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Isz Amerikos
“ISZVARYMAS

VELNIO“

i Supliekė Serganczia 
Motete; Toji Mire In

[ Dvi Dienas Po Tam
Calcatian, Mex. — O kad kai

me nesirado “bobutes,” likos 
paszaukta taip vadinama 
“mandra boba” del neszczios 
Meksikoniszkos moteres, Olar- 
tos Madetos, kuri atėjus pas 
serganczia pirmiausia davė jai 
szmota juodos duonos su mui
lu, nuo ko ligone apsirgo da 
labiau ir gulėjo ilga laika be 
valdžios. Vyrui tokis gydymas 
nelabai patiko, kalbėdamas ser- 
gancziai moterei kad “man- 
drale” ja apraganavo ir jog jis 
turi isz jos iszvaryti velnią. 
Tame tiksle nusiuntė mergaite 
pas taja boba idant toji pribū
tu ant laiko, vidurnaktyje, ir 
regetu, kaip jis “isz vary s vėl 
nia” isz serganczios savo pa- 
czios, bet boba neatėjo ant pa
ženklintos valandos.

Tada vyras vidurnaktyje isz- 
trauke serganczia motere isz 
lovos ir nuvilko ant lauko, kur 
pradėjo ja nemielaszirdingai 
plakti idant iszvaryti isz jos 
“pikta dvasia.” Buvo isz savo 
darbo labai užganadintas nes 
velnes su dideliu riksmu iszbe- 
go ir motere visai apsimalszino. 
Žinoma kad nelaiminga motere 
taip nusilpnėjo nuo tokio sumu- 
szimo kad in dvi dienas po tam 
mirė, o nelabas vyras likos už
darytas kalėjime už žudinsta.

Eksplozija Užmusze 11
Anglekasiu

z

Birmingham, Ala. — Po smar
kiai eksplozijai anglių kasyklo
se, Alabama Co., vienuolika an-
glekasiu likos užgriauti. Drau
gai nelaimingu pasiskubino 
jiems in pagialba viltyje kad 
juos iszkas gyvus bet visus už
tiko negyvus.

Motina Paregėjo Mirusi 
Sunu Krutamuose

Paveiksluose
St. Louis, Mo. — Keturi me

tai adgal Juletto Carfanta li
kos užmusztas per automobiliu 
kada jis losze kokia tai pavo
jinga role krutamuose paveiks
luose Hollywood. Motina gailė
josi vienatinio sunaus ir ap- 
verkinejoji tankiai o taja diena 
suėjo trys metai nuo kada jis li
kos užmusztas. Ana diena jos 
kaiminka iszsivede ja ant kru- 
tamuju paveikslu idant ji už- 
mirsztu savo nuliūdima. Pra
dėta rodyt paveikslus ir moti
na net apalpo kada pamate sa
vo sūneli paveiksluose losziant 
kokia tai role su mergina. Stai- 
gai motina suszuko: “mano sū
neli, eik szen pas mane I ” ir po 
tu žodžiu apalpo.

Pacztas Iszduos 11 
Nauju Paczto Ženkleliu

Washington, D. C. — Už ke
liu menesiu pacztas iszleis vie • 
nuolika nauju paczto ženkleliu 
ant garbes tiek sklypu kurie 
pritaria Amerikai szio j karėj e. 
Nauji ženkleliai bus iszleisti 
ant garbes: Lenkijos, Czekoslo- 
vakijos, Norvegijos, Luksem- 
bourgo, Nederlandu, Belgijos, 
Francijos, Grekijos, Jugoslavi
jos, Albanijos ir Austrijos.

Ženkleliai bus po 5 centus ir 
bus pardavinėjami ant pacztu 
apie 22 Birželio menesi.

Motina Supliekė Savo 
50 Metu Sūneli

Buffalo, N. Y. — Norints 
Robert Dutham turi 50 metu 
amžiaus, bet akyse jo motinos 
jis da vis yra “jos vaiku” ir 
užsitarnavo ant keliu žandiniu 
nuo savo motinos kuri jam ge
rai apdaužė antausius sude. 
Robertas vare automobiliu bū
damas girtu, už ka likos nu
baustas ant szesziu menesiu in 
kalėjimą. Motina melde su
džiaus idant jai pavėlintu pa
sikalbėt su sunum ir priėjus 
prie jo isztare kelis žodžius ir 
uždavė jam kelis y pus per au
sis kad net sūnelis apsiaszarojo 
po tam garsei paszauke: “At- 
simyk, Roberteli, kad butum 
geru vaiku kalėjime,” po tam 
pasakė jam “gud bai” ir iszejo 
namo.

Paslėpė Szienike 2,500 
Doleriu, Visi Dingo

Detroit, Mich. — Mikolas Zu- 
rovski, dirbantis Fordo auto
mobiliu fabrike, vietoje indeti 
in banka savo pinigus, sucze- 
dytus per visa savo gyvenimą, 
tai insiuvo juos in szienika. 
Ana diena, kada sugryžo isz
darbo, rado savo kambarėli isz- 
kresta. Vagis insigavo in kam
barėli ir supjaustė szienika isz 
kurio iszeme 2,500 doleriu. Mi
kolas pranesze apie tai palicijai 
bet pinigu nesurado. Mikolas 
buvo senu jaunikiu ir skupei 
gyveno.

Apdaužė Ausis Savo 
Paežiai

Brooklyn, N. Y. — Vladas 
Jasinski, nužiūrėdamas savo 
paeziule buk toji užsidavė su 
kokiu tai Antanu Rappelu, 
taip ant jos inirszo, kad sutikės 
ja ant ulyczios, apdaužė smar
kiai jai ausis. Ant jos riksmo 
žmones subėgo in pagialba ir 
turėjo ja nuvežti in ligonbute. 
Viena ausis likos kone visai 
sutrinta. Po tam darbui vyras 
nuėjo in palicijos stoti ir apsa
kė kaip jis pasielgė su paczia ir 
melde idant ji uždarytu kalėji
me nes ja užmusz kada pareis 
namo. Palicija iszpilde jo pra- 
szyma ir jis da sziadien ten sė
di ant pakutos.

Amerikoniszkos Mote-I 
reles Iszduoda Daug

Ant Paredu

New Cork — Amerikonisz
kos moterėles ir merginos isz 
duoda kas meta 650 milijonu 
doleriu ant savo pasidabinimo, 
kaip apskaitė profesorius Jack-' 
sonas, isz Columbia universite
to, kuris buvo atvažiavęs ant 
kongreso patogumo, kuris atsi
buvo czionais praeita sanvaite.

Kas Do Gyvenimas 
Tokiu Žmoniu?

Paterson, N. J. — Zakaras 
Culpeper, 64 metu, mirė ana 
diena kaipo ubagas nes visi 
buvo tosios nuomones kad se
nukas neturėjo ne cento prie 
duszios nes ubagavo nuo ryto 
lyg vakarui. Kada palicija per
kratė varginga kambarėli, ku
riame jis gyveno, rado 8,000 do
leriu bumaszkose, paslėpta po 
visus kampus. Pasirodė kad jis 
taipgi turėjo kelis namus už 
miestyje ir maža ūkia.

Nužudė Paczia Kad Ji 
Mylėjo Kita

Jackson, Ky. — George Wen- 
del prisipažino palicijai buk tai 
jis nužudė savo paczia Ella, 24 
metu amžiaus, po tam iszmete 
jos lavona isz automobiliaus 
in krumus, kur ja rado prava
žiuojantis automobilistas. Prie
žastis žudinstos buvo ta, kad jo 
pati nuolatos prikaisziojo jam 
kita vyra, kuri motere mylėjo 
daugiau už savo vyra, sakyda
ma jog jis buvo jai meilesnis. 
Nubodo vyrui nuolatos klausy
ti apie “ta kita”, iszsiveže ja 
in automobiliu ant pasivažinė
jimo ir nužudė.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Paveikslai I sz Kariszko Frunto Tunisijoj, Afrikoj riuos paliko Vokiecziai ir Prancūzai paskui save.
Apie 300 Allijentu eroplanu ana diena bom

bardavo Marsela prie Mediteraniszku mariu, pa
darydami milžiniszkas bledes.

Galima sakyti kad kare Afrikoj jau užbaig
ta ir dabar Allijentai daro parengimus užklupti 
ant Vokietijos isz visu pajiegu. Bus tai kruvina 
kare kokios svietas da ne yra mates bet Vokie
cziai ginsis kiek tik turės pajiegu užsilaikyti ant 
szio svieto. Bus visiszkas supliekimas Vokiecziu 
ant visados ir apmalszins juos ant ateities.

Szitie paveikslai likos prisiunsti in Amerika isz Tunis, Afrikos, kur eina smarkus 
musziai su Vokiecziais. Pirmutiniam paveiksle matome kaip kareivis skutasi. Vokiszkas 
sužeistas kareivis uždega papirosą Amerikoniszkam kareiviui kuris ji paėmė in nelaisve. 
Užmusztas Vokietis iszpuole isz tankos. Generolas Patton su aficieriu prisižiurineja mu- 
sziams o paskutiniam matome pulką Italiszku nelaisviu vedamu per Amerikonus in nelais- 
viu abaza.

KARE
I

Rusai Supliekė Vokie- 
czius Prie Rostovo
London — Rusiszki eropla- 

nai supliekė Vokieczius nuszau- 
dami 43 eroplanus ir sunaikino 
geležkelius vienuolika vietose 
aplinkinėje Rostovo ant kelio 
vedanczio in Kaukaza, kaipo ir 
sunaikino daug drutviecziu. 
Vokiecziai pradėjo apleidinet 
taisės vietas.

Kruvini Musziai 
Varszavoj

Varszava, Lenkija — Czio- 
naitinei Žydiszki gyventojai 
užklupo ant Vokiecziu su kir
viais ir špatais, kada iszbadeja 
moteres ir vaikai melde duonos 
nes Vokiecziai juos marino ba
du. Kada Vokiszki kareiviai 
pribuvo apmalsžyti pasikelu 
sius Žydus, tieji pradėjo szau- 
dyt isz užkaboriu ir kitu slaptu 
vietų, užmuszdami daug Vokie 
ežiu. Badai Lenkai davė Žy
dams ginklus kad galėtu apsi
ginti nuo savo persekiotoju.

118 Vokiszku Pabėgė
liu Nužudyta Vilniuje
London (O.N.A.) — Badai 

118 Vokiszku kareiviu likos nu
žudyti slaptam kalėjime Vil
niuje. Buvo tai Vokiszki pabė
gėliai.

Badai daugelis Vokiszku ka
reiviu, kurie pamėtė savo gli
tas ir slapstosi Lenkijoj yra 
jeszkomi per valdžia su tikslu 
ju suszaudymo.

Allijentai ana diena bombar
davo vela Dusenberga, Vokie
tijoj, kur padare milžiniszkas 
bledes bet 34 Allijentu eropla- 
nai nesugryžo ant savo stoeziu.

KARE AFRIKOJ 
PASIBAIGĖ!

Apie 180ft00 Paimti In Nelais- 
via; Daug Kariszko Materijolo 
Paimta; ZymusVokiszki Gene
rolai Paimti In Nelaisvia; Badai
Italija Nori Taikos; Rusai Pla
ka Toliaus Vokieczius; Dabar 

Kalėj na Ant Japonu
Dabar tieji sklypai, kurie bu

vo paimti po Vokiszka valdžia, 
laukia su nekantrumu kada Al
lijentai pribus juos paliuosuoti 
isz nelaisvės. Kada vela aplai- 
kys laisve, tada stos priesz sa
vo kankytojus atsimokėti už 
panesztas skriaudas.

Anglikai su Amerikonais pa
ėmė maisto stotis kuriose rado
si visokio maisto del milijono 
kareiviu bet Vokiszki kareiviai 
aiszkino kad neaplaike jokio 
maisto per tris dienas kada pa
sidavė. Kiti pasidavė kad jau 
neturėjo amunicijos. Visa ka- 
riszka materijola Allijentai ati
davė del Francuzu.

Girdėt kad Italija nori pada
ryt atskiria taika su Alli j autais 
nes jai nubodo kare ir neturi 
daugiau pajiegu kariauti. Bet 
jokios taikos nebus padaryta 
pakol visi ant to sutiks.
Generolas von Arnim, kaman- 

dierius Tuniso ir daugelis kitu 
kariszku vadu likos paimti in 
nelaisve.

Nudžiugo svietas kada dagirdo apie smar
ku supliekima Vokiecziu Afrikoj kur apie 180 
tukstaneziai Vokiecziu likos paimta in nelaisve 
tarp tu buvo 12 generolai. Tieji, kurie stengėsi 
pabėgti luotelese likos paskandyti per eroplani- 
nes bombas. Pagal paskutinius telegramus tai 
Vokiecziai pasidavineja Angiikams ir Ameriko
nams po tūkstanti kas valanda. Patys Ameriko
nai paėmė 25,000 Vokiecziu in nelaisve Tunise. 
Szimtai visokiu kariszku virszininku likos paim
ti in nelaisve. Nuo kada Vokiecziai pradėjo bėg
ti isz Afrikos, jau neteko daugiau kaip 750,000 
kareiviu, tarp tuju buvo 250,000 juoduju karei
viu. Ant Bizerto frunto užmuszta 426,000 Vo
kiecziu, paimta 2,000 tanku, suszaudyta 5,000 
eroplanu, paimta 2,500 visokiu armotu ir pa- 
skandyta 42 visoki laivai.

Kelei yra užkloti negyvėliais ir sužeistais, 
anuotos ir trokai guli prie keliu suteszkinti, ku-

Washingtone sziomis dieno
mis lankosi Anglijos ministeris 
Churchill, Jugoslavijos iszgui 
tas prezidentas Bennish ir kiti 
žymus Europiszki diplomatai, 
kurie svarsto apie prade j ima 
naujo kariszko frunto.

Ant Rusiszko frunto Rusai 
užmusze daugiau kaip tūkstan
ti Vokiecziu ant Leningrado 
frunto ir iszgujo Vokieczius isz 
visos Novorosisko aplinkines.

Prezidentas Rooseveltas su 
Europiszkais diplomatais ta
riasi dabar užklupti ant Japo
nijos ir iszguiti Japonus is? 
Burmos.

------------------- u ’

Ant Mediteraniszku mariu 
Allijentu eroplanai suteszkino 
dvi Italiszkas pristovas Marsa
la ir Catania ant kuriu numėtė 
tukstanezius bombų. Miestas 
dega. ' ,____
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Kas Girdėt
. K M

vaikelius o tada žmonija susi- pa|,aJ(įjos Valstijos 
Įdės isz doros visuomenes.

10 Prisakymu Del Tėvu
bztai yra gražus ir visiszkai 

matomi rukai doros moteres. 
Kaip puikus, kaip iszkilmin-; 
gas yra paszaukimas jos — bet 
yra labai dideli jos privalumai. 
Pinigas, uždirbtas per vyra, 
pereina kas menesi arba kas 
siauvaite per rankas moteres, 
kurios užduotis yra aprūpini
mas namo, prižiūrėjimas vaiku, 
maisto ir drabužius. Užduotis 
toji, ant nelaimes, nekarta bu
na negalima, mažas uždarbis 

j tankiai negali užtekti ir neuž
tenka ant neatbūtinu reikalu 
gyvenimo — bet motere ir isz 
tosios nebageles gerai iszeina 
nes: paezedi motere isz mažo 

, tu-1 daigtelio nepanaszius daigtus 
rejįo ana diena kieta rieszuta1 tveria ir taikosi pagal savo vy-

Kada krokas, prikrautas su 
Italiszkais Belaisviais, važiavo 
isz Bizerto, Amerikoniszlki ka
reiviai pradėjo szandyt ir juok
tis isz ju bet vienas Italas, ku
ris, kalbėjo gerai Angliszkai, 
atsiliepė in stovinezius Ameri- 
koniszikus kareivius szale ke
lio: “Ko jus juokiatės isz mus? 
Jjitk mes einame in New Yorkii 
o jus einate in Italija. Mums ten 
bus geriau ne kaip jums pas 
jm us 1 ”

jSudžia Emsley W. Johnson, 
iszi Indianapolis, Indianos,

ant perkandimo, apsvarstyda- 
jpaals dvi veduses poras.

KSztai dvi szeimynos, A ir B, 
įgyveno saldžiam sutikime. Tie
ji pirmutinei turėjo tris vaikus 
o antra porele neturėjo ne vie
no, isz priežasties poniutes B 
ne vaisingumo. Bandė jie priim
ti ant iszaulginimo koki tai vai
ką 'bet nerado sau tinkama. Ta
da poniute B davė užmanymu 
kad vyrai apsimainytu motere- 
mis ant kokio tai laiko ant ko 
abi poros sutiko. Pasirasze abi 
poreles ant kontrakto kad po
nia A 'gyvens su ponu B pakol 
ji apteiks poną B dviems kūdi
kiais. Na ir apteikė ji bet vė
liaus motere A sugryžo pas sa
vo pirmutini vyra o vaikus pa
liko del pono B bet dabar mo
tere spiresi pinigu ant užlaiky
mo tuju dvieju vaiku.

Sudžia iszklauses 
baisiai užsirūstino ir 
teismą isz sūdo nes su 
žmonimis nenori nieko 
turėti.
b -------- ::--------

C Japonai laiko savo nelaisvius 
didžiausiam skurde ir varge ir 
juos kankina kuobjauriausia 
bet Amerika maitina savo ne
laisvius gerai ir duoda jiems 
laisve, nors jie randasi nelais
viu abazuose. Nelaisviu aba
zuose, artimoje Heart Moun
tain, Wyoming, kur likos pa
talpinti visi Japonai, nužiūrėti 
kaipo negeistini gyventojai, 
turi jie ten susikrovė tiek mais
to kad užteiktu del 10 tukstan- 
cziu gyventoju ir gyvena ge
riau ir smagiau ne kaip Wyo- 
mingo Amerikoniszki gyvento
jai, aplaiko visokiu gerymu ko
kiu tik reikalauja o ju vaikai 
aplaiko mokslą dykai ir gera 
priežiūra.

'Senatorius Edwardas Ro
berts isz Wyoming, iszsitare, 
buk Amkerikonai ilgiaus nega
les tojo nukensti idant valdžia 
tuos žvaira-akius maitintu ge
riau ne kaip savo gyventojus 
žinodami kad Amerikoniszki 
gyventojai ir ju sūnūs yra žu
domi ant kares lauku per to
kius pat Japonus.

rrieszinass Nacilh |aisz!kina o Latviu .policija, irgi
Vokiecziu JunguiiTi B"vc y 1«>n- 

° Įmukai none pasiprieszinr t' >-

norite gerai is/.piklinti

prie piktumo. Reikia juos mo
kyti kantrybes ir kaip biriu 
naudingais del visuomenes.

Vėla Dirba Kad Paliuo- 
suoti Simu Isz Japonu 

Kalėjimokad per veiksmą jie galėtu 
gauti ko tik panorės.
Cj 1

8—Nepratinkite vaiku prie 
] jauni paproeziu, kuriu ant se
natvės jiems sunku Ims atsikra-

!te turėt'kantrybe, dai bsztuma,
i prapuola. Studentai patrio-n „ > , . ,11 1 iszmuit ir y’patiszka jausta ir

prijautimą, idant galėti supras
ti ir žinoti kas yra goru ar plu
ta del jusu vaiku. Idant jums 
tame kiek prigialbet, paduo
dame sztai dcszimts prisaky
mu, kaip tame reikale reikia te- 
varna elgtis:

1— Neturėkite vaiku, pakol 
tėvas turės užtektinai pinigu 
ant iszmaitinimo paezios ir 
vaiku, o motina bins pasirengu
si ipaaukaut save ant iszaugini- 
mo vaiku.

2— Nesi'stcngkite turėti vai
ku vien tik del praplatinimo 
žmonių ant svieto, nes ir taip 
yra už daug vargszu ant svie
to.

3— Neturėkite vaiku vien tik 
del to, idant užlaikyti jusu 
pravarde ir turtą, nes tas yra 
mažas tikslas ir mažai pagei
daujamu.

4— Būdami tėvais, nereik už- 
mirszt, kad 'žmogus turi kovoti 
su gamta.

5— Nebaidykite vaiku su vi
sokioms pekloms, velniais ir ki
tais “baubais,” tiktai mokyki
te juos jaustos ir teisybes idant 
nieko nebijotu ir 
teisingystes.

6— Nereikia pratint vaiku

(tai ir-gi persekiojami ir dauge- 
iils isz ju mobilizuoti prie gelž-

elio darbu krauti ir iszkrauti

“Kada Vokiecziai
P admit i jos Valstijas,

(tavorinius vagonus: 8,000 j'au- 
Įn’u vaikinu ir mergina buvo isz-
vežti darbams Vokietijon.

Vckiecziu valdininkai viską 
prižiūri. Net ir savi-valdybes 
vadai valdomi jaunu Naciu 
Pabaltos Vokiecziu kilmes ir

ro uždarbio.
Bet ne apie tai norime kal

bėti in moteres. Didžiausiu ju 
privalumu yra auginimas vai
ku. Czia josios dirva, jos JkiIi- Į 
dus darbas bet ddbingas. Gera 
motina-Lietu.ve, Amerikoj, tu
ri viskuo rūpintis: apie savo 
vaikus, idant jos vaikai butu 
gerais Lietuviais, inkvepti 
jiems Lietuviszlka ‘kalba, sėti in 
ju jaunas galvas tikybia ir atei-, 
ti ir turi, po savo mireziai, pa-, 
likti vaikuose savo motiniszka 
jausla.

Ar-g tai ne puiki užduotis 
ko
dėl

teismo, 
iszmete 
tokiais 
bendro

Ar žinome kas tarp musu yra 
karaliene? Ar, būdama tarp vi
sokiu žiedu, rūtele žino kad ji 
yra ženklu nekaltybes, ar leli
jėlė jauezia kad ji yra apdeng
ta ru'bu nekaltybes, ar pažino 
rože galybe savo grožybes?

Taipgi ir motere, sergstanti 
lugnaviete naminio Lietuviszko 
gyvenimo, ypacz tarp musu 
ateivystes, laiko savo rankoje 
galinga valdžia valdymo giliu- 
Įkiais musu visuomene.

Mes valdom svietą — mus 
Valdo moterys, — pasakė Na
poleonas viena karta ir da pri
dūrė jis moterems: “geros mo-
įinos;'užauginkite puikiai savo^

tuviu, E 
szinim.ai 
praneszima. Szvedu lai’kraszty- 
je Trots Allt, Kovo-Mar. 26 d.

atėjo in 
daugelis,

in juos žiurėjo kaip in iszva-' 
duotojus nuo Bolszeviku jun- ....,, „ . ■ jie daro visus sprendimus,go, straipsnis sako. “Bet kaip 
Iii: Rosenbergo civili adminis-t 
tracija pradėjo veikti, Latviai 
radosi fizinėj ir moralėj prie
spaudoj po Vokiecziu “herren- 
volk,” ir neapykanta augo die- ? 
na isz dienos. l)rau'gis/u,s |aus_ 
mas X okiccz’rtim;g pasikeite in, 
neapUinTda.”

’ “Viskas turėjo būti suvokie
tinta. Rygoje, nemažiau 54 

1 gatviu-ulycziu vaidai buvo Įia- 
keisti in Vokiszkus vardus, ku
rie buvo paimti isz ju kariszkos 
istorijos ir Naciu vadu. Pa
skirstymas maisto duoda žy 
miai daugiau Vokiecziams ne-'( 

Igu vietiniams. Vokiecziai visa-' 
'dos gali gauti savo dali maisto . 
bet Latviai ne visados gauna i 

'net paskirstyto maisto. Po Ba-',

“Kultūrinis dalbas Latvijoj 
’eina pagal Vo'kiecziu-Naciu pa
vyzdi. Latviu mokyklų būdas 
buvo pripažintas “netinka
mas”- bes jis paliko žymes jo 
'Liberalo-Demokratiszko instei- 
'geio. Rosenbergo naujas būdas 
O U (J v

(yra: 7 metu pradine mokykla 
Įsu parinktiniais studentais isz- 
lavinimui amatu mokyklose ir 
universitetuose ūkininkams, 
girininkams, amatninkams, 
prekybininkams ir ofiso darbi- 
ninkams. Parinkimai padaryti

-’(vimus ir pamokinimus Vokie
cziu kalboje. Labai aiszkiai su
prantama kodėl Vokietija ne
teko užuojautos.

Dar prie to ateina raportai 
apie didelius nuostolius Latviu 

landžio 1 d., 194bm. Vokiecziai'savanoriukorpuse, kuriuos Vo- 
ga!i iszsiunsti maista in Vokie- kiecziai sudare priverstinai, 
tija, už (kmi mokama A okieti-Įj.urilį vyrai galėjo pasirinkti 

11 savanoriai’ ’ pasiduoti karo 
tarnybai, arba pasiraszyti for
ma iszaiszkindami kodėl jie at
sisakė. Szi forma, pavirsta in bi
lietą in nelaisviu stovykla. Lat
viu savanoriai pavartoti kaipo 
“storm troops” ir krinta lygi 

pereina ūkias ir suima visa der- Į pa«kutini0 vyro. Latviu jauni 
liu. X isas pienas tini būti ati-jVyrai yra taip isznaikinami.

naujausiu.'duotas; pagal specialu leidimą Office of War Inf., Washington, D.C. 
Telegramai pranesza buk ant ūkininkas gali pasilikti truputi!-------------------------- - ---------
nekuriu farmu, Pennsylvanijoj, nugriebto pieno. Pagaliau, jis GiCSfflill KllVgS Albtl 
dratai yra prikabyti prie reidio ir nežino ar ūkis ir teviszke jam 1 
dežukiu ant traktorių su ku- priklauso, ar jis tiktai laikinai!
riais darbininkai dirba nes prie prižiūri ji Vokiecziams.

“Latviu darbininkams ir-gi 
Kiti insitaise reidio in tvar-Į labai sunku. Jiems nustatyta 

tus. Bernai melždami karves dirbti 10 valandų bet tikrai jie 
girdi muzikia arba kokia pui- dirba 12 valandų ir už labai 
kia dainele ir per tai jie atlie-'maža suma, apie 3,60 reichs- 
ka savo darbus geriau.

Didele permaina užėjo nuo nin'kas negali pramisti su tokiu 
tada kada Petras Didysis pri- atlyginimu, nekalbama apie jo 
raikydavo nelaisvius prie karu-'visa szeimyna. Darbas yra pri- 
ku savo kasyklose, Rusijoj, verstinas, ypacz lentpiuvese,

moteres ? Sztai žodžiai, 
riuos troszkome pasakyti 
musu moterių.

Daugelis žmonių džiovina

tija, už (kuri mokama Vokieti-' 
joj ir szis vis daugiau apsun-Į 

(kilis žmones. Latvis ūkininkas 
priverstas atiduoti beveik visasau 

smegenis su visokiais stebuk- savo .derliu užemikams; žuvi- 
lais, koki atsitiko szimtai metu cinkas gali pasilikti tiktai iVj 
adgal bet mažai yra to'xiu ku- kilogramu žuvies. Kada derlius 
rie mato stebuklus aplink save nuimtas. Vokiecziu valdininkas 
o bet tokiu stebuklu randasi 
daugelis.

Sztai vienas isz

muzikes darbas eina spareziau.

markiu per diena. Patsai darbi-

Kanticzkos, $2.00
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

JSV3 “Saule” dabar $4.00 
melams in Suvienytose Valsti
jose, o $5 kitose Vieszpatystese.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes ::

tyt.
9—Ne'bauskite kūdikio už jo 

akyvuma, tik ji atpratinėkite 
nuo to.

10—Ncužmirszkite, kad geras 
pasielgimas vaiku, priguli nuo

nuo gero valgio ir czyslo oro. 
Kūdikis sveikas auga per tin
kama maista.

Ka raszo Poni J. Budrics, 
isz Port Chester, N. Y., Indcdu 
moni orderi ant 4 doleriu kaipo 
užmokesti už laikraszti “Sau
le” ant viso meto. Linksma 
man pasakyti, kad asz labai 
myliu skaityti “Saule” kada 

! tik pas mus ateina. Asz nie
kam neskolinu laikraszti, nes 
czionais konia visi skaito ja ir 
isz to yra užganadytais. Isto
rijos yra 1 aliai geros ir akyvos, 
o žinios yra visados koveliau- 
sios ir naujos.

Petras buvo pirmos klasos 
mekanikas bet penki metai ad- 
gal jis pamėtė savo darba idant 
pasilsėti, ant senatvės, aplan
kydamas senu žmonių pensija.

Bet ana diena Petras vela su
gryžo in dirbtuve, kuri dabar 
iszdirbineja kariszkus kontrak
tus ir paprasze darbdavio kad 
jam vela- duotu jo darba. Dabar 
kada jis aplaiko užmokesti tai 
kožna karia padeda in banka 
po 20-ta procentą savo uždar
bio kad pirkti Kares Bonu nes 
jo sūnūs radosi ant Bataan 
kraszto ir likos paimtas in ne
laisve per Japonus ir tėvas da
bar nori jiems už tai atsirno- 

i keti.
Ar tu negali paaukaut 10-ta 

procentą?
žmones kaip Petras,

Istorija apie Amžina Žydą. 
Jo kelione po svietą ir liudymas 

Per paczta
20 centai. Adresas:

Saule, Mahanoy City, Pa.

Toki 
kurie aukauja tiek daug idant 
iszlaimeti kare, ar-gi tu negali 
sekti juos paaukaudamas nors 
10-ta procentą savo uždarbio 
pirkdamas Kares Bonu. Pra
dek pirkti sziadien o tavo auka, 
kuri bus sugražinta po karei, 
prisidės prie laimėjimo kares.

eitu keliu apįe jezu Kristų. Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 

50c., o aplaikysite knygas per paczta.
Adresavokite: SALLE PLBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

nes ;prie ju pasilaikydavo lyg kalkių kasyklose ir cemento fa- ' 
smert.

Dabar prirakina prie karu- 
įku orine muzikia o ne žmones.'skirta truputi daugiau maisto: 
Sztai didelis progresas szitam bet ne gvarantuotą, kad jie tiek ’ 
szimtmetyje! įgaus. Vdkiecziaims paskirti yra'

brikuose, darbininku sanlygos 
yra baisios. Darbininkams pa-

--------O--------

tai stebėtina kny- 
nes joje raudasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

Ana diena atėjo in musu re
dakcija kokis tai jegamastelis' 
labai inirszes ir užpykęs, klaus-' kini persekiojama; daugelis isz 
damas knygvedes: “Kur yra =------------ =— ------———-----
redaktorius kuris mane labai 
apšmeižė ir už tai noriu jam už 
tai visus kaulus sulaužyt!”

Mergina nebuvo taip kvailu 
i sutvėrimu ir atsiliepe: “Pr 
Lszau tamistos atsisėsti. Pas r 
' daiktoriu ant virszaus dabar 
randasi try’s ponai kurie atėjo 
tuo paežiu tikslu ka ir tu. Ka
da tamista iparegesi kaip 
trebzias lėks staezia galva 
myn trepais, tai tada ateis ant 
tavęs kaleine.”

Tasai jegamastelis, kuris atė
jo at'kerszyt redaktoriui, grei
tai aipsimalszino o da greieziau 
apleido redyste* praszeme kad 
vėla atsilankytu o bus užgana- 
dintas. Ant duriu musu “Sanc
tum Sanctorum” turime iszka- 
bine toblyczaite su paraszu: 
“Welcome any time.”

i inteligentija yra smar-

Yra 
gate, 
d a ug 
daug
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszyste-s pildosi.

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

Prezidentas Beisboliniu Mylėtoju

.x.y, v r-,-y y

■M’.'U' ‘ ’V

Pirmininkas Washington beisbolinio kliubo apteikė pre
zidentą Roosevelta su pasu kaipo ir del jo paezios kad galė
tu atlankyti visus loszimus beisboles szimet.

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka

No. 103 
pirmutines 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

No. 104 Trys istorijos, apie 
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu ................. 20c

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu............35c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinusi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, ............................................15c

No. 112 Trys apisakos apie pini- 
įgai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
Įbsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
(Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

No. 113 Penkios istorijos apie 
(Burike ir Burikas; Kareivis ir vel- 
nais; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg- 
szo paskutinis skatikas; 
Preke

No. 
puikus

No. 
Garžia 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu .....................................15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu .............................................. 15c

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu.......................15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu .............................................. 15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu .....................................15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolei

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz- 
pa- 
35c 
Ne

Juokai. 
. . .15c

116 Istorija apie Sierata, 
apraszymas. 119 pus. . . .15c
119 Keturios istorijos apie 

Haremo nevalninke; Luoszis:

Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c
No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 

mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c
No. 129 Keturios istorijos apie 

Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu............15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoms. 76 puslapiu................. 20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu......................................... 15c

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu......................................... 15c

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo- 
; limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 

kejimas kunigo. 47 pus................ 15c
No. 140 Keturios istorijos apie 

Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai .......................................20c

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu.........................  15c

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu

.............................................. 15c
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

nka apvaizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu........................... 15c

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
malvninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu............15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. 
Nikitas . 61 puslapiu.................... 15c

No. 147 Trys istorijos apie Raga
na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu..............20c

No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir 
Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu ................................... 15c

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; A’z t keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu ....................................15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Sz’dlpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu ..................15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu................................................ 15c

No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti: Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu ..............................................15c

No. 155 Puiki istorijos apie Sza 
kinas nedora žydą. 136 pus....25c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre: Prigautas vagis. 
60 nuslanin .................................... 15c

No. 160 Keturiolika istorijų apie

Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Viesznats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grp.pas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 

jszius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu.....................25c

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu .....................................10c

No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25c

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kode! 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoji. Netobulas žmogus, 
Susideda isz 122 puslapiu............25c

No. 166 Tr-ys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargšzo; 
Geras Medėjus.....................................15c

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ..............................................25c

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia, 
Maiilach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu............25c

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu .............................................. 15c

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz- 
davinėti pinigus. 45 puslapiu 15c

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudra? 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais) ; Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai;
Preke

Kele’.a Juoku ir Paveikslo.
........................................... 15c

Adresas:
Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna



MUDU ABUDU "SAULE" MAHANOY CITY, PA.

Plėtoja Su Garbe Su Savo Draugais

Buvo rudens laikas. Susirin- musze ir in kalėjimą nusivedė 
kome ties fabriku ir laukėme 
kuomet paims kuri in dar’ba. 
Fabriko sargas, panaktinis,

— Kad tamsta 
mums duoti progos sužinot kas 
tau yra — ture gyd\ 
mes tau ipagelbcsime 
ant stalo.

— Ji.lk jus nepjausite, ne ty
rinėsite, ne ko kito nedarysitePrasėdėjus kiek laiko kalėji

me, stojo priesz teisėja. Teisė
jas pastate jam klausymą, buk 

vaikszcziojo 'lazda sakydamas jis ateivis, ne szios szalies pilie-
ir rėkavo ant stovineziu žmo- tis ir drysta tokius lapelius 
niu. Kiekvienas nuliudusiai skleist. Juozas teisinosi, kad 
akimis temijo ineinanezius ir ne tik nerfklaides lapeliu, bet ir 
iszeinanczius isz fabriko žmo- nesupranta kas juose raszoma. 
nes — lauke ar ne bus fabrikai!- Bet teisėjas nieko nepaisyda- 
tas.
rankose nesziodamiesi, : 
mes nekreipė, kad už vartų na nusiminė ir krutinę jo buvo 
tulkstaneziai vergu stovėjo. Ei
davo kur jiems reikia.

Saulute augsztai pakilo ir 
savo spinduliais nusgviete fab
riko surukusias sienas. Darbi
ninkai prisikrovė 
cukraus maiszeliu, vienas pas-

Bet tieji, sau popiergalius mas nubaudė tris-deszimts die-! 
ne de- nu in kalėjimu. Nors Juozas ga-1 

...... 4 ,1 no. I l.n ... 1'1014 ! >1 1 z. l.TT.T/j l
į pilna pagiežos, kad tokia netei
sybe vieszpatauja pasaulyje, 
bet buvo be spekis pasiprie- 

Iszint.
Atkalejo savo bausme. Pare- 

vežimukus ias savo buveines vieta, jau 
jos nerado. Pradarius duris, 

kui kita veže iii vidurį fabriko. žmones ten gyveno. Pinigu 
Juozas neturėjo. Darbo gaut 
vilties jau nebuvo, nes apart 
cukraunes, daugiau dirbtuvių 
nesirado. Galutinai vilti prara
do gyventi... Per naktis basty- 
daivosi miesto gatvėmis. Mais
tas buvo pasirenkama isz mies
to suszlavy'no ir to menkai ras
davo nes daugel buvo tokiu ku
rie iszmatomis maitinosi. To
kiame padėjimo atsiradęs Juo
zas, nežinojo ne ka veikt, ne 
kur pult. Tankiai jeszkodavo 
ramumo, kur vandenyje, arba 
ant trūkio bėgiu. Bet viena kar
ta susirado sau paguoda ir vil
ti.

Buvo gana gražus rytmetis. 
Juozas miesto sode priesz sau
lele ramiai sau miegojo ir nie
ko netikėjo, kad jis sutiktu ta, 
ko niekuomet mintis jam gal
von neatneszdavo. Jam apsi
vertus ant antro szono, kas tai 
netoli jo suszndkejo. Pakeles 
savo apžėlusia galva, pastebėjo 
savo mylima Onyte. Susigėdo, 
szirdis eme smalkiai plakt, ro
dos, jog krutinę nedalaikys jos 
kilnojimusi. Atsikėlė, akis in 
augszta pakeles pradėjo sau 
vienas kalbėt: “Asz mylėjau, 
važiuodamas Amerikon pali
kau Lietuvoj; czia vargo pri
spaustas pamirszau. Dabar ji 
czia. Kaip ji czia atsirado ? Ko 
ji czia tame sode ? Juk sziadien 
ne Szventadienis ? Ar ja neto- 
kios nelaimes užpuolė, kaip ir 
mane ? Gal ir ji be darbo ir ba
du kenezia, taip lygiai kaip ir

Fabrike girdėjosi vien maszinu 1 
barszkejimas, tarsžkejimas ir 
kaip kuomet pasigirsdavo bal- ' 
sas prižiūrėtojo: “arjop, ar- 
jop.” Skubėjimas neiszpasaky- 
tas. Kuris darbininkas tik le- 
cziau savo vežimuką stumia, 
tas tuoj gauna atleist o isz 
tūkstantinio būrio pasiima ki
ta darbininką.

Puse po asztuoniu rytmety j. 
palengva didelis žmogus atėjo 
in prieszaki stovinezios my
nios, darbo laukianczin. Pasi
kalbėjo su panaktiniu ir kalkla ' 
isztiese, žiūrėdamas kur stip
riu vyru ar nepamatys. Visi sto
vintieji iszipute krutinės, rody- 
damiesi, jog visi esą darbo mil
žinai... Bet jis pasirinko apie 
deszimti stipriu, raumeningu 
vyru ir nusivedė prie darbo. 
Panaktinis suriko: “Ne vieno 
sziadien daugiau nereiks!” Vi
si susirinkusieji galvas nulen
kė, palengva, nenoromis, koja 
už kojos, ėjo nuo darb-vietes 
tolyn... Paeja, susirinko in bū
relius ir guodėsi vienas kitam 
savo vargus ir nelaimes, kokias 
perleido, atvyko laisvon Ame
rikon.

Žmoneliams bekalbant, poli- 
cistu buris puolė ant ju ir eme 
lazdomis stumdydami 4 ‘ tvar
ka” daryt. Kuris nespėjo pa
bėgti, — gavo...

Juozas, eidamas susiėmęs 
galva, įkalba sau vienas:

— Mainiau atvykęs Ameri
kon laime atrasiu, bet dabar už 
■pastovejima ant szaly-gatvio, 
gavau nuo policisto apdaužyt. 
Buvau nuolankus priesz valdi
ninką bet jeigu bent dabar man 
pasisektu kur ant siauro tako 
susitikti tai mirtis butu vienam 
ar kitam!

Juozo krutinę doge neapy
kanta... State sau invairius 
klausymus, del ko juos stovin- 
czius, nieko nedaranezius, pa- 
licija lazdomis musze ir visaip 
keikė? Nors gana vargino savo 
smegenine bet atsakymo teisin
go nesurado.

Kita rytmeti dar priesz sep- 
tynes, jau vela tūkstantine my- 
nia rinkosi. Bet palicija, lazdas 
miklindama, kiekviena temi- 
no. Juozas su permuszta galva 
ir nesužinojo kame czion daly
kas 'dedasi. Bet vienu-kitu pa
klausus, paaiszkejo, kad vaka- 
rylkszcziai, kuriuos buvo pri
ėmė, vienas turejas lapeliu ko
kiu tai kompanijai negeru. 
Tuomet ir Juozui dinktelejo 
galvon, kad ir jam buvo kur da
vės koki tai lapeli. Jis nieko ne
laukdamas, rankas in kiszenius 
ir iszsitrauke lapeli. To ir rei
kėjo; policija pripuolusi, su-

Amerikoniszka vėliava s u savo draugėms Allijentais: Anglija, Rusia ir Kinais plė
toja garbingai ir platina laisvių po visa svietą. Paskui ta; a vėliava eina musu narsus 
Amerikoniszki kareiviai kurii platina lygybe ir laisve kur sziadien vieszpatauja nelaisve it 
prispaudimas Tautu per ju persekiotojus.

leido ir ilgai vieszpatavo tyla, 
gili tyla.

'Onyte 'galva pakele ir men
kais žingsniais priėjo prie Juo
zo. Uždėjo ranlka jam ant pe
les.

— Dovanok, Juozeli, — ir 
iradejo graudžiai veikt. — 
Mano gyvenimas mane priver
kė... Dovanok, Juozeli!...

— Gyvensime mudu abu, — 
pridūrė Juozas, — bet kovosi
me priesz ta netikusi surėdymą 
abudu.

Apsikabino Onyte Juozą, 
irispaude prie savo krutinės ir 
ilgai stovėjo.

Bausmes užsimokėjo.
Isztiikruju tai pasiutybe, 

Bobiszka kvailybe,
Už tuosius pinigus butu drese 

ir czeverykai, 
Ar-gi tai niekai. 
Bobos koliojasi,

Ant galo provojasi,
Bai gali, lazdų reiketu, 

Duoti, kad net nusidėtu;
Rodos vyras galėtu gerai 

skusti,
Bet ar isz tokios velnią gali 

iszmuszti ?

Kapeliono Pasaka

TARADAIKA «

Palengva, koja už kojos, Juo
zas drebėdamas prisiartino 
prie savo Onytės.

— Onute, Onute!
— Juozai, ar tu ežia ? — Nu- 

sistebusi, drebėdama ėjo prie 
jo-

— Kas tave ežia atnesze L?
— Vargas, Juozeli, — atsake 

Onyte.
— Mudu abu, nelaimingi, asz 

badauju, valgyt neturiu. Gyve
nu po 'dangum:. Vargas privertė 
ir tave, Onute, pamirszt. Gal 
pyksti ant manės ?

— Seniau pykau, kuomet gy
venau Lietuvoj, bet dabar ir 
pati matau ir datyriau, kad 
Amerikoj liepiama pamirszt 
savo mylimas drauges, tai tas 
prakeiktas gyvenimas; tos gy
venimo sanlygos suardo meile.

— Atsipraszau, Onute. Tai 
ka judvi su 'drauge veikiate 
ežia, miesto sode?

Onyte 'nuraudo, nusiminė ir 
pro juodus blakstienas in Juo
zą gailiai pažiurėjo; pažiurėjus 
ir vėl akis žemyn nuleido. Jos 
drauge taip pat 'nusiminė sto
vėjo. Juozas galva 'žemyn nu

Detroite susiruipicziavo, 
Ir da ant pagalios susiprovojo, 
O tai vis už taisos merginas, 
Kad jas suipesztu vanagas.

Kaulai brasžkejo, 
Dantys byrėjo,

Baisei stenėjo.
Isz laibai menko daigto tas 

prasidėjo,
Man pasakojo tas ka visiką 

regėjo,
Sako Imk tai paperosai,

Ba kaip rūkydami szoko, 
Užkrėtė vienai ant kalpoko,

* * *
Jeigu bobos pasigeria, 

Tegul po velniu neklykauja, 
Ba net klausyti bjauru, 
Kaip eina žmogus keliu.

Vienoje stuboje kriksztynavo, 
Tai per tris dienas gere ir 

dainavo,
Anglikai labai stebėjosi, 
Ir baisei isz to piktinosi. 
Arba ant vienu laidotuvių, 
Susirinko misiuikiui puikiu, 

Eidamos po pora strapaliojo,
Mat isz gailesties paeiti 

negalėjo, 
Žinoma ne visos — senesnes. 
Katros in geryma greitesnes, 

Priesz kalneli eidamos stenėjo, 
Nekurios net skepetas pame- 

tinejo.
Ant galo visai pajiegu neteko, 
Kad net sukniubo ant kapo, 

Tai vis graudumas daro, 
Apsilpnina ir aszaras iszvaro. 
Reikėtų ta gailesti apmalszyt, 
Žmoniems su tuom nesirodyt.

Tai ant sziadien bus užtektinai, 
Nes po Nedėlios dienai, 

Esmių nuilsės labai,
Turėjau jeszkoti naujienų 

vėlybai.

Gvoltu rėkti:
O buvo labai fain merginu, 

Kurios isž kitur atsirabantino,
Su dresem szilkinem,

Pi r s z t i 11 a i tcm s z o m s z in e m.
Apie ziegorelius, tusziczia ju, 

Ba tieji badai buvo be viduriu, 
Ne su visais vyrais kalbėjo, 
Sucziauptas žiotis turėjo,
Ir tiktai tada iszsižiojo, 

Pas kuriuos kendes suuodė.
* * *
Vai tos bbbos, 
Tai nelabos,

trys svaiguli gavo, 
kates susi r u p c zi ai v o.

SKAITYKIT 
’ “SAULE” ■ 
PLATINKIT!

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Kaip

Bjaurei teriojosi,
Už kuiliu vedžiojos!, 

O norint s ir pas vaita nuėjo,

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

muksiu. 'mane, — ar tamsta manai kad 
■aletumei jo padėtis yra taip pavojinga.

— Alane tartum kas verezia 
tojas, — duoti jam paskutinius Salkra-
atsigulti mentus — tariau. Gal tai kokia

1 y patinga malone, nes Dievo ge
rumas virszija visa supratima.

Ji 'daugiau nieko nesakė, 
iki sesuo nesugrysz ? i Tarnas padėjo jam atsigulti;

jeigu tu nenori, — tarė mudu iszcjome in koplyczia. 
s. O gal tik visai ma-'lsz ežia asz pasiėmiau Szven- 

jeziausiaji Sakramenta ir, sese
riai beszviecziant žvake kelia, 

uis. — Jus galėsite mane apžiu- nunesziau Ji per ilgais karido- 
reti bet pirma asz turiu kunigą'1-ius in szio nepaprasto ligonio 
matyt. Ikamlbari. Jis priėmė Paskutini

■ Jis nuėjo prie stalo. Sesuo ' Patepimą ir Szventaji Viatika 
iszejo isz kambario manes jesz-(su nepaprastu karsztumu. Kuo- 
koti. Buvo jau pusiau dvyliktos mot asz ji palaiminau, jis per- 
'bet asz tuojau atsikėliau ir nu- sižegnojo ir nužemintai sudėjo 
įėjau. Kuomet inejome iii ope- kryžiumi savo rankas. Visa pa- 
racijos kambari, gydytojas ta- bailes, asz jau 'besirengiau ji

. palikti, kuomet jis, atsikreipęs
1 in mane tarė:

— Te veli, kaip asz galiu tin
kamai padėkoti Dievui už szia 
nakti! Asz manau kad dabar 
galėsiu ramiai užmigti — ir asz 
pamaeziau aszara, riedanezia 
per jo skruostus.

Mes tariame jam laba nakti, 
arba geriau laiba ryta, nes jau 
buvo po antros, ir jipalikome. 
Septinta valanda ryte slauge, 
mane patikusi, pranesze, kad 
gydytojas už valandos eisiąs li
gonio žiūrėti; liepiąs jam leng
vus pusryczius, jeigu uores ir 

ate ja gerai isz-

žai sužeidė. Pasakyk mums!

Aplankydamas vienos garsios 
ligonines kapelionu, kuris jau 
ilgai joje darbavosi, turėjau 
progos su juo iszsikalbeti apie 
didi ir instabu Dievo gailestin
gumą paskutinėje valandoje 
ildaid'žiojanczioms sieloms.

— Leisk man, tėvo Aleksan
drai, — jis rūpestingai pradė
jo, — papasakoti tamstai apie 
viena nepaprasta atsitikima, 
kuris man teko perkenteti. Ji
sai inrodys kaip teisingi yra 
tavo žodžiai, kad Dievo meile', 
virszija visa supratima. Tail 
gali paraginti ne viena abejo- 
janezia siela visuomet Juoimi 
pasitikėti.

Viena nakti, apie deszimita 
valanda, gcležkelio bendrove 
szauke amlbulansa, praueszda- 
ma, kad kolks tai žmogus yra 
traukinio parbloksztas ir suva
žinėtas. Amlbulansas tuojau isz- 
važiavo in nelaimes vieta ir už 
kokio pusvalandžio, suigry’žo. 
Gydytojai ir slauges prisiruo- 
sze ji patikti. Atidarius ambu- 
lanso duris, iszlipo isz jo isz- 
blyszkes ir apkvaitęs žmogus ir 
inejo in karidoriu.

— O kur ligonis ? — paklauso 
gydytojas.

— Sztai asz—- atsake žmo
gus, žiūrėdamas in ji.

— Asz maniau kad traukinys 
suvažinėjo — tarė gydytojas.

Kitas gydytojas, kuris važia
vo su ambulansu, tarė:

— Szitas žmoigus buvo trau-1 
kinio parb'loksztas; ji reikia 
apžiu reti.

— Gydytojai subruzdo ir nu
sivedė ligoni in operaci jos kam
bari. Buvo mažai'kas kalbama 
bet kuomet jie i liejo iii baltai 
spalvuota 'kambari, su baltais 
stalais, baltomis drobulėmis, 
elektra apszviesta, ligonis ta
re:

— Ka-gi jus su manim mano
te daryti ?

— Mes tavo rūpestingai ap
žiūrėsime, kad surasti kur tu 
esi sužeistas; ar tau kur skau
da?

— Negaliu pasakyti; asz jau- 
cziuosiu apsvaigęs. Bet pir
miausia asz noriu pamatyti ku
nigą. Ar yra czia nors vienas’? 
— paklausė vienuoles, kuri ji 
prižiūrėjo.

— Vienas yra namie, — tarė 
areziau prisiartinusi sesuo.

— Ar asz galeeziau ji matyti ?

1 ’ ’ . . i
— Teveli, mes isztyrinejome 

szita 'žmogų nuo kojų iki gal
vos ir neradome ne jokios žaiz
dos, ne jokio isznarinto kaulo. 
Jis vis tamsta szaulkia, tad mes 
palauksime rytojaus ir tada ji 
gerai isztyrinesime. (Sesuo jam 
duos patogu kambari ir asz ti- 
kiuosiu kad jis per nakti gerai 
atilsės. — Gydytojai, padeja 
viską in szali, apleido Ikamlbari.

— Acziu Dievui, kad atėjai, 
teveli! Tamsta man labai reika
lingas. Acziu tau, sesuo!

Jinai tuojau prasiszalino pa
rūpinti ligoniui kambario.

Ilga laika praleidau szale to 
žmogaus. Mano szirdis kilo prie 
Dievo už ji pilna dėkingumo. 
Asz iszklausiau jo iszpažinties, 
kuria jis atliko su kilniausiais 
pasiryžimais. Pabaigus iszipa- 
žinti, asz paszaukiau seseri. 
Kuomet ji atėjo, asz jai tariau:

— Sesuo, asz duosiu szitam 
i žmogui paislkut iii i uosius Sak
ramentus. Praszau visa pa- 
ruoszti.

Ji laibai nustebo ir tarė:
— Jam kambarys paruosz- 

tas, teveli! Ar nebutu geriau, 
kad jis ten nueitu ? Czia ne per- 
toliausia.

— Taip, — tarė ligonis, — 
asz iiorecziau in ana kambari 
nueiti. — Jis svyruodamas atsi
stojo; sesuo paszauke tania.

— Teveli, — sesuo tare in

su ja in ligonio 
gulėjo laipmires,

“Eisime Ant Tokio”
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pasakyti, kad 
tirs jo padėti.

Asz nuėjau 
kambari. J is
visiszkai <be žado. Tarnas pasa
kė, kad jis nukalbėjas, ne judė
jas nuo to laiko, Ikadai mums ta
re laba nakti. Gydytojai paty
li c kad jo smegenys buvo sužeis
tos puolimu; specialisto nuo
mone yra jog jis niekad 'dau
giau neatgausias sanmones.

Ir tiesa, jis niekuomet san
mones neatgavo. Devynerias 
dienas ten iszlgulejo be žado. 
Joki vaistai negelbėjo. Devin
ta diena jis mirė.

Tai Dievo malonus gailestin
gumas. Didi ir nesuprantama 
Dievo meile! Tuomet asz prisi
miniau ta nakti, kurioje jis, in 
operacijos kambari 'būtinai rei
kalavo kunigo. Jeigu jis nebū
tu to dares, 'butu netekes pas
kutines progos.* * *

Praslinkus kelioms dienoms, 
in ligonine atėjo advokatas ir 
kunigas. Juodu teiravosi vieno 
ligonio, bet tokio vardo niekas 
nebuvo girdėjas. Tuomet juodu 
parode jeszkomo asmens foto-' 
grafija; asz tuojau pažinau ta 
žmogų, kuris, susitaikęs su Die
vu, mirė ’be žado. Jis slapstėsi 
netikru vardu, kurio jo gimines 
niekad nebuvo girdėja. Jis bu
vo kilęs isz geros szeimynos 
bet jau keletą metu gyveno ne
labai tvarkingai. Tasai advo
katas buvo jo brolis, kunigas-gi 
— dode. Asz jiems apsakiau ta 
malone, kuria velionis apturėjo 
priesz mirti, ir jo karszta pas
kutiniu Sakramentu priėmimu. 
Jie labai nudžiugo, kartu su 
manim dėkodami Visagaliam 
Dievui už Jo suteikta gausu 
gailestingumą.

Szitoki paženklinta stulpą 
pastate Amerikoniszki karei- 
vei kur ten Naujoj G vino j e 
ant kurio paraszyta, kiek 
myliu randasi in Tokio, Ja
ponija isz kitu miestu. Nuo 
kada Japonai, nemielaszir- 
dingai nužudė Amerikonisz- 
kus lekiotojus, nuo tada Ame
rikonu neapykanta priesz 
juos pasididino ir dabar už 
tai ketina atkerszinti szimta- 
ropai.

ISTORIJE apie Gregorius, 
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.1
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Žinios Vietines i ISZLIETUV0S UŽKASĖ GYVA Kiška Sala, Ant Kurios Rija Seile Japonai

—■ Ketverge pripuola Sziv. 
Bonifaco, kank.

— Jau yra daromi iparengi- 
mai ant užbaigimo mokslo Szv. 
Juozapo parapijos mokyklos su 
puikiais įprogramais. Mokykla 
užsidarys 13 d. Birželio. Vaikai 
pardavinės tikietus ant suszel- 
pimo Užbaigimo Programo to
dėl suszelp'kite juos pirkdami 
tikietus.

— Prezidentas Rooseveltas 
paskyrė 16ta diena Gegužio 
kaipo “Asz Esmių Ameriko
nu” diena. Taja diena po visa 
Amerika bus losziami progra
mai kad suprasti gerai reiksz- 
me tuju žodžiu ir kad būti ge
resniais ukesais szio sklypo, 
kuris duoda laisve visiems po 
žvaigždėta vėliava.

—■ Ponios Mare Žukauskie
ne ir Mare Alonis, isz Gilberto- 
no ana diena lankėsi pas savo 
gimines ir pažystamus ir prie 
tos progos atsilankė in redak
cija 4‘Saules” nes ponia Žu
kauskiene yra musu skaitytoja 
per dau'geli metu. Acziu už at- 
silankyma.

— Ponia Mare Navakiene, 
512 E. Pine uly., ana diena su- 
gryžo isz Cicero, III., kur lan
kėsi pas savo duktere Ona ir 
jženteli, Daktara P. Atkocziuna, 
kurie susilaukė dukreles. Priek 
tam atlankė daugeli savo pa- 
žinstamu ir giminiu.

SHENANDOAH, PA.
—• Adomas Ackeviczius, GO 

metu, likos skaudžiai sužeistas 
butlegerineje skylėje ir likos 
nuvežtas in ligonbute ant gy- 
dymo.

-t- Vietinėje ligonbuteje Lo
cust Mountain gydosi Marga- 
rieta Szadiene, isz Mahano- 
jaus ir Vladas Andriulionis ir 
Roberta Ausziura isz miesto. 
Taipgi Stanislovas Volosevslki 
ir Mare Grizevieziene isz mies
to ir Elzbieta Želinskiene isz 
Malianojaus. Tieji trys pasku
tinei likos sužeisti puldami nuo 
trepu.

TRUMPOS ŽINUTES
Fort Smith, Ark. — Aplinki

nes upes iszkilo kaišei užlieda
mos daugeli aplinkiniu su di
dėlėms bledems del gyventoju.

Kilgore, Tex. — Keturi žmo
nes likos užmuszti laike smar
kaus szturmo ir suardė mokyk
la kurioje radosi apie szimtas 
vaiku bet nieką nesužeidė.

Somerset, Pa. — Per eksplo
zija garinio katilo likos už 
musztas vienas darbininkas o 
asztuoni sužeisti.

Shamokin, Pa. — Prigerusio 
Albertuko Dreibelio, 6 metu 
vaikiuko lavonas likos suras
tas in tris valandas vėliau po 
nuskendimui.

Belfast, Irlandija — Bomba, 
kuri eksplodavojo arti kaime
lio Donegal, užmusze 20 žmonių 
ir sužeidė 15 kitu. Keli vyrai 
norėjo ja isztraukti ant pa- 
kraszczio ir tame laike ji tru
ko.

Sziame pavojingam laike, 
tavo Tėvynė reikalauje tavo 
paszialpos. Pirkie Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Vokiecziai Nubaudė 
Mirczia Tris Lietuvius

Gruodžio 14 dienos, “Kauen- 
er Zeitung” raszo, kad Karu
li a u c z i aus y p a t i n g a si s teis m as 
nuteisės mirti tris Lietuvius: 
Juozą Kubilių, Martyn i La- 
czinska ir Aleksandra Juezi. 
Jie buvę apkaltinti ginkluotu 
apipleszimu, invykusiu Klai
pėdos miesto.

Svar'biauses i n r o d y m a s 
priesz Juczi buvęs tas, jog bu
vę insitikinta, kad viename isz 
apipleszimu turėjos ir jis daly
vauti, nes “tokio pavogtu 
daiktu kiekio vienas žmogus 
negalėjos paneszti..”

Vokiecziu laikarszcziai vis 
dar daug vietos paszvenczi'a 
kovai priesz “nelegaline pre
kyba” maisto produktais Lie
tuvoje. Pereitu metu, Lapkri- 
ezio men., už žinių kėlimą esą 
pasodinta in Kauno kalėjimu 
487 žmones, už namines degti
nes varvina, 40 — už slapta gy
vuliu skerdimą, 14 žmonių.

Kauno prekyvieteje ta mene
si buvo suimti 55 žmones, taip
gi 41 žmogus suimtas kaip ‘be
darbis;’ jie buvo pasiunsti in 
darbo stovykla.

Vokiecziai Pakorė Du 
Lietuvius; Sumažino

Lietuviszkus Laik- 
raszczius

Vokiecziu laikraszcziai skel
bia, kad Lietuvoje buvę pakar
ti du Lietuvos piliecziai. Pa
kartieji buvo apkaltinti bandi
tizmu. Kostas Kornikovas pa
kartas Žygaicziuose; Jac'kys- 
Jackoviczius Juozas, Eržvilke.

Kauno laikraszcziai skelbia, 
kad Vokiecziu ypatingasis teis
mas nuteisės deszimts metu 
sunkiųjų darbu kalėjimo Geis- 
teriszkiu kaimo, Vilkaviszkio 
apskrities ūkininką Gustavą 
Sztremeri. Jis padege savo se
na gyvenamąjį narna, tikėda
masis gauti apdraudos pinigus.

Indomu pastebėti, kad kalti
namasis sukęsis, norėjos pasis
tatydinti naujus namus isz ap
draudos sumos ir isz paszal- 
pos, kuria jam turėjos iszmoke- 
ti Vokiecziu kolonizacijos szta- 
bas. Kada Bolszevikai užėmė 
vietas Lietuvoje, jisai iszvyko 
in Vokietija, o pereita meta 
Rugpiuczio men., vol buvo gra
žintas in Lietuva.

Vokietijos Reicho Ministeris 
užimtiesiems ‘Rytu krasztams’ 
insake, kad Lietuviu laikrasz
cziai sumažintu bent vienu 
treczdaliu savo puslapiu skai- 
cziu.

Taip esu pasielgta neva del 
popiorio stokos. Tuo tarpu 
Vokiecziu laikraszcziai, kuriu 
Lietuvos gyventojai neskaito, 
savo formato nėra sumažinę.

2,500 Norvegu Žuvo
Su Laivais

London — Apie trys tukstan- 
cziai Norvegiszku laivoriu žu
vo su savo laivais, kurie gabe
no maista ir kitokį tavora de] 
Allijentu. Bet da apie 18,000 
randasi ant laivu.

KŪDIKI

Nelaba Motina Užkasė 
Gyva Kūdiki Bet Likos1 
Užtiktas Ir Iszgialbetas

Mescalerro, N. Mex, — Ūki
ninkas, Timo Artesie, eidamas 
in laukus isz ryto, patemino ko
kia tai motere klupojanczia 
ant žemes, kuri paregėjus pri
siartinanti, greitai paszoko isz 
vietos ir pradėjo bėgti. Ūkinin
kas prijausdamas ka toki pik
ta, leidosi paskui beganezia 
motere. Pasivijas ja klausė ka 
ji toj vietoj dare. Motere paba
lo ir nieko neatsake. Tada jis ja 
priverstinai nuvede ant tos 
vietos kur žeme buvo ka tik su
mindžiota ir ilgai nemislyda-

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

mas pradėjo su viena ranka 
kasti o su kita laike už rankos 
motere kad nepabėgtu. Vos tik 
pradėjo kasti, kad sztai pasiro
dė kūdikio rankute, pradėjo 
kasti da greieziau ir ant galo 
iszkase gyva kūdiki vos trijų 
sanvaieziu amžiaus.

Ūkininkas pradėjo szaukti 
pagialbos ir tuoj aus subėgo 
kelios moteres kurios apsupo 
pusgyvi kūdiki in skepetas ir 
nunesze ji namo apipraust. 
Daktaras apžiurėjas kūdiki pa
sakė kad jeigu da butu buvęs 
da kėlės minutas žeme j e tai bu
tu uždusęs. Iszgama motina 
buvo tai artimo ūkininko duktė 
kuri susilaukė kūdikio su kokiu 
tai vyru.
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Nedavė Iszvežti Paczia
In Ligonbute

Jersey City, N. J. — Mikas 
Mikocki užrakino visas duris 
ir neinsileido palicijos kuri at
važiavo su ambulansu iszvežti 
in ligonbute jo serganezia pa
czia. Motere sirgo ant uždegi
mo plaucziu. Du kart palicija 
bandė insigauti in narna bet bu
vo atspirtais per Miką. Ant ga
lo sesuo serganezios moteres 
apskundė szvogeri, atvažiavo 
daugiau palicijos ir Miką pasi
ėmė su savim. Palicijos stotyje 
jis aiszkinosi jog neturėjo pi
nigu ant nuvežimo serganezios 
paezios in ligonbute.

Kirmėlė Apsivyniojo
Aplinkui Moterių

Lansdale, Pa. — Gal mažai 
moterių turėjo atsitikima pa- 
naszu koki turėjo, ana diena, 
Mrs. Katre Dunkin, su didelia 
kirmelia. Motere nuėjo in visz- 
tinyczia surinkti kiauszinius. 
Kada iszkele ranka iszimt kiau
szinius isz augsztos dėžutės ku
rioje visztos tupėjo, staiga pa
regėjo juoda kirmėlė kuri grei
tai apsisupo aplinkui moteria, 
per liemenį, drauge prispaus
dama prie jos szono deszine 
ranka.

Baisei persigandus motere 
pradėjo bėgti pas savo kaimy
ną kuris gyveno apie szimta 
mastu nuo jos, jeszkoti pagial
bos bet kirmėlė spaude ko to- 
liaus tuo daugiau motere o ka
da pribėgo prie kaimyno, puolė 
be žado. Kada atsipeikėjo, kir
mėlė buvo negyva nes kaimy
nas buvo ja užmuszes.

Kirmėlė turėjo apie szeszes 
pėdas ilgio. Ta j i vakara likos 
užmuszta jos drauge kuri turė
jo apie penkes pėdas ilgio, ku
ria taipgi surado arti visztiny- 
czios.

Japonai apginklavo Kiška Sala, ant Aleutian Salų, nuo kada ja paėmė. Japonai ma
no isz fenais užklupti ant Alaskos, bet Amerikonai ant to yra pasirengia ir nusiuntė dauge
li kiareiviu in Alaska tiksle jos apgynimo jeigu Japonai isztikruju užkluptu ant jos.

“Amerikoniszka
Diena”

Kokia Nuomonia Iszreiszke 
Buvusieji Prezidentai Apie

Amerikoniszka Laisvia

Jeigu esi Amerikonu, tai 
yra didele garbe, nes kožnam 
žmogui gyvenaneziam Ame
rikoj toji garbe yra didžiau
sia ant svieto. Taigi Gegu
žio 16-ta diena, kuri pripuo
la Nedelioje, bus apvaiksz- 
cziota toji diena garbingai ir 
iszkilmingai. Buvusieji Ame- 
rikoniszki Prezidentai isz
reiszke savo nuomone apie 
Amerikoniszka Laisve ir Gar
be būti jos ukesais sekaneziai

JOHN ADAMS

“Ka Amerika padare del 
svieto?”— kas tekis užklau
sė Jono Adams, szeszto Pre
zidento Amerikos, kuris ant 
jo klausimo atsake: “Ameri
ka, apreiszke svietui kad 
Laisve tai yra vienatiniu 
pamatu vedimo valdžios.”
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JAMES GARFIELD

Nužudytas Prezidentas Ja
mes Garfield, iszreiszke savo 
nuomonia apie Amerikonisz
ka ukesyste taip: “Kada mu

su protėviai apgarsino Lais
ve ir buk visi žmones yra su
tverti lygybėje, tai tas paro
de, kad ne vienas sklypas ta
da netikėjo in tuos žodžius, 
bet tas iszsipilde vėliaus mu
su gyvenime.”

BENJAMIN HARRISON

Atsakymas ant klausimo: 
“Kuom yra musu sklypas?” 
tai Benjaminas Harrison 
atsake: “Musu sklypas yra 
tuom ka perstato musu žvai
gždėta Laisve, musu skly
pas yra tikra sodyba musu 
gyvenimo ir Laisve kožno 
žmogaus kas parodo kad my
lime savo tevynia ir už ja 
praliesim paskutini lasza 
musu kraujo.”

Scranton, Pa. — Visos strai- 
kuojanezios daraktorkos, aps
krityje Throop, sugryžo adgal 
prie darbo, po vienai dienai 
straikos spirdamosios užsivil
kusios mokesties.

Sūnūs Užmusze
Girtuokli Tęva

Moundsville, Pa. — James 
Gorman, parėjus namo girtas, 
pradėjo pasielginėt nežmon- 
iszkai su savo paczia ir mažais 
vaikais. Vyriausias sūnūs ne
galėdamas žiūrėti ant tokio pa
sielgimo ir bu'damas 'baimėje 
kad tėvas motina gali užmuszt, 
pagriebė pagali ir reže ypa tė
vui per galva pers'keldamas jo 
pakauszi, nuo ko mirė vėliaus 
liigonlbuteje.. Teva-žudys likos 
aresztavotas, bet sūdąs iszgir- 
des jo iszpažinima ir ikodel 
taip padare, paleido ji ant 
liuosybes.

Deszra Ir Guzute Ji 
Užmusze

Philadelipbia, Pa. — Pranas 
Szober, nuvažiavo ant ukes sa
vo pažystamo kur turėjo gerus 
laikus, szvensdiamas taja diena 
valgindamas deszra ir gerda
mas daug guzutes, o vakare 
jo lavonas likos surastas ant 
ulyczios. Isz pradžių buvo 
manoma, kad ji turėjo kas nu
žudyti, bet kada surado ant jo 
tuszczia bonka nuo arielkos ir 
szmota deszros, daktaras pada
ręs ant jo tyrinėjimą, užtiko 
szmota deszros jo gerklėje, 
kuria matyt norėjo nuplaut su 
guzute ir tokiu budu užspringo.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Senos Motinos Likimas
Sunelei brangus, kiek skaus

mo turėjau,
Gimdydama ir auklėdama 

jus,
Bet už tuos mano nuopelnus 

ir vargus,
Nors tik laimingus jus ma- j 

tyt nbrejab. j 
Bet Dieve mano, jaigu nnsf- j 

dėjau,
Atleisk man griekus, visus, 

szauksmus,
Nepyk ant motinos už jos '• 

jausmus,
Nes kai]) dabar keneziu da 

niekados nekentėjau.
Mano sūnūs iszplesze bai- 

siausis karas,
Juos iszveže.. .mane paliko 

viena,
Ant ju gaivu Ugnis lekioja, 

maras,
Sekioja giltine paskui kas 

diena.
Numirė ir nereges jau Ame

rikos,
O kas juos ten priglaus ir 

apraudos?
Bet de! “Dėdės Šamo” ko

voje,
Ant kares lauko be baimes: 

stoję.—F.

Kytras Profesorius
Senas profesorius pasiliko 

naszliu, o norints praleisdavo 
daug laiko ant astronomijos ir 
žvaigždžių bet jis iszsirinko 
sau jauna ir patogia paczia su 
kuria apsipaeziavo. Viskas 
butu buvi'a gerai, bet senukas 
turėjo du giminaiezius, jaunus 
vyrukus, kurie buvo 'studen
tais ir kurie praleidinejo pas ji 
lankei vakacijas, o geriau sa
kant, paliniksmyt savo jauna 
dėdienė. Priesz iszvažiavima 
nutarė szmutoriai pasijuokti 
isz savo ddes, paraszydami auti 
toblyczios sekaneziai:

‘ ‘ Iszmintingas astronomai, 
žinai kas danguje peszasi, o ne
žinai kas tavo paeziule bala- 
mutina. ”

Senukas pateminias toki pa- 
rasza ant toblyczios, parasze 
žemiau:

“Tai nieko mano valkelei, 
kaip asz buvau justi metu, tai 
asz balamutinau jusu motina.”

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

Kvietku Del Visokiu Pareikalavimu
Už Žemiausias Prekes

Sutaiso Dailius Bukietus Del

Vestuvių, Ligonbucziu, Laidotuvių, Kapinu Ir T. T.

Telefonas 764

616 W. Centre St., Mahanoy City, Pa
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Bondus ir Markes.

ISTORIJE aPie 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. 150. 
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

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


