priežastis už
puolimo yra nežinoma nes ku
nigas nesijauezia kaltu ir nega
li suprasti del ko ant jo užklu
po.

Surastas Negyvas Tarp 
Savo Szunu Ir Kacziu

Mt. Carmel, Ill. — Kada kai
mynai nemate, per kėlės die
nas, ūkininką Jokūbą Ander
son, davė žinia palicijai kuri 
insilauže in jo narna. Senuką 
rado gulinti negyva nuo szir- 
dies ligos, kuris mirė staigai. 
Tame paeziame kambaryje ra
dosi 18 szunu ir 20 kacziu ku
rias senukas labai mylėjo ir gy
veno su jais. Stalcziuje surado 
3,500 doleriu su laiszku kuria
me buvo paraszyta idant kas 
surastu jo lavona ir pinigus tai 
idant pinigai butu sunaudoti 
ant jo keturkojiniu draugu bet 
sveikatos valdžia visus nutru- 
cino.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Dukrele Mate Nužudy
mą Jos Motinos 
f________

Muscatine, Iowa — Nežino
mas piktadaris nužudė Mrs. 
Ella Bolver. Palicija ir žmones 
subėgo ant žinios žudinstos ir 
apgulė visa aplinkine girraite 
in kur žudintojas buvo pasi
slėpęs.

Dukrele nužudytos moteres 
tame laike sugryžo isz mokyk
los ir mate kaip žudintojas kir
to motinai su kirviu in galva. 
Matyt kad tikslas žudinstos 
buvo vagysta nes. viskas buvo 
iszmetyta stuboje. Kruvina 
kirvi surado kuknioje. Žudin- 
tojas likos aresztavotas.

vieno kuri inleidau in vidų 
kuknios. Atėjo jis anksti, ka 
tik po pusrycziu, kada mano 
vyras ir sūnūs buvo iszeja in 
darba. Turėjau tame laike už
tektinai taszlos ant padarymo 
blynu ir man buvo lengviau ji 
pavalgydinti kuknioje. Iszke- 
piau jam blynu kiek tik galėjo 
suvalgyt kuriuos suvalgė ska- 
nei su sviestu ir iszgere net sze- 
szis puodukus kavos.

Kada vaikinelis pabaigė val
gyt, tare in mane: “Mano mo
tina serga Indianoj ir turiu sku
bintis pas ja bet nuo kada ap
leidau Baltimore, užmirszau ir 
valgyt, pakol nesuuodžiau ta
vo virimą eidamas ulyczia pro 
jus narna. Asz niekad neužmir
sziu tavo adreso pakol gyvas 
busiu ir tavo geros szirdies.”

Tuo kartu neintikejau jo pa
sakai apie serganezia motina 
nes jau daugelis man panasziai 
kalbėdavo. Kada jaunikaitis 
apleidinejo kuknia asz ji sulai
kiau tardama: ‘Palauk, vaiki
ne, asz tau da pridėsiu ant ke
lio užkandžio kad nekenstum 
bado.’

Sztai ana diena aplaikiau 
laiszkeli nuo tojo vaikinelio 
kuris man rasze sekaneziai:

‘Užmirszau paklausti tavo 
pravardes bet asz niekad neuž
mirsziu tavo adreso. Gal neuž- 
mirszai tojo vargingo vaikine
lio kuri taip soeziai pavalgydi
nai savo kuknioje. Kada pribu
vau namo, mano serganti mo
tinėlė mire in dvi dienas vėliau. 
Asz jai apsakiau kaip tu susi
mylėjau ant manes ir kaip 
mane priėmei po savo pastogių 
o ji iszsitare: ‘Lai Dievas ja už 
tai laimina, už jos gera szirdi, 
kad davė valgyt mano sunui...’ 
Gal manai kad asz ilgai lau
kiau padekavot tau už tavo ge
ra szirdi bet asz turėjau atmo
kėti daugeli skolų po mireziai 
mano motinėlės ir užmokėti už 
laidotuves todėl negalėjau 
greieziau iszpildyt savo noro. 
Prisiuncziu tau 50 doleriu kad 
galėtum sau ka nors nusipirkti 
ant mano atminties, už tavo 
gera szirdi ir valgi kokis man 
buvo gardžiauses nuo nepame
namu laiku ir aeziu tau, vardan 
mano motinėlės, kuri man bu
vo geriausia ant svieto, kaip 
ir tu man buvai’.”

Taip, geradejyste tankiai už
simoka, norints ant to neatsi
mena daugelis žmonių kurie ap 
laiko ja nuo geru žmonių ir 
greitai apie tai užmirszta.

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

Lieut. Generolas Thomas Holcomb žiuri per žiūroną ant 
kariszkuju lauku ant Guadalcanal© Salų, kad nusiunsti 
Amerikoniszkus kareivius in geriausias vietas kovoti prie- 
szais Japonus.

Moterėlės, Neužilgio 
Turėsite Rojų Ant 

Žemes

Washington, D. C. — Kon
gresas aplaike užmanymą nuo 
“Wives and Mothers Industri
al Workers” idant invykdintu 
naujas tiesas palengvinti vedu
sioms motepems kurios turi 
szeimynas ir dirba prie karisz- 
ku darbu. Užmanymas yra 
toks: Idant suszelpti veduses 
moteres visame kad bevaikes 
ir senmerges, turinezios ma
žiau kaip 50 metu turi prigial- 
bet naminiam darbe del tuju 
kurios turi szeimynas ir turi 
dirbti nors tris dienas ant san- 
vaites. Moteres neprivalo dirb
ti daugiau kaip po 44 valandas 
ant sanvaites o prižiūrėjimas 
vaiku kad neužimtu daugiau 
kaip asztuones valandas ant 
dienos.

Vyrucziai ateina blogi laikai 
del Adomines veisles!

Verszis Turėjo Dvi 
Szirdis

Milwaukee, Wis. — Ant far- 
mos, prigulinezios prie Mikolo 
Saduk, kuris gyvena kėlės my
lės nuo czionais, likos paskers
tas verszis. Kada ji perpjovė, 
pasirodė kad turi dvi paprasto 
didumo szirdis. Viena szirdis 
radosi ant tieseses puses o kita 
ant deszines puses.

Ar-gi tai ne apgavinga gam
ta? Versziui davė net dvi szir
dis o randasi daugelis dvi-koji-

niu versziu kurie neturi ne vie
nos.

Apdaužė Merginai No
sį, Bet Ji Už Tai Ji Myli

Chicago — Už tai kad jo 
mylima, Agota Drozdakiute, 
szoko tris szokius isz paeiles su 
kitu jaunikiu, Jonas Koltak 
taip inirszo ant savo mylimos 
kad priszoko prie szokaneziu 
ir kirto merginai kelis smar
kius ypus per nosi taip jog toji 
apsiliejo kraujais. Po tam ne- 
pavelino savo prieszui duoti jai 
skepetaite ant apsiszluostymo, 
ne pats nedave jai skepetaites. 
Merginos szilkine szlebe buvo 
visa suterszta. Kada už taji 
darba Jonas likos paszauktas 
pas aldermona ir ėjo pro narna 
savo mylimos, toji iszbego lau
kan priesz ji, apkabino jo kak
lą szaukdama: “Jonuk, mano 
mylimas, nepyk ant manes, juk 
mes abudu prasikaltom, asz ta
vęs noriu ir už tai myliu da 
daugiau.” — Tai tau mergina! 
Toji isztikruju bus gera pati, 
katras ja gaus už motere.

Pamokinimai
— Meile yra tuom lenciū

gu, kuris žmonių szirdis szildo, 
iszrisza rankas ir .kojas ir 
džiaugsmo aszaromis girdo.

— Meile, tai svarbiausias 
Kristaus žodis; kuri mirdamas 
davė; meile tai visu cnatu moti
na,-----toliaus karaliene!'

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

LINKĖJIMAI 
DEL KALĖDŲ IR NAUJU 

METU !

Lietuviu kalboje ir busi- 
te užganėdinti! Jaigu ju

mis patiks parodykite savo 
draugams. 10c už viena; 3 už 
25c., arba 20 už $1.00 gražiu 
Linkėjimu su Konvertoms.

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio - 15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas:

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna. į

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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




