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Isz Amerikos Kur Amerikonai Turi Darbo Su Vokiecziais Vokiecziai Sunaikino
Visa Karkova Ji JAPONAI

SŪNŪS SUGRYŽO

Motina Isz Džiaugsmo
Krito Negyva

Reading, Pa. — Fabiana Sa
fe ast, 72 metu amžiaus, pribė
gus prie savo sunaus Williamo, 
41 metu, ir pagriebus ji in gle
bi, staigai sukrito ant grinda 
ir tuojaus mirė. Sūnūs likos pa
leistas namo isz kariszkos tar
nystes nes jau buvo per senas 
tarnauti lekioto j u korpuse. Mo
tina nežinojo kad sūnūs pribu- 
na namo ir kada stojo ant 
slenksczio ir motina ji pamate, 
taip tuom persieme jog jai tru
ko szirdis.

Milijonai Maisto
Knygucziu Iszduota

Washingtgon, D. C. — Mais
to administratorius, O’Leary, 
apreiszke buk praeita sanvaite, 
po visa Amerika likos iszduota. 
žmoniems 125 milijonai maisto 
knygucziu nr. 2. Kada pradėjo 
iszdavinet nr. 1 knygutes tai 
tuju buvo iszduota 123 milijo
nai.

Nori Vela Iszrinkt Pre
zidentą Roosevelta

Washington, D. C. — Žymus 
politikieriai po visa Amerika 
agitavoja kad vela Rooseveltas 
butu iszrinktas ant prezidento 
Suv. Valstijų. Prezidentas Roo- 
seveltas jau isztarnavo deszimt 
metu ir dabar tarnauja savo 
treczia tarnysta. Žmones spi
riasi ji vela iszrinkti nes jis ži
no geriausia sziadienini padė
jimą kares ir kaip vesti ja.

Eksplozija Užmusze 
3 Darbininkus Ir 11

Sužeidė

Bristol, Pa. — Smarki eks
plozija kemikalu dirbtuvėje 
Hass Chemical Co., užmusze 
kelis darbininkus ir vienuolika 
kitu smarkei sužeidė ir apdegi
no. Nekurie mano buk tai buvo 
darbas sznipu.

8 Metu Vaikas Nuszove 
Savo Motina

Cortland, N. Y. — Mrs. Delia 
Pattman, pati turtingo ūkinin
ko, likos nuszauta isz netycziu 
per savo asztuoniu metu sūne
li. Vaikiukas, užtikęs tėvo re
volveri po paduszka, atėjo in 
kuknia, kur motina gamino va
kariene, atkiszo in ja revolveri 
ir patraukė vamždi. Szuvis pa
taikė motinai in galva ir ji su
krito negyva ant vietos. Trys 
maži vaikai pasiliko be moti
nos. Tėvo tame laike nesirado 
namie nes buvo iszvažiaves in 
artima miestą su reikalu.

Ant szito žemlapio matome kur Amerikonai kovoje su 
Vokiecziais ir Generolo Rommelo pulkais. 1—Rommelio 
pulkai randasi Sbeitle—2— ir Feriana —3— Amerikonai 
užėmė Maknassy kalnus ir apylinke —4— Gafsa kuri 
vėliaus buvo priversti apleisti, nes Amerikonai negalėjo 
vieni tenais iszlaikyti.

ŽINUTES ISZ
UŽMARIO

PRISIUNSTOS
PER TELEGRAFO BIURĄ 

O. N. A.

London — Isz girrios, arti
moje Lublino, Lenkijos, banda 
pasikeleliu iszbego isz tanku
mynu, užklupdami ant trūkio 
kuris veže Vokiszkus karei
vius, užmuszdami dideli skait
li ir iszgialbejo savo 60 t antie - 
cziu kurie buvo gabenami in 
Vokiecziu nelaisvės darbinin- 
kiszkas stotis. Vokiecziai už 
tai nubaudė miestą ant užmo
kėjimo 100 tukstaneziu markiu 
bet pasikeleliu nesusekta nie
kur. Dabar Vokiecziai turi su- 
rasza tuju pasikeleliu skaitliu- 
je 25 tukstaneziu tarp 
randasi daugiau kaip 
tukstancziai Žydu.

Vokiecziai Iszžude 3,- 
400,000 Žmonių Užim
tose Vietose; Lenkijoj

Daugiausia

Apleidžiant
Kharkov, Rusija — Priesz 

atėjima Vokiecziu, didelis 
miestas Kharkovas turėjo arti 
milijoną gyventoju, didelius fa
brikus, 35 kolegijas, 137 mo
kyklas, 20 moksliszku institu
tu ir daugeli bažnycziu. Vokia 
ežiai, ateja, pradėjo baisias 
skerdynes, korimus ir marino 
badu gyventojus, — 300,000 
gyventoju mirė o visas miestas 
likos beveik visiszkai sunaikin
tas. — Tokia tai apszvieta pa
liko paskui savo Vokiecziai. 
Tukstancziai vaiku slankioja 
po ulyczias neturėdami jokios 
prieglaudos, maisto ne drapa
nų nes j u tėvai likos iszvežti in 
kitur, motinos sužagetos ir isz- 
žudintos. Szimtai lavonu gulė
jo ant ulycziu" pūvanti. Miesto 
reginys iszrode baisus ir n&ip- 
raszomas.

■18 Japoniszki
Kalininkai Suszaudvti v
London — Nelaisviu abaze, 

Naujoj Zelandijoj, kilo maisza- 
tis tarp Japoniszku nelaisviu. 
Sargai, stengdamiesi apmal- 
szinti pasikelima, buvo priver
sti nuszauti 48 kalininkus ir 63 
sužeidė. Japoniszki kalininkai 
isz nežinių užklupo ant sargu 
su tikslu pabėgimo.

Bėdinas Vela Likos
Bombarduotas

kuriu 
penki

London — Tula Kroetiszka K
mergina drauge su savo drau
gu, sulaikė prisiartinimą Vo- 
kiszko pulko per iszneszima di
namitu geležkelio tilta artimo
je miestelio Slum j ir sunaikino 
elektrikos stoti. Jos pravarde 
yra Nada C ai j ar, kuri priguli 
prie Kroetu slaptos moterių 
drauguves. Badai toji pati mer
gina isznesze su dinamitu tele
fonu bjura Žagržebe.

SUPLIEKTI
SMARKEI

10 Kariszku Laivu h 12 Trans
portiniu Laivu Paskandyti Per 
Allijentus; 15,000 Japonu Nu- 
skandyti Ir Keli Tukstancziai 
Laivoriu; 55 Eroplanai Nuszau

ti Naujoj Gvinoje
Vokiecziai Perkirsti Allijentu stotis Australijoj Seredoje

Tarp Moskvos Ir Japonai panesze milžiniszkas bledes artimoje
Sevastopolians

Moskva — Rusai supliekė 
smarkei Vokieczius tarp Mosk
vos ir Sevastopolians paimda
mi daug kaimeliu ir kelis mies
tus ir perkirto geležkeli kuris 
pristatinėjo Vokiecziams mais
tą ir amunicija. Tas padarys 
gala Vokiecziams ir tukstan- 
cziai turės pasiduoti.

London — Daugiau kaip 
trys milijonai, 400 tukstaneziu 
žmonių likos nužudyti ir mirė 
Vokiecziu nelaisviu abazuose, 
pabaigoje 1942 mete, per Vo
kieczius, sklypuose, kuriuos 
Vokiecziai buvo užemia.

Lenkijoj daugiausia nes ten 
net milijonas Žydu likos isz- 
skersta ir mirė isz bado, nelais
viu abazuose, kaip: Jugoslavi
joj 74,400; Francijoj 24,000; 
Grekijoj 18,000; Czekoslovaki- 
joj 2,465; Nederlanduose 2,200; 
Belgijoj 724; Norvegijoj 420 ir 
t.t.

Sunaikino Ir Sudegino 
50 Mokyklų Rostove

London — Daugiau kaip 
tūkstantis Allijentu eroplanu 
ana diena užlėkė ant Vokietijos 
nakties laike, kurie bombarda 
vo, tarp kitu miestu, Vokiszka 
sostapyle Berlyną, kuri paliko 
liepsnojanti. Eroplanai padare 
milžiniszkas bledes ir badai už
musze dideli skaitli žmonių. 
Keli Allijentu eroplanai nesu- 
gryžo isz tosios keliones.

Vokiecziai buvo priversti ap
leisti Rzeszova, 130 myliu nuo 
Moskvos, su didėlėms bledems. 
Prie Staraja Rusija, per asz- 
tuones dienas musziu Vokie
cziai neteko 11,000 kareiviu ir 
302 aplinkines kurios gavosi in 
Rusu rankas. \

Bombos Užgriuvo
Anglekasius

Rusija — Žinios, daeinanezios 
isz Lenkijos, pranesza kad Vo
kiecziai naudoja trucinanti ga- 
za su kuriuom iszžude apie 10,- 
000 Žydu Brest-Litovsk, praei
ta rudeni ir tosios skerdynes 
da vis tęsęsi ant kasdieninio 
paredko, be jokios mielaszir- 
dystes. Vokiecziai uždaro tuo
sius nelaimingus Žydus senuo
se tvartuose kur juos nutruci- 
na arba suszaudo. Tūlas Vo-

Moskva — Vokiecziai, bėg
dami isz Rostovo, isznesze di
namitu ir sudegino puikiausius 
namus, bažnyczias ir 50 mo
kyklų, žodžiu nepaliko ne vieno 
namo ciela. Tarp sunaikintu 
namu randasi teatįras, keli ge
ležinkeliai ir stotys. Taipgi su 
degino tris milijonus senu kny
gų miesto skaitiny ežio j e o ki
tas pasiėmė su savim.

London — Belgiszkas reidio 
skelbia buk 2,700 anglekasiu, 
kasdami anglis del Vokiecziu, 
aplinkinėje Duisberg, likos už
griauti kada didele bomba li
kos numesta ant kasyklų per 
Angliszka eroplana. Nežine ar 
tieji anglekasiai iszsigialbejo 
ar ne.

Anglikai bombardavo smar
kei Berlina, kur likos užmusz- 
ta apie 200 žmonių ir 400 su
žeista. Taipgi bombarduota 
Masina ir Sicilija kur paskan- 
dyta septyni Vokiecziu laivai 
ir keli sudeginti. Hamburgas 
taipgi likos smarkei bombar
duotas kur padaryta daug ble
des. Dabar Vokiecziai kerszina 
atmokėti Amerikonams už pa
darytas skriaudas ir mano at
lėkti in Amerika bombarduoti 
didesnius miestus.

Vokiszki eroplanai užlėkė 
ant Londono miesto bet padare 
mažai bledes. Keli likos su- 
szaudyti o Angliszki eroplanai 

■ nulėkė namo giliukningai be jo
kiu bledžiu.

Naujos Gvinos per Allijentus, kurie paskandino 
12 transportiniu laivu kurie gabeno daugeli ka
reiviu isz kuriu žuvo 15,000 ir nuskandyta 10 ka- 
riszku laivu kurie saugojo tuosius laivus ir keli 
tukstancziai laivoriu. Taipgi likos nuszauta 55 
Japonu eroplanai kurie apsauginėje tuos laivus 
nuo užpuolimu. Tieji 15,000 Japonu kareiviai 
ketino iszlipti ant žemes ir užklupti Allijentu 
puikus. Buvo tai didžiauses smūgis koki pane
sze Japonai szioje kareje ir kaip rodos atsinores 
jiems tolimesnis užklupimas ant Allijentu nes 
tai ju paskutinis kvapas. Tieji laivai, kurie sten
gėsi pabėgti, likos pataikinti szuviais ir pradėjo 
skensti bėgdami. Tasai muszis atsibuvo ant Bis
marko mariu, Pacifiko aplinkinėje. Generolas 
MacArthuras gerai surėdė taji užklupima kurio 
Japonai visai nesitikėjo ir ateityje gal atsinores 
Japonams pasielginet kaipo szeszkai ir užklupi- 
net ant Allijentu isz nežinių. Amerikoniszki te
kintojai be paliovos užklupinejo ant tuju laivu 
norints patys neteko trijų eroplanu bet apturė
jo savo galybia priesz Japonus. Tasai giliuknin- 
gas muszis dabar sulaikys gal ir kitus nuo užklu- 
pimo ant Allijentu kurie pasirodė didesnėje ga- ♦
lybeje už savo nevidonus.

Finlandija Nenori
Taikos

ZINUTĖS

kiszkas pulkininkas, kuris tuo 
mi darbu užsiėmė, taip persi
eme toms baisybėms kad pribu
vęs in savo pulką, staigai pa 
paiko ir buvo uždarytas prie
glaudoje del pamiszeliu.

Washington, D. C. — Pasku
tines žinios skelbia buk Finlan- 
dija permaine savo nuomone 
kas kiszasi susitaikinimo su 
Rusija ir jai prigialbet. Ant 
paskutinio rinkimo valdžia nu
tarė kovoti toliaus priesz Ru
sija ir laikytis Vokiecziu.

Rio de Janeiro, Brazilija — 
Palicija pradėjo aresztavoti vi
sus nužiūrėtus Vokieczius ir j 
Japonus kurie yra prieszingi 
valdžiai kaipo sznipai.

Scranton, Pa.
namo isz priežasties nesveika,- 
tos, kareivis Furey Lacava, 33 
metu, isz Old Forge, nusiszove 
ant smert.

Skaitykite “Saule
Pirkite Apgynimo Czedinimo 

Bondus ir Markes.
Philadelphia, Pa. — Czionai- 

tihe pinigu dirbtuve pradėjo

Daugelis Amerikoniszku laivu atplaukė in 
Afrika su daug maisto, amunicijos ir ginklu 
kaipo ir keliu sziintu eroplanu.

plakti naujus centus isz zinko 
ir kito maiszymo, kuriu iszmu 
sza po 700,000 ant dienos.

— Paleistas Į Poona, Indija — Szventasis 
Indijos žmogus, Mohandas 
Gandhi užbaigė savo 21 dienu 
pasninką kuri pradėjo pasi- 
prieszindamas Anglikams kad 
ji uždare kalėjime. Ana diena 
jis pradėjo valgyt.

London — Karalius Jurgis - 
dirba dvi naktis per sanvaite 
amunicijos dirbtuvėje kad pri
gialbet savo tėvynei.

Rymas — Popiežius yra la
bai nulindęs ir nusiminęs isz 
priežasties kares nes yra tosios 
nuomones kad ateis prie to, 
jog turės apleisti savo gyveni
mo vieta.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT



“SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
kos. giles in nekuriuos vyrus 
nes jie ii1 taip tankiai pasidaro 
isz saves bezdžionimis per savo 
kvaiIus pasielgimus.

Pakviečiu “Saule” In Savo Nameli!

Asz praszau kad “Saulute“ apszviestu mano takeli,
BAISI KELIONE

Ko-gi esi nulindęs, broli Lie
tuvi? Kodėl tai]) nusiminęs? ' 
Matai jau blaivosi aptemusi ‘ 
padange. Matai jau snsiburu- 
feius tuikstanezius tvirtu vyru, 
pasiryžusius savo kratinėse vi
sa, kas tik ant musu tėvynės 
guls, atremti. Girdi kaip tavo 
broliai apkasuose suszale, isz- 
alkia, už tave kenezia. Matai, 
kaip del tavęs gerieji tautos sū
nūs deda gyvybe ir vienas po 
kitam dygsta nauji kapai...

Griuvėsiai, degėsiai, apleis
ti laukai, iszikirsti misz'kai ir 
didele vargo ir ąszaru naszta 
gal jau per daug suspaudė tavo 
č-zirdi?...

Bet atsimink, brolau, kad 
varge gimsta stiprybe, kad ant 
senu griuvėsiu iszauga ir pra
žydi naujas gyvenimas. Lietu
vio duszia. da yra szviesi ir pra
kilni. Surūkusioj, užmirsztoj 
bakūžėlėj da rasi daug naujos 
kuriamos dvasios jėgos. Neuž
geso Lietuvoj ir amžinoji ug
nis. Tik ji persikėle nuo auku- 
10 in Lietuvio varguolio szir- 
idi...

Ko-gi nulindęs esi, broli Lie
tuvi? Matai — jau švinta apte
męs dangus. Antai, nors per 
rukus neaiszikiai jau matosi 
pirmi viliojanti laimes spindu
liai. Tik nenusimink ir tikėk in 
ateiti nes Lietuvys yra tvirtas 
ii” pasirengęs nuveikti, ka. ir 
isztesi. Platus svietas ipama- 
tys, kas tai yra Lietuvys ir ko 
jis geidžia. . : ,

Beveik kožna diena atsiran 
da visokiu karisZku pranaszu 
kurie spėja visokes pranaszys-

da Allijentai užėmė Afrika ir 
Rusai pradėjo gi liuku i ilgai 
pliekti Vo’kieczius, tada tieji 
pranaszai spėjo buk 
bus supliektas priesz 
1942 meto.

Kada Amerikonai
Japonus’isz Guadalkanalo, vie 
nas isz generolu pasakė kad už 
meto jau busime Berline o in G 
menesius vėliaus busime Japo
nu sostapyleje, Tokyo.

Visaip pranaszavo generolai 
ir admirolai apie pabaiga ka
res ir gyventojai buvo tosios 
nuomones kad kare gali pasi
baigti ne vėliaus kaip už sze- 
sziu menesiu.

Dabar, kada. Amerikonams ne 
tai]) giliukningai pasiveda Tu
nise, Afrikoj, Robert Patter
son, kariszkas sekretorius, ap- 
reisžke buk negalima tikėtis in- 
galejimo net lyg 1945 meto! K i 

. ti vela tvirtina 'buk suplieki 
mas Japonijos užims mažiausia 
penkis metus po supliekimui 
Hitlerio.

Bet kas isz tuju inspejimu? 
Ne szuniui ant budos neužtek 
tu ir tiktai kvailina žmones tie-

Hitleris
pabaiga

iszszlave

Kad ji butu tokia gera, mus namus lankytu, 
Ka girdėjo tarp Lietuviu, mums apsakytu.

Kai]) gelele, ’be saules augus, trapi ir greit liūsta, 
Negal’ gražiu žiedu skleisti ir g’reitai sudžiūsta, 
Asz iszau'gus kaip gele ir “Saules“ nemaezius, 
Tiek daug laiko pragyveinus’o da jos neslkaiczius.

Viena, karta ja perskaiezius tai]) ja jiamylejau,
Ilga laika budėdama, ja praszyt turėjau,
Tad 'dabar praszau taja “Saulute“ in savo nameli, 
Kad ji szviestu ir szildytn mano 'kambarėli.

Su ja drauge gyvendama stipresne liksiu,
Visus prieszus nugalėsiu kuriuos ant kelio sutiksiu, 
Ji pasaldys mano gyvenimą atneszus žinelių, 
Pasakys kiek ji-apszvietus tamsiųjų nameliu.

(lai ji ]>asa'kys kad ji mate Lietuvos sza'lele,
Kaip gyvena ir ka veikia, mano sesele,
Kaip broleliai, kareivėliai, negal’ szalies ginti, 
Pas svetimus reikia tarnauti ir save kankinti.

Ui “Saule,“ tu skaisezioji, keliauk per padangių, 
Apszvies'k Lietuvos žemele, musu ievyne 'brangia 
Sukviesk visus in vienybe, kad laisve jie gautu, 
Del svetiniu diktatorių daugiau netarnautu.

<Gal skaitytojai mažai žino 
ar skaitė apie slaptinga szali 
Tibetą, kuri guli žiemiu szalyje 
Indijos, kur retai kada balto 
žmogaus 'koja inžengia o kuria 
’valdo Didysis Lama (Tibetu

Geriau padarytu jeigu jie 
pridėtu savo peti prie kariszlku 
daibu ir iszdirbinetu daugiau / .kariszko materijolo su kuriuom 
galėtumėm supliekti musu ne
vidonus ne kaip už daug gerk- 
liuoti tiems kariszkiems prana- 
szams!

— Norite idant apsakycziau 
jtims apie akyva atsitikima ko
ki turėjau kelionėj? — paklau- 

jse senyva ponia daktariene su 
' nusiszypsojimu. ■—■ Gerai.
1 Jaunieji ajisedo dalktarimu1,1 
szanikdami: “meldžiam ponios, 

i apsakyk ta ji atsitikima..“

I metu

baimes net man plaukai atsisto- del asz laikau kambaryje žino
jo ant galvosuždangalas nu-; gaus szkelieta kuris man tiek 
smuko nuo veido ir paregėjau baimes padare bet asz prie tojo 

szikelieto esmių įprisiriszus nes 
jis buvo priežastim mano susi
pažinimo su mano dabartiniu 
vyru.

Į Ant to mano apsakymas ir 
baigiasi. -—F. B.

iurejo ant manės o dantys isz- 
isziepia... Suklikau ne savo 

sukrit.au ant grindųbalsu ir 
a palpus.

Kada
pažystamam.

pabudau, radausi
prie

niu, kuri susznabždejo:
Ponas daktare, ligone jau

jai! daug 
atsimen u

viską aiszkiai. Po ilgai li..;ai, 
levai mano iszsiunte mane iias .džiu ... I 'gimines ant atsilsiu. Kelione I 'ketino užimi i asztuones valan
das. Tuose laikuose buvo tai il
ga keliom* del japnos merginos.

Jaunas daktaras dirstelejo 
ant manės akyvai kalbėdamas:

Giiodotina panaite, mel-
apsimalszyti, esi gerose

pusryiczin o po tam už

mane ant stoties, vieni padavė
Apsimnlszinau visai 

taras persistatė man,
man visokio valgio o kiti kėlės damas kur esmių ir jo pravar 
knygas idant man neimtu nuo
bodu 'kelionėje.

de pasisakė. Ant rytojaus dak
taras man apsakė kas su mani-

:: Naujos :: 4 
Mikahlos Karalienes

:: Pranaszystes ::
—o--

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo 
pranaszauta; tolinus tos 
p ra na sz y s tęs pildosi.

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

Yra 
gide,

— Barbora G uidkiene, isz Chicago, II). 
Acziu tamistai už paraszytas eilutes. —R.

SZIAURES AIRIJA

Szalis Amerikos Prezi
dentu Pro-Teviu

naktis, pasilikau viena. Atsi
guliau ant suolo, užtraukiau i‘i- 
ranikas ir ėmiausi įkaityti kny
ga po vardu: “Žadinsią prie

Skaitydama akyvai, neu’žie-
oj. Prezidento minau/kad trn'kis sustojo. Du- 

Ramel-jiys mano persi

liko jis artimam miestely- 
mio savo draugo, žmogaus ■O 7 *-J

mirs savo tarnui Maut indetu .ji

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS

sei rus'czios ir nemielaszirdin- 
gos. Vyrai už prasižengimus 
bipia gyvi supjaustyti aut 
szmotu. Moteres už svetim-mo- 
ieriavima būna nubaustos per 
perpjovimapusiau nosies ir In 
pu o in žaidulius inberia drus
kos arba būna nuplaktos ant 
smert.

Naujai gimusius kūdikius ap 
lepo sviestu ir paguldo juos ant 
saules karszczio, nuogus. Mer
ginoms perduria ausis j r in- 
deda sunkės rinkes ’kad ausys 
net sutrūksta. Numirėliu kūnai 
yra supjaustomi ant. szmoteliu 
ir'numesti ant suedimo del szu 
nu, kiaulių ar kitokiu žvėrių. 
Kiaule yra gardžiausiu valgiu 
Tibetu. Žmones gyvena neszva
riose molinėse urvose ir grin- 
czelese, padirbtose isz žmogisz- 
ku kaulu ir gyvuliu ragu. Kada 
jau prisirenka už daug szaszla- 
vu aplinkui grinczele ir negali 
isz jos iszeit, tai vietoje nuva
lyti szaszlavus nuo grinczios, 
tai kraustosi in nauja vieta.

Bet palocius, kuriame gyve
na* Tibetonu valdytojas, yra 
puikus baltas namas, pastaty
tas isz balto granato ir yra di- 
džiauses isz visu palociu biuro 
piszku valdytoju, turintis dau
geli boksztu, apvilktu su tikini 
auksu, žibantis nuo saules spin 
duliu. Yra tai sodyba deszimts 
tukstaneziu mini’ku, popiežiaus 
ir jo tarnu. Tasai palocius yra 
970 pėdu ilgio ir lygus dvyli
kos augsztu namui.

Jeigu kokis baltas 'žmogus 
pasirodo Tibete tai ji tuojaus 
iszguja arba supjausto.

Naujausia liga, 'kuri prasi
platino tarpe Lietuviu tai yra 
“Burdingieriu Kolera. “ Nesi
randa tos sa.nvait.es ar menesio 
kad laikrasz'cziuoso neskaity
tum' apie pabėgima kokios mo 
tores nuo savo vyro su burdin- 
gierium, arba kuri gyvena su 
savo gaspadine nepadoriai, po 
akiu savo vyro ir vaiku. Sztai, 
vela aplaiikeme sekanti laiszka 
nuo nuskriausto vyro, kurio 
paeziule iszpyyszikino su prie- 
laidniin, kuris skamba sekan- 
CSifti ir kuri jis prasze mus 
idai 11 ] ta lįb a t u.me m 111 i kr asž-

ros atsidarė ir 
mejo jau ne jaunas žmogus, 

juodai 
ma-

iiijoj, kurioj randasi vienas isz 
didžiausiu Szkotn-Airiu cent
ru:, visoj Ameri'k 
Buchanan tėvas gimė
ton, Lough Swilly, County Do
negal 17G1 m. Jis atvyko Ame- kuris invede su savim 
rikon 1783m. Per pirma pašau- pasirėdžiusia, yp'ata ’kuri 
lini kara Amerikoj jūreiviu tyt, sirgo. Pasodino ja kampe-
stovykla. radosi Rameltone, bet lyje priesz mane ir lemi no ant 
sziadiena szis miestelis jiems manės akyvai. Užmerkiau akis, 
uždarytas. County Donegal yra nuduodama, jog 
vienintele valstija Sziaures Ai- kelionei draugas susznabždejo 
ii joj’kuri yra dalis Eire (Airiu’sau po 
T . * TT . 1 .1 . Ji \ T T .1 • . _ ’ • i •

nesurasdamas tinkamos skry
nios, ir negalėdamas ilgiams 
laukti nes norėjo priimt i ta va
karą namo, apsupo szkelieta in 
juoda cei'ki ir taip ji innesze in 
vagonu, Manydamas, jog asz 
užmigus, daugiau netemino ant 
manes ir pats užmigo. ’Pik ma
no kliksmas ji pabudino isz

1G0 puslapiu, su daugybe 
nauju pa vei ksi i u, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drueziai 
apdaryta, kietais audekli
nėms apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.
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miegu. Mano

i nositi: “Acziu Dievui’ 
ir tuojaus pats sunkei užmigo

Nėra reikalo indeti bezdžion-

viena isz nedaugelio szaliu ku
rios pasilieka. neutralus Sena davė jokiu ženklu gyv 

Stengiausi pamatyt jos

Nežinodamas 'ka su manim 
daryti, atvožė mano pas dak
taru, pas kuri praleidau arti 
sanvaite laiko; pakol atėjau 
prie saves ir truputi susidruti- 
nau nuo savo baimes. Iii puse

Andrew Jackson, 
surasza

jo

meto po tam, 
daktaro.

Sziaures Airija, kur dabar 
randasi stovyklos musu karei
viu ir kur jie lavinasi del Aszies 
sunailkįnimo, yra szalis dauge
lio ju tėvu ir protėviu.

Tai yra protėviu szalis dau
giau negu treczdalio Juug. Val
stijų pagal praneszima isz Na
tional Geographic Society.

Szkotai, kurie apsigyveno 
apskrieziuose Ulster, Sziaures 
Airijoj, vede Aires, ir tai]) at
sirado Szkotu-Airiu (Scotch— gyvenimo 
Irish) 'kilme, kuri buvo svar- jKZ Szkotu-Airiu kilmes. Taip-' 
bus faktorius Amerikos immi- gi jr Llysses'S. Grant, karinin- 
gracijos 'kolonijų dienose irp<as, didvyris ir prezidentas, 
daugeli metu vėliau. Kada NeJ])UVo 'szkotu kilmes isz tęvoj 
priklausomybes Deklaracija, puses ir Szkotu Airiu isz moti- 
biivo jnisiraszyla, vienas islo- uos, (kurios szeimyna atvyko 
rikas apskaieziavo, kad beveik jsz Ulster 1763 metais, 
viena szeszta-dalis gyventoju 
naujoj respublikoj buvo Szko- 
tu—Airiu kilmes. No 
szioliai tos skaitlynes

Mylima mano paeziule: — 
kad mane 
musu? O, 
mažiulelis

Ka tu gero padarei 
apleidai ir vaikus 
kaip tasai a į įleistas 
sziadien graudžiai
szaukia: ‘Mama, kode! mus ua 
likai sierateleis 
szirdis taip užsikietejo kad mus 
apleidai?’ Mylima mano pa
ežiui, ar-gi tavęs tosios nekal-

prezidentas,

Szindis mano pradėjo muszti 
'kai]> kūjis, apėmė mane neap
sakoma baime. Kas slapstosi 
po tuotm juodu uždangalu? Ko- 

tevopiel mano draugas, ineidamas 
iii perskyra'buvo tai]) susimai

Sz'kelietas ir sziadien stovi 
musu kambaryje o ne vienas 
isz musu pažystamu stebėsi iko-

Aha! Tai Szitaip?!

PUIKI ISTORIJA < i

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI, . . . 50c

SAULE PUBLISHING CO.,

Chester A. Arthur tapo dvi- 
deszimt-pirmu prezidentu, ka- 

s da James A. 'Garfield buvo nu
galėjo zlHivtas 1881 m. Ballemenoj, 

pasikeisti nes immigracija iszjCouiity Antrim, szeimynos pa-
Europos 19tame ir anksti 20-'varde’ ibuvo MacArthur bet 
tame szimtmetyje žymiai padi- prezidento levas sutrumpino 
dėjo. Szlkotu^—Airiu gentis yra pavarde, kada jis atvyko in

ve kad juoda ypatų pradėjo ju
dintis, rodos ji isztiese savo 
kauluotas rankas iii mane. No
rėjau rėktiIbet negaejan isz bai
mes. Y pat a. kas 'karta judi uosi 
areziau manes.

Tame laike nudundėjo griau
smas. Paszokau ant koja. Tru-

M 1 i .4 i ’r n
Y
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SAULE” YRA 
GERIAUSIA
DOVANA!

Galima sakyti, kad vienuoli
ka isz trisdeszimts Juug. Vals
tijų prezidentu, buvo Szkotu—- 
Airiu kilmes.

Pirmas ‘buvo Andrew 
jsoii, pravardintas “Old

siubavima vagonu, keli pun- 
delei nukrito nuo augszto isz 
gardelio ir vienas isz ju patai

Jack-
Rodos iržliipnotizavota pa- 
‘liau alkis ant ypatus ir isz

— Klausykie, Jurgi! Kodėl 
tu nesiženiji su Katre?
Jurgis: Kad ji nieko ne

turi.
— Kvailas esi, kaip su ja 

apsiženysi tai ji tave turės.
— Juk tai teisybe sakai.

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

Vermont valstija 1817 m. užim
ti Ba])tisto kunigužio pareigas.

Grover Cleveland, Benjamin 
Harrison, ir Theodore Roose
velt visi gali pasisavinnti Sz’ko- 
^u-Airiu kilme isz motinu pu-

^^ek’ises. Prezidentas William Mc- 
1 ez 1 ” I K i 111 ey at vyko i sz Co u 111 y A11 - 

dentas, jo tėvas, motina ir din 
vyresnieji broliai atvyko Ame^ 
rikon isz Carrickfergus,'kuris 
yra iii sziaurius nuo Belfast,

kodel tavo ory/7- jtszalies septintas

veliasi idant vaikutis mirtų isz

Ar-gi toji “ Biirdingieriu Ko
lera“ gadins musu Lietuviszlku )JUV0 j>on0], 
szeimyuu gyvenimą? Acziu' 
Dievui, mažai tokiu randasi, 
bet toji szarancza užlkreczia ir į 
kitus. Dori burdingieriai apie| 
tai ne nemislina, jie guodėja 
savo gas]>adini‘s ir gaspadorius 
ir privalo rūpintis iszraut tuo-- 
jaus kakalius isz tarpo szeim.y 
niszlko gyvenimo. Jeigu mato 
prisiartinant pavoju, privalo’ 
tuojaus praneszti apie tai gas- 
padoriui.

Geriau nuo tokiu atsikratyt 
ne kaip vieni nuo kitu bėgti 
nes žmogus su tokia, motere ge 
io neturės tik varga su vaikais 
per visa gyvenimą turės!

trim in York County, Pennsyl 
vania, 1743 m.

Dabartiniu laiku prezidentas
... .kuris buvo 'Szikotu-Airių kil- sostmes Sziaures Airijos. I . ,IT n T, mes buvo Woodrow n i Ison. Jo Sekantis buvo James Knox L . . , , , i„ ,levo tėvukas James, atvyko

Polk. Jo szeimynos pravarde' . .. , •Amerikon 19tam szimt-metvj 
bet tapo sutrum-1. . „ . . „'. . . . inz Strabane,'Kiinii rnudlisi ke-

> protėviai persi-L. .. , . .. lios mylios nuo Londonderry, itijos iii S.ziauresi. .i .. , i ir isz motinos puses jis ir-gi'bn-
| Airi ja. Isz Londonderry va)s-'
j t įjos Pollko pro-pro-diedukas 
, persikėle in Maryland valstija
I pabaigoje 17to szimtmeczio ir 
psz ten jo tėvukas persikėle in
I North Carolina kur U-tas pre
zidentas gimė, 1795 metais.

Vienintelis nevedelis kuris 
tapo ])režideiit.ii buvo James

y o Szkotu-Ai riji kilmes.
-Common Council for Amer. Unity.

Antanas Kaminskas, isz \V. 
Exeter, Pittston, Pa., raszo: — 
Prisj mieži ii tainistoms užmo 
kęsti ant viso meto už “Saule“ 

.. , idrauge su velinimais visai re-Buchanan. Jis irgi buvo Szko-I . ..... , , ,... , „ TT. dystei laimingu metu* darbuotu—Airiu kilmes. Visi 10 pro- ...... ...n . . lis sveikai ir lai Dievas pave-teviai radosi tari) tu,’kurie at- . ... ... . ‘ . .Imtu laimingai praleisti sziuosvyko pabaigoje 18to szimt-me-1 , . . . ..’. . . , .metus be jokiu nesmagiu kliu-czio ir apsigyveno PennsyTva-l . . . , ,į ežiu ir drauge tariu acziu kad 
skaitykit “saukė” PLAT1NK1T man nesulaikete laikraszti.

Kiniszko Valdytojo Pati Lankosi Amerikoj

Madame Chiang Kai-shek, pati Valdytojas Kinu, kuri 
lankosi Amerike, atlankė taipgi ir musu Prezidentą Fr. D. 
Roosevelta ir daug žymiu miestu. Garbinga motere likos 

priimta iszkilmingai kur tik atsilankė. Ji taipgi atlankė 
savo tautieezius New Yorke dalyje miesto ‘Chinatown’ kur 
jie yra apsigyventa.

Saule Publishing Co
Mahanoy City, Pa.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

sukrit.au
sa.nvait.es


"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

ir piktumo.

Baisus Atsitikimas tyla pertrauke jaunas deteikt 
vas tardamas:

cziu ir pakratė ji visa jėga, 
szii likdamas:

— Ar girdi ? Noriu žinoti ka 
toki turite nužiureja! Užmu-

Kareiviai Pasirengineja Ant Gavėnios

prie

Harkyll’ius stovėjo ant pasku
tinio laipto, norėdamas pilnam 
begyje traukinio iszszokti.

Žaibo greitumu stojo Ausz
riute tarpe duriu, pagaudama 
su virsz žmogiszka jiega Har- 
kyll’iu už rankos ir intraukda- 
rna ji atgal in vagona.

— Kokis tai per juokingas 
sumanymas, o gal norėjai tams
ta pasivaikszczioti po iszkreti- 
mui, apie kuri sužinojai. Ne- 
maniai gal apie ta, jog tokis 
szokimas yra dideliai pavojin
gas ir gresia tamstai mažiau
siai didelis susižeidimas. Gaila 
man butu buvę tamstos — tarė 
su ironiszku juoku.

— Kodėl tamsta taip žiūrai*szin tave, jeigu man nepasaky- 
in mane, gal ka pasakyti nori ? si! Esmių persitikrinęs jog ta-

— Taip, tikrino sziurkszcziu Į i iat 
balsu Harkyll’ius. — (Sergėkis — 
mano tolinus persekioti. Nove- Bet Harkyll’ius

nį ane !
— suriko Juozas, 

suspaudęs ji 
lycziau tamstai mane užpyktu- kairiaja ranka laike o deszine
ti nes blogai tas gali iszeiti! -norėjo iszfraukli revolveri bet 

Juokas jiasit vežiojimo iszsi Į Juozas drūta kumszczia užga- 
verže ant veido Juozo. ivo jam pasmakrį. Musu val-

— Klysti tamsta, manyda- diszkas palicistas
mas, jog asz tave nužiurau, ne- Skausmo, atszoiko 
ra tai mano mieris! Inins ir be mažiko

— Nemeluok man. Vistiek al,l žemes.
neinkalbesi manes, ne del pra-
begimo laiko žiurėjai per lan-

nepargriuvo

■Sumiszimas tarpe pakelevin- 
gu augo. Auszriute stengėsi 
juos kokiu nors budu nuramin
ti. — Koki užsiėmimą turi?

Juozas nusijuokė paskui at
sake :

Esmių padėjėju.
— Detektyve linktelėjo in ji 

su pripažinimu. Paskutinis at
sakymas Juozo jai labai patiko.
Haikyll’ius užrasze su atyda 
visus atsakymus jauno detek
tyvo, in savo užraszu knygute, 
pask u i atsigryždaii
Auszriutes paklausė:

— Kaip tamista vadiniesi?
— Zofija Auszriute — pasi

girdo atsakymas. Žodžiai szie 
isztrauke isz jos perkuniszka | Uždare duris Haikyll’iu's vie- 
aiszkuma.

Harkyll’ius atszdko kelis 
žingsnius, veidas jo apsidenge 
numirėlio baltumu. Su plaeziai 
atidalytomis akimis žiurėjo in 
veidą Auszriutes, atkartoda
mas užkimusiu balsu.

— Zofija Auszriute!
— Asz taip vadinuosiu. Ko

dėl tamsta neklausi toliau?. Ne- 
sikainlkyk tamsta, atsakysiu ne
klausta. Ir asz gyvenu ant Gar
den gatves nr. 77, Phiadelplii- 
joj. Isz užsiėmimo esmių detek
tyve !

Negalėdamas baisa atgauti, 
paslėpė savo užraszu knygute, 
nekurie pakelevingi juokėsi isz 
to jo iszsigandimo.

— Dabar vienok matai, jog 
neesame prasižengėliais — ta
re detektyve su pajuoka. Kuo 
tamsta turėjai ko(ki abejojima, 
pertikrins tamsta gal szita le
gitimacija.

Tardama tuos žodžius iszsi- 
eme sidabrini ereleli, parody
dama ji visiems.

— O dabar, meldžiu tamstos 
parodyti savo legitimacija.

Kiek galėdamas stengėsi su- 
sivaldyt save. Rodos netemin
damas jos paskutiniu žodžiu, 
skubiai tarė:

— Atsipraszau tamstos szir- 
diugai. Apsirikimas mano bu
vo, pirma karta mano gyveni
me atsitiko tekis panaszumas. 
Esmių taip susimaiszes sziuom 
netikėtu atsitikimu, jog eisiu 
yalandelia in savo skyrių, pas
kui pakalbėsime.

$ zl uos t y d a m a s i s 
nuo kalk tos, nuėjo 
ežiais žingsniais in
na. Auszriute, nieko neatsaky
dama jam, pažiurėjo ant jo su 
pajuoka.

Draugai 'keliones permaino 
savo simpatijas, visi po pusei 
detektyves, spausdami jai ran
kas ir iszreilkszdami savo 
džiaugsiTia jog mato garbinga 
Zofija Ausziriute.
'■ Kalbėta sau apie jos tiesiog 
nebūtus pasisekimus. Buvo ji 
tikrai didvyre o in valdiszka 
palicista Haikyli’iu pamate vi- 
s i szlka.i' neužs i t ike j ima.

Pripažino didesne dali teisy
bes detektyvei, būdami prie
lankus jos mintims, jog Har
kyll’ius visai nėra valdiszka 
palicistu. Nekurie abejojo apie 
kalte peczlkurio. Ant klausymu 
palytincziu ta dalyka, Auszriu
te neduodavo atsakymo.

Po valandai laiko po iszeji- 
mui Harkyll’iaus, apleido 
Auszriute vagona restauraci
jos.

Praeidama pro viena miega
maji vagona, patemijo jog du
rys per kurias iszeitineja isz 
traukinio, buvo atidarytos.

uok neatsake nei žodžio. Nu
leidęs galva nuėjo iii savo sky
rių. Auszriute davė insakyma 
savo padėjėjui, idant sergėtu 
kiekviena žingsni Harkyll’iaus, 
pati taipgi pasiliko karidoriu- 
je, temyti, idant žmogus, taip 
nužiurėtas, nepabėgtu.

mane 
buvo

■buvo

prakaitu 
svyruojant 
savo vago

— Tas teisybe, neveikiau ta 
isz pasiilgi 
yra. tamstai 
muszejo nepaži nstamos ?

Ar nežinoma 
jeszikome už-

— O, tamstai manai 
pecz'kuri ?! Galiu tamsta užtik-

apie

Harkyll’ius treptelėjo ne
kantriai su koja in grindis, su
szuko su pasiutimu.

— Turiu darodijimus jo kal-

I Atsigavęs kiek, norėjo mes- 
, ' f

lis ant jauno detektyvo, tas vie-
■ nok atkiszo revolveri in Har- 
kyll’iu ir tarė ramiai:

— Geriausia bus jeigu tams
ia nueisi in savo miegamaji va
gona. Taip-gi primenu, jog bus 
tai didelis nesmagumas tams
iai gauti kulka in makaule.

Harkyll’ius, grieždamas dan
timis suszuko pasiutusiu bal
su :

— Atsilyginsime, latre! Per
sitikrinsime, kurie

Po tu žodžiu

isz mus at

i r pusi ryzo

pasi rod.1.

paszaii'l

temyli Ha ilk vii ’iii.
Apie pusiaunakti 

Auszriute.
Pamojimu rankos

Juozą, ir pasznabždejo jam in 
ausi:

— Eisiu dabar in bagažu va
goną. Todėl nežiūrėsiu per lan-

Tikėjimas yra dvasiszku penu del milijonu Amerikonisz- 
ku kareiviu, kurie sziadien tarnauja po visas dalis svieto. 
Visose stotyse atsibuna pamaldos laike Gavėnios kuri pra
sideda 10 d. Kovo, kada tai kareiviai mels Dievo susimyle 
jimo ir pagialbos. Szita bažnytėlė randasi Ferris Island, 
S. C., in kuria lankosi kareiviai visokiu iszpažinimu, jesz- 
koti ramybes ir suraminimo.

kyli’ius stūmė duris taip, jog 
Juozas atszoiko kelis žingsnius 
atbulas. Harkyll’ius szoko 'kaip 
tigras ant Juozo, kirsdamas ji 
szmotu geležies. Visa tai atsiti- 
ko žaibo greitumu jog Juozas 
valandėlė laiko buvo be nuovo
kos. Paskui palicistas ji taip

Tamsioje naktyje
Sutemo, žvaigždes pasirodo 

ant dangaus o Harkyll ’ius ne- 
iszejo isz vagono. Matomai jis 
bijojo susitikti sii detektyve o 
ypacz lenkėsi idant vėla nepa
klaustu jo apie legitin 
valdiszka nes teisingai 
detekty ve jog jo orelei is 
jo paties padirbtas.

Auszriute ir Juozas
ant pozicijos, faunas detekty
vas stovėjo karidoriuje, priesz 
miegamąjį vagona in kuri nu
ėjo Harkyll’ius. Auszriute, isz 
sekanczio vagono, žiurėjo in 
Įauga palicisto, prijausdama 
idant įas nebandytu iszszokti 
per Įauga. Haiikyil’ius tik apie 
devinta valanda nuėjo in res
tauracijos vagona, idant nusi
pirkti kiek valgio. Daug ]lake
le vingu jau miegojo, nekurie 
žiurėjo indomiai in valdiszka 
palicista, kalbėdami pusbalsei 
visok ius patem i j imus.

Auszriute buvo tikra, jog 
Harkyll’ius užmusze nepažins- 
tama, neturėdama vienok daro- 
dyimu, negalėjo ji aresztuoti.

Apart nužiūrėjimo detekty- 
ves, nepažinstama galėjo turė
ti kokius bagažus, sprendė vie
nok jog jos skrynioj suras ko
kius laiszikus ar popieras, isz 
ko bus galima sužinot apie pra
varde nelaimingos moteres. 
Taip manydama norėjo pradėti 
pajeszkojima.

Kada Harkyll’ius gryžo in 
miegamaji vagona, pamate sto
vinti Juozą prie lango.

Matydamas Haikyll’ius jog 
juodu esą tik du vienu, sustojo 
priesz detektyvą. Juozas inki- 
szo ranka in kiszeniu ir pa
ėmęs rankena revolverio, lauke 
prisiartinant Haikyll’iaus.

Valdininkas iiismeige alkis 
in .Juozą, pilnas neapykantos

ir žiedus nelaimingos moteres.
— Ne, masziriisto rankos ne 

yra tokios suodinos ir jis neisz- 
rodo kad butu kriminalistu 
Akyvas mano temijimas neuž
vylė manės- niekad.

— Isz teisybiii, ar ir tada 
tamsta neužvylė kada norėjai
aresztavoti Zofija Auszriute ir ga, tu turi stovėti pas duris 
mane už prasižengėlius ? j miegamojo vagono Harkyll’-

— Prisipažinstu, jog tai bu-p-ius ir klausyti. Jeigu pasieks
vo klaida, — atsake 1 larkyll ’- ( hivo ausis bildesis, isz kurio 
jUS- • 'galėsi manyti jog Harkyll’ius

— Auszriute turi smarkesne urlinasi prie lango, turi atida- 
pažiura už tamsta, — tarė Juo- - ‘.' ti ir ineiti in vidų. Negaliu 
zas juokdamasis. — Ka tamsta tikrai sakyti idant Haikyll’ius 
apie ta, jog detektyve žino, kas 8^ol<tu per langa, vienok ser- 
užmusze nepažinstama!

Harkyll’ius atszoiko nežy
miai, paskui paklausė dreban- 
cziu balsu:

— Ka nužiūrėjote apie pa
pildymą. žmogžudystes ?

— Neužilgo tamsta sužinosi

ta re: 
kain

Juozas apsakė atsitikima ko
kis atsibuvo tarpe Harkyll’- 
iaus ir jo.

A Uszriute juokdamosi
— Rytoj, Richmond’o 

jime jis mus minavos!
j Auszriute nuėjo. Juozas-gi

— Pasakyk man tuo jaus! — pasiliko prie dtfriu vagono ir
suszulko Harkyll’ius. | klausėsi isztempes ausis.

— Man nei nesisapnuoja! —Į Nebuvo girdėt ne mažiausio 
Jeigu tamsta esi valdiszku pa-. bildesio. Po praplaukimui pus- 
licistu, žinai turbut, jog kiek-ivalandžio laiko, iszgirdo rodos 
vienas detektyvas moka tylėti, kas langa nuleidineja. Iszsi-

Piktumas augo Harkyll’iuje. ernes revolveri, paspaude klem- 
Staiga pagriebė Juozą už pe- duriu, norėdamas ineiti in vi

Francuziszki Vadai Susitaikė Ir Kovos Drauge

Metai Bėga

Kaip tau Petreli einasi ap 
sipacziavus, ka veikia tavo 
pacziule?

Ar žinai, labai greitai sens
ta. Kaip buvo mergina tu
rėjo 19 metu, kada daviau 
ant užsakų buvo 23 o po szliu- 
bui jau turi 29 metus.

Kada musu prezidentas radosi ant posėdžio Casablanko- 
je, du Francuziszki vadai Giraud ir DeGaulle, suėjo ir pri
žadėjo kovoti drauge priesz savo nevidonus. Prezidentas 
Rooseveltas sėdi viduryje stovincziu Francuziszku aficie- 
riu.

jaunas detektyvas parpuolė ant 
žemes, prasižengėlis vienok 
perėjo karidorium in kita sky
rių.

Juozas buvo apkvaitęs. Vi
soms pajiegoms atsispyrinejo 
Apalpimui ir po valandeliai nu
siskubino paskui prasižengėli. 
Priėjo prie duriu per kurias 
buvo galima pereiti in kita sky
rių. Nors bandė duris atidary
ti, vienok negalėjo. Harkyll’ius1 o * 
sumaningai uždėjo geležine 
“sztanga” kitoje pusėje duriu, 
taip, jog negalima buvo nuo 
puses miegamųjų vagonu per
eiti toliaus in kita skyrių.

Juozas nemanydamas ilgai, 
padare nusprendimą, kurio isz- 
pildymui reikėjo daug energi
jos ir drąsumo.

(Pakele Įauga, paskui iszlin
dės pagavo virszutini rema va
gono ir lipo in virszu. Trauki
nys bego kas kart smarkiau ir 
smalkiau, vienas pasi judini
mas o Juozas butu nupuolęs po 
ratais vagonu, gyvastis jo ka
bojo kaip ant plauko. Drąsus 
vyras lipo kas karta augszcziau 
pakol užlipo ant virszaus va
gono. Per stogus vagonu ėjo, 
neatkreipdamas- atydos in pa
voju kokis jam grėsė; jaute, 
'jog Harkyll’ius grėsė gyvas-

.kino vienok teisingas padėjė
jas, idant apsaugoti savo'drau
gia ir atimti ja isz ranku ne
dorėlio.

ne pavadino užmuszeju, buvau 
k'aip pasiutęs; da viena valan
dėlė o 'bucziau puolės po ratais 
garvežio.”

Peczlkurys pažiurėjo ant jos 
su nuosteba.

— Ar tamsta esi Zofija Ausz
riute? — užklausė. Toji linkte
lėjo su galva atsakydama:

— Taip, asz esmių ji.
Atsisėdo o paemes jos ran

ka tarė su džiaugsmu:
— Kalbėjo man jog tamista 

važiuoji su mumis, nenorėjau 
vienok tikėti.

Visogalis’ turbut prijauczia 
nekaltiems; neabejoju, jog ta
mista. galėsi sujeszkoti žmog
žudį ir apginti mane nuo ne
užtarnautos bausmes, godos ir 
nemalones.

jau ir 'kas papilde žmogžudys
te, dar szianakt užims jis szia 
vieta, o tamsta busi liuosu be 
mažiausios blades apie savo

Aresztavojirnas Žmogžudžio
Po pasikalbėjimu su Juozu, 

Auszriute nuėjo i u vagonu su- 
že i s to peczk u r i o. Nela i m i i įga s 
žmogus gulėjo ant lovos su ap- 
raisziota galva. Prie 
vienas isz valdininku 
kelio.

I n e i d a m a A u s z r i u t e 
žodžius, pilnus bevilties, nelai
mingo peczkurio:

jo buvo 
geležiu-

jdžiau žmogžudyste, baigia ma
ne. Nesidyviju, jog valdiszkas 
'palicistas mano, jog asz papil
džiau žmogžudyste^ jog viskas 
'rodo, lygiai juodi pletmai ant 
kimo nelaimingos aukos, yra.

TOLIAUS BUS

Ba kaip in Jklepa nužengė, 
Tai tiesas konstitucijos per

žengė.
Tai vaikine ne kas, 

Jeigu taip daro inteligentas, 
Tai mat ka toki iszdaro, 

Tai tamsunelis to nepadaro. 
Szitokis, vyryucziai, progresas, 

Tai suvis ne kas, 
Oho, inteligentai pataiso,

Ba ant nieko nepaiso, 
Svetimas boibellkas prisisavina, 

Tuo jaus in Czikaga 
nusigabena,

Kam da už szliu'ba, mokėti ? 
Juk galima ir be szliubo paezia 

turėti.
Tiktai vyrueziai padarykite 

tvezia,
Tnleiskite vilką in avinyczia, 

Tai lygiai taip padarys, 
Kaip Amerikonisžkas bedievis. 
O ka? Tokis “szviesunas” vi

sur važinėja,
Po m i estei i us pralkalbas 

apsakinėja,
Ir nuo kvailiu dolerukus 

rinkine ja,
O žioplei jam davinėja.

Jeigu neregis neregi vadžios, 
Tai abudu klaidžios,

In niekur nenueis, į
Abiem galas pareis. ■

* * *
Masalczinžeje ant vieno baliuko 

tas atsitiko,
Ęlad vienas net savo barzdeles 

neteko,
Vieni sako kad jam nupesze 

bobos,
O kaip man vyrueziai rodos, 

Tai buvo priežastis (kita, ne 
szita, 

Teisybe ir bobeles prie to 
prisidėjo,

Ba ne viena savo nagelius 
pridėjo,

Buvo žymiu ir ženklai nagu, 
Rodos pabraukta su noragu. 

Vienas ėjo namo pasigėrės isz 
karezemos, 

0 jau buvo kaip be galvos, 
Tai akmenis iii truki Įeidinėjo, 

Isz to sau f įmes turėjo.
Bet kada ant rytojaus iszsi- 

pagiriojo, į
Ba kiti ji gazdino, 

Aps'kundimu kerszi no, 
Tai vyrueziai niekai, 
Toki kvaili szposai.

Ant Gavėnios!

Jau tieji Gzikaginei inteligen
tai gerai bo vijosi,

'badosi,
Tamsunelei to neiszdaiys, 

Noriais ir krepszius insitaisys.
Tamsunelei nemoka tauta 

gaivinti,
'Nemoka su bilem. galvas 

daužyti,
Bet kaip inteligentai iszdaro, 
Ypatingai salime prie baro. 

Nesenei nusidaviau ant vieno 
baliaus,

Graudus 
Verksmai 

arba Pasibudinimas prie apmislinimo 
Kanczios Vieszp. Jezuso Kristuso. 
Knygute reikalinga ant Gavėnios. 
Pagal senoviszka būda.........................10c

Stacijos arba Kalvarija Vieszp. 
Jėzaus Kristaus...........................................10c

Sapnas Motinos Szvencziausios, 
Viesz. Jėzaus ir Malda Motinos 
Szvencz. Sapnas Motinos Szvencziau- 

Įsios, mieganezios ant kalno Alyvų, 
'žemei Batanijos, bažnyczioj Szv. My
kolo Arkaniuolo. Preke,................. 15c

Maldele Arcibrostvos Szvencziausio 
Veido Vieszp. Musu Jėzaus Kristaus, 
Preke, ............................................................ 10c

Istorija apie Amžina Žydą. Jo ke
lione po svietą ir liudymas apie Jezu 

į Kristų................................................................. 20c.
Trumpas Katekizmas pagal iszguf- 

dima Kun. Pilausko, su nekuriais rei
kalingais padėjimais. .Preke. . . .10c 

Novena Stebuklingo Medaliko Die
vo Motinos Garbei. Preke,........... 10c

Tretininkių Seraphiszkas Officium 
Treczios Regulos nares, sulyg sky
riaus 11.6, kurios kasdiena kalba. 
Preke, .............................................................10c

Laiszkas arba Muka musu Iszga- 
nytojaus Jezuso Kristuso, perraszyta. 
isz laiszkos rastos grabe mums Iszga- 
nytojaus Jeruzolime. Preke..............5c

Adresas:
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

Vienas apszviestuinas svaiguli 
gavo,

Kad pats nežinojo kaip namo 
pars vyravo.

O (kad stubos duriu neatitiko,
Tai nebageli nelaime patiko,

Tai badai visi'kaulai iszsinere.

Bet ne'bagelis be sargo guli, Į

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiams 
reikalams. Telefono Numeras 78.
520 W. Centra St., Mahanoy City
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Žinios Vietines Iszkilmingos
Laidotuves

Sheboygan, Wis. 
—Isz musu Jjietu- 
visztkos parapijos KAIP ISZPILDYT ORINIUS SIGNOLUS LAIKE PAVOJAUS

— lUta’rninke pripuola Szv. 
Franciszkos, naszles.

— Alpihonsas Matuleviczius, 
nuo W. ’South uly., kuris randa
si ant kariszkos tarnystes San 
Antonio, Tex., likos surisztas 
mazgu moterystes, Nedėlios ry
ta, s upana Ona Szevokiute, isz 
Port Carbon, Pa., Szv. Kazi
miero bažnyczioje, St. Clair, 
per Kunigą P. P. Laumaki.

— Kada A. Gorczevskiene, 
gyvenanti Morejoj, ėjo su sa
vo duktere Mare Tarasin, isz 
szermenu, skersai kelia nuo sa
vo namo, neszdamos gurbą dra
panų, apie 11-ta vai., Panedelio 
vaikara, likos pataikintos per 
automobiliu, kuri vare kareivis 
Duboski, pataikindamas in 
motina taip pavojingai kad ve
žama in Ashlando ligoribute, 
mirė ant kelio o duktė randasi 
pavojuje mirties. Kareivis li
kos aresztavotas per vaistine 
palicija.

—■ Utarninko ryta, apie de- 
szimta valanda, Tamoszius Kil
lian, Airiszis, 17 N. Catawissa 
uly., ate jas in saliuna Andriaus 
įReklaiczio, iszgere stikleli gu
mutes ir sukrito negyvas. Ko
roneris F. Boczkauskas su dak
taru Dunn isztyrinejo priežas- 
fi jo mirties, iszrasdami kad jis 
jsirgo szirdies liga. Jo sūnūs tą
ją diena ketino iszvažiuoti ant 
karisžkos tarnystes. Buvo' tai 
liūdnas atsisveikinimas sūnaus 
su tėvu.

— Neužmirszkite kad cuk
raus ženklelis nr. 11, del trijų 
svaru cukraus, baigiasi 4 diena 
Kovo. Kavos 'ženklelis nr. 25, 
del vieno svaro kavos, 'baigsis 
21 d. Kovo. Gazolino kuponas 

„nr. 4 baigsis 21 d. Kovo.

Žmonys Kramto
f

Daugiau Gurno
Washington, D. C. — Isz 

priežasties kares Amerikonisz- 
ki gyventojai kramto daugiau 
gurno, neis kareiviai taipgi su
naudoję daug. Pagal valdžios 
raiparta, tai praeita meta isz- 
vėžta in užrubeži ir ant karisz
ku lauku 6,724,000 svaru kram
tomojo gurno.

Už Kožna Ypa Skundžia 
Vyra Po 50 Doleriu

Pueblo, Colo.— Mrs. Fay Lyn
don, apskundė savo vyra ant 
persiskyrimo ir nežmoniszka. 
pasiellgima su ja. Motere pa
sakė sudžiui, buk josios vyras 
jai uždavė net 700 ypu in lai
ka keturiu metu pagyvenimo 
su juom ir dabar nori už tai at
lyginimo po 50 doleriu už kož
na ypa, isz viso 35 tukstanezius 
doleriu.

Dievuleli, kiek tai moterėliu 
gavo daugiau ypu nuo savo my
limųjų prisiegeliu ir už tai nei 
nesiskundžia.

Munszainieriai Dirba 
Arielka Be Cukraus
Charleston, W. Va. — Tarp 

Blue Ridge kalnu tenaitinei gy
ventojai pradėjo dirbti mun- 
szaine be cukraus ir kaip val
džios inspektorei pripažino tai 
toji munszaine yra drūta kaip 
mulas. Agentai konfiskavo 
apie 30 samogonku su keleis 
tukstaneziais galonu tojo szto- 
Po. _____ __

— t —
CURTIS BAY, MD. — P. P. 

Paliansku dukters Nellie Kane.
Netoli nuo Baltimores, Md., 

randasi priemiestis Curtis Bay, 
kur gyvena labai pasiturinti 
P. P. Paliansku szeimyna. Jie 
laiko maisto produktu krautu
ve, stambu ūki, netoli Baltimo
res ir dideli vieszibuti. Ju pir
moji ranka buvo ju vyresnioji 
duktė Nellie. Ji buvo žmona 
Leitenanto V. Kane ir linksmai 
kartu jie gyveno Alabamos 
valstijoje kur jos vyras tarna
vo. Jaunoji Nellie dažnai ra- 
szydavo laiszkus savo tėvams 
in Baltimore ir niekuomet nesi- 
skunsdavo savo sveikata. Ta- 
cziau Vasario 12 diena Nellie 
Kane pasiskundė savo vyrui 
kad jai smarkiai galva skauda 
ir ta paezia diena pasimirė. Ji 
tapo parvežta pas tėvus in Cur
tis Bay7Maryland, kartu par
vyko ir jos vyras Leit. V. 
Kane. Tapo iszJkilmingai palai
dota ‘Szv. Kryžiaus kapinėse, 
17 d. Vasario, 1943 m., tai yra, 
Szvento Atanazo parapijos, 
kur buvo Kriksztyta, laimingai 
augo ir darbavosi bažnyczios 
reikaluose, visose jaunystes 
dienose. Gimines atvyko laidę- 
tuvems. P. P. Palianskai turi 
placzia gimine kurie gyvena ki
tuose miestuose. Visi gerai pa
žino velione Nellie ir visi ja 
mylėjo. Isz Chicagbs, veliones 
dede ir teta, Leonas Radauskas 
ir Agota Žakus. Isz Waterbury 
Conn., Mr. ir Mrs. Kristina ir 
Stanley Tolliai, taipgi Water- 
burietis studentas Wichi kuris 
dabar lanko universitetą 
Washington, D. C. Taipgi p.p. 
Petraicziai ir Matulioniui. Tar
pe Baltimores ir Curtis Bay 
yra miestelis kuris vadinasi 
Brooklyn. Isz ten atvyko Vais
tininkas ponas Christopher Ra
dauskas, jo tėvai taipgi daly
vavo su žmona A. B. Radaus
kai. Geliu vainiku buvo virsz 
50. Miszioms atlaikyti suauko
ta virsz 400 doleriu.

P. P. Paliansku vieszbuczio 
patalpose buvo rūpestingai su
rengtos visiems laidotuvių da
lyviams sugryžtuves. Užkanda 
skoningai pagamino Mrs. Pau
lina Gaidiene. Veliones pusbro
lis Ignas Palianskas gaspado- 
riavo ir trys veliones pusbrolei 
Jonas, Juozas ir Povylas Gri- 
bai patarnavo. Ponia Jeva Gri- 
biene yra sesuo Juozo ir Anas
tazijos Paliansku. Užuojauto 
P. P. Palianskam, neteko savo 
mylimos dukreles P.P. Palian
skai taipgi atsisveikino su savo 
vyriausiu sunum Juozu kuris 
tuoj po laidotuvių instojo karo 
tarnybon. Dabar dar namie tu
ri viena dukterį P-le Helena ir 
sunu Edvardą, 9 metu. Mes visi 
gimines prietelei ir geradejai 
dalyvavę laidotuvėse, reiszkia- 
me szirdinga užuojauta P.P. 
Palianskam ju liūdesio valan
doj netekus mylimos dukters 
Nelies. Velione Mrs. Nellie 
Kane buvo gero mokslo pasie
kus, mokėjo gerai Lietuviszkai 
skaityt ir raszyt ir daug Lietu
viu, ypaicz parapijos draugu, 
paliko. —A. Radauskas 

--- □-----------
C. Rogers, isz Brooklyn, N. 

Y., raszo: — Vėla atnaujinu už
mokesti už laikraszti “Saule” 
ir meldžiu man ja siuntinėti to- 
liaus. Acziu už taip puikius pa
siskaitymus ir vėlinu kad 
“Saule” gyvuotu tūkstanti 
metu.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

tarnauja daug jaunikaieziu. 
Dauguma instojo kaipo savo- 
norilai. Czia pa duodame j u ju 
vardus:

Jonas ALdakauskas 
Pranas Abraszinskas 
Petras Balnaitis 
Vincas Balnaitis 
Juozas Banonis
Kazimierais B oi ok e v i cz i u s 
Jonas Brusoka 
Pranas Buzaitis 
Jurgis Buzaitis
Albinas Czika viczius 
Donald Czižausikas 
Vincas Gclbuda 
Viktoras Gataveckas
V i kitaras Gird a usk as 
Edvardas Girdauskas 
Juozas M. Ivaszauskas 
Feliksas Jegileviczi u s 
Edvinas Jekineviezi u s 
Adolfas Jesinskas
V i ne a s J ukn ia l is 
Petras Kisieliauskas 
Vincas Kondreckas 
Jonas Klieįjunas 
Vincas Kucziianskas 
Kaz im i era s L ūks zys 
B e r n a rd a s Mark e v i c z i u s 
Pranas Miliauskas 
B ronins Pau 1 e v icz i us 
Pranas Pažėras 
Vincas Pažėras 
Antanais Povilaitis 
Antanas Peczkis 
Juozas Peczkis
Antanas Poceviczius 
Jonas Auseviczius 
Stasys Savickas 
Vincas Samuolis
Jonas Skeris --
Edvardas Skeris 
Klemensais Szlapikas 
B en ed ik tas S z 1 ap ik a s 
Juozas Szukaitis 
Juozas Szuležius į
Albinas Svetlauskas . , 
Viktoras Vitkauskas 
Jonas Zanižauskas 
Vincas Benulis 
Vincais Ragutis 
Antanas Ragutis 
Pranas Ragutis

MERGINA GEIDE
MIRTI

Giminaitis Ja Nuszove
Royersford, Mass. — Ketu

riolikos metu Dora Warren su- 
simusze in krėslą kada nuo jo 
nupuolė, kabindama paveiksią 
ir su galescziu paszauke, kad 
geriau mirti ne kaip kentėti 
skausmus. Josios giminaitis, 
dvylikos metu vaikas sujeszko- 
jo karabino, atkiszo in mergi
na ir paleido szuvi, pataikinda
mas jai in krutinta, užmuszda- 
mas ant vietos. Vėliaus vaikas 
apsako palicijai, buk nenorėjo 
ja užmuszti tiktai nuga z d y t. 
Vaikas likos paleistas ant liuo- 
sybes.

Pamestas Jaunikis
Paliko Jai $20,000

Grand Island, Iowa. —Priesz 
35 metuis jaunikaitis George 
Gunners, mylėjo karsztai mer
gina May Fenton ir pirszosi 
jai, bet ji atsisakė už jo teketi.

Ana diena ji aplaike isz San 
Francisco laiszka nuo tūlo ad
vokato, kuris jai pranesze buk 
Gunners mire ir kad slavo tes
tamente paliko jai visa savo 
turtą susidedanti isz 20 tuks- 
taneziu doleriu. Gunners nebu
vo vedes, taipgi mergina nebu
vo isztekejus.
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ALL CLEAR
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BY RADIO

CHART tsy PHILA. !N

Szituosia Paveiksleliuosia Parodo Kaip Žmonys Turi Elgtis Laike Duotu 
Oriniu Signolu Miestuosia, Pagal Signolu Kokie Buna Rodomi Laike Kada Ne
prieteliai Atlėktu Isz Netycziu Ir Pradėtu Bombarduoti Musu Miestus. '

Jurgis Beker, isz Torrington, 
Conn., raszo: — Prisiuncziu re- 
dystei užmokesti už laikraszti

Atgavo Regėjimą Po 
23 Metu

Pittsburgh, Pa. —Užgimtas 
neregiu ir būdamas tamsybė
je per 23 metus, Benjamin Fur
geson, sziadien džiaugėsi isz 
visko ka mato. Pasekminga o- 
peracija padare ant jo akiu du 
daktarai isz czionartines ligon- 
buteis. Būdamas neregiu jau
nas žmogus mokinosi skaityt 
pagal neregiu būda bet dakta
rai tvirtina, buk jaunas žmo
gus iszmoks visko in kelis me
nesius ko paprastas vaikas isz- 
moksta in szeszis menesius. 
Kada pirma karta praregėjo, 
isz džiaugsmo pradėjo net szo 
kineti po kambarėli.

Dvase Parode Kur Bu
vo Paslėpti Pinigai
San Francisco, Calif.—Lung 

Tsin, Kiniszkas kukorius ana 
diena radosi name mirusio jo 
draugo, Lin Wang, kuris užsi
imdavo skalbimu drapanų ir li
kos nužudytas per nežinomus 
banditus. Pinigai radosi cuk
riniam maisziukyje. Tsin tvir
tina, buk jo> draugo dva.se jam 
nakties laike parode kur tieji 
pinigai buvo paslėpti. Bet pa
licija buvo kitokios nuomones 
ir paėmė ji po savo globa ant 
tolimesnio tyrinėjimo, nes ne
tiki kad dvasia nužiidyto drau
go jam parodytu kur pinigai 
buvo paslėpti ir pats Tsin žino
jo kur pinigai buvo paslėpti ir 
lauke progos juos pats pasiim
ti.

“'Saule” drauge vėlindamas sveikatos kad galėtumėte dar- 
iszdavystei “Saules” kuoge- buotis da ilgus metus del musu 
riausio pasivedimo ir geros labo.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Svarbi Žinia Del 
Pennsylvanijos Gyventoju

Nauji Prasergejimai Oriniu Signolu
Per paliepima kariszku virszininku, ir Pennsylvanijos virszininku 

APGYNIMO TARYBOS, Nauji Orinei Signolai likos inkurti Pennsyl- 
vanijoj nuo 17 Vasario (Feb.) 1943.

Svarbus signolas, žinomas kaipo MĖLYNAS signolas, bus szvilpia- 
mas priesz ir po RAUDONU signolu iki “pabaigai pavojaus.” Isz- 
reiszkimas tuju nauju signolu yra:

MELINAS SIGNOLAS * — Nuolatinis ilgas szvilpimas duos ži
noti kad jau neprietelis randasi netoli ir ketina užklupt ant paženklintos 
apylinkes. Visi žiburei ant ulycziu bus užgesinti, bet žmonys gali vaik- 
szcziot ant ulycziu ar laukia ir komunikacija gali būtie varoma laike to 
signolo, bet visi namai turi užgesinti žiburius iszskiriant kariszku 
dirbtuvių.

RAUDONAS SIGNOLAS — Bus szvilpama tankei, trumpai kas 
parodo kad jau neprieteliu eroplanai jau beveik virszui. Kariszkos 
dirbtuves turi būti aptemdytos, žmones turi bėgti in sauges vietas ir 
visas krutėjimas ant ulycziu turi būtie sulaikytas.

MĖLYNAS SIGNOLAS — Yra ženklu, kad jau pavojus praėjo 
ir krutėjimas miestuosia gali prasidėti, bet sargai turi temyti, kad nevi
donas vela nesugryžtu netikėtai.

* Tie signolai turi būtie iszpildyti nors tai tik iszbandymas, bet j 
turime būti prisirengia jeigu kada neprietelius atlėktu isz netycziu ir . 
pradėtu bombarduoti musu miestus. 'J

★ ★ ★
Szitos prasargos yra skelbiamos žmoniems ir yra užtvirtintos per 

Taryba Apsaugojimo Pennsylvanijoj.
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