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Vokiecziai Supliekti Italijoj
Isz Amerikos Padirbo 32 Laivus In 

Viena Menesi
TĖVAS NUŽUDĖ
VERKENTI KŪDIKI Rusai Eina

BOMBOS, PEILIAI IR 
| GINKLAI 

t

Radosi Japonu Nelais
vai Stotyj

Tule Lake, Gal. — Valdiszki 
inspektoriai užtiko Japonisz- 
koje nelaisviu stotyje daug vi
sokiu ginklu, bombų ir peiliu, 
po paskutiniam pasikėlime tų
jų nelaisviu kurie atsisakė 
dirbti. Nekurie net iszkase tu
nelius ir dvideszimts pabėgo. 
Amerikonai pribuvo su tan- 
koms apmalszyti pasikelelius 
ir dabar daro tyrinėjimus del 
ko dažiuretojai taip buvo apsi
leidę prižiūrėjime tu j u nelais- 
yiu.

I Naujos Taksos Ant 
i Arielkos

Washington, D. C. — Val
džia ana diena uždėjo 10 dole
riu taksu ant arielkos arba po 
$2.50 ant kožnos kvortos o po 
12 centu daugiau ant kožno 
stiklelio. Tokiu budu valdžia 
ketina surinkti milijonus dole 
riu ant arielkos. Bet kyla klau
symas, kas ja gers jeigu turės 
mokėti po 25 arba 50 centu už 
^‘drinksa.”

Badai arielka bus paskirsto
ma (racijonuota) pradedant 
priesz Kalėdų szventes ir kož- 
nas aplaikys tik viena paintine 
bonkute kožna tris sanvaites. 
Jeigu ta iszgers priesz laika 
tai turės pasninkaut.

Motere Nužudė
i Mieganti Vyra

Wilkes-Barre, Pa. — Mrs. 
Janina Brozena, 42 metu, likos 
aresztavota už nužudymą savo 
vyro. Kada jos palicija užklau 
se del ko tai padare, motere at
sake: “Per 20 metu negalėjau 
toliaus nukensti tokio gyveni
mo su savo vyru ir todėl atsi- 
kracziau nuo jo.” Motere už
klupo ant vyro kada tasai gu
lėjo ant sofkos. Brozena buvo 
tėvu penkių vaiku. Kaimynai 
pripažino buk žmogus buvo 
malszaus budo ir negirdejo jog 
kada jis bartusi su savo mote
re.

New York — Henry Kaiser, 
locnininkas dirbtuves laivu, 
apreiszke buk praeita menesi 
jo dirbtuve padirbo in viena 
menesi net 32 laivus. Kaiser 
prižada valdžiai kad stengsis 
dirbti laivus pakol valdžia tu
rės j u užtektinai del pervežimo 
kareiviu in užmari ir del viso
kio tavoro ir ginklu.

Aktorka Apsiverke Isz 
Džiaugsmo Aplankyda

ma Ukystes Popieras

Los Angeles, Cal. — Danisz- 
ka aktorka krutamu j u paveik
slu Osa Massen, apsiverke isz 
džiaugsmo kada aplaike sude 
ana diena savo ukystes (eiti 
zen) popieras. Aktorka, kuri 
turi tik 22 metus, kitados dirbo 
prie laikraszczio Kopenhagoje 
priesz atkeliavima in Ameri
ka, kur jai labai patiko, pasi
likdama czionais ir iszsiimda- 
ma popieras. Aktorka sake kad 
tai vienatinis sklypas ant svie
to kuris duoda liuosybe ir ly
gybes tiesas, ne taip kaip Eu
ropoje žmones yra prispausti.

Iszmete Kūdiki Isz 
Trūkio

Buffalo, N. Y. — Asztuonio- 
likos metu mergina Berta Stur
geon, likos aresztavota ežio 
nais už žudinsta savo penkių 
sanvaieziu kūdikio kuri iszme
te per langa beganezio trūkio, 
užmiestyje. Užklausta per pa
licija del ko taip padare, mer
gina prisipažino buk likos su
viliota per savo jauniki kuris 
prižadėjo su ja apsipaeziuot 
bet nedalaike duoto žodžio. Po 
gimimui kūdikio, turėjo sunkei 
dirbti ant savo ir kūdikio už
laikymo. Turėjo nukensti pa
niekinimą nuo visu pažinsta- 
muju ir giminiu ir todėl nutarė 
atsikratyt nuo kūdikio kuris 
jai buvo per didele sunkenybe.

1— Panasziu Bertukiu turime 
daug, kurios neatsimena ant 
vaisiu tokios neiszmintingos 
meiles, tik tada, kada papuola 
in “beda,” pradeda gailėtis 
savo pasielgimo.

Vaikas Turi 24 Pirsztus
New York — City Hospital 

ligonbuteje ana diena likos pa
daryta operacija ant Mikoluko 
Bernstein, 12 metu vaiko, kuris 
gimė su dvylika pirsztukais. 
Vaikas turėjo po szeszis pirsz
tus ant kožnos rankos ir kojų 
kurie buvo jam už didele sun-
kenybe ir nukente nemažai nuo
žiopliu.

Žinutes

London — Didysis Rusijos 
kunigaiksztis Boris, gimine bu
vusio caro, mirė ana diena Pa
ryžiuje, turėdamas 66 metus.

Putnam, Conn. — Ana diena 
czionais mire Harry Fifield, 63 
metu, tėvas szesziu poru dvynu 
isz kuriu yra gyvi vienuolika 
ir penki kiti vaikai.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Kuris Nedave Jam 
Miegot

Waycross, Ga. — Už tai, kad 
jam nedave miegoti po sun
kiam darbui, Bert Winters, 30 
metu amžiaus, nužudė savo 
dvieju menesiu kūdiki ir vela 
nusidavė ant atsilsio miegoda
mas saldžiai po tam darbui. 
Motina kūdikio miegojo laike 
kada tėvas nužudė kūdiki. Lai
ke tyrinėjimo motina prisipa
žino buk tėvas daugeli kartu 
kerszino nužudyt kūdiki jeigu 
tasai nepaliaus verkti. Tėvas 
aiszkinosi kitaip: “Prisipažys- 
tu prie žudinstos, bet buvau 
pristumtas prie to, nes mano 
kūdikis nuo užgimimo nuola
tos verkdavo ir neturėjau ne 
vienos nakties pasilsio; mano 
motere niekados nebūdavo na
mie idant prižiūrėt kūdiki ir 
todėl buvau priverstas ji už- 
muszti kad turėti szioki toki 
pasilsi naktimis.

Gali Pasilaikyt $21 Bet 
Turi Sugrąžyti 

Pancziakas
Philadelphia, Pa. — Jeigu 

vagis, kuris apvogė gyvenimą 
Lorrainos Swain, sugražins 
jai nailonines pancziakas, tai 
gali sau pasilikt taipgi paim
tus pinigus ta pati vakara. Pa 
na Swain pasakė palicijai: 
“Man neapeina visai apie pa
imtus pinigus kaip apie pan 
cziakas nes kožna motere szia- 
dien žino kaip sunku yra pirk
ti tokias pancziakas.”

Kvintukes Apsigyvens
Drauge Su Tėvais

Toronto, Kanada — Po sep
tynių metu kovos su valdžia 
Olivius Dionne, tėvas penkių 
dukrelių, kurios gimė jo pa
ežiai, vienu kartu, laimėjo ko
va ir sūdąs dabar pripažino 
kad dukreles gales gyventi 
drauge su tėvais vienam name 
o ne atskirtos nuo tėvu, kaip 
lyg sziol gyveno po valdžios 
priežiūra. Bet globėjai, paskir
ti per valdžia, rūpinsis mergai- 
cziu turtu, kuris jau daejo lyg 
milijono doleriu. Globėjai pa
statys nauja narna del tėvu ku
riame visa Dionnu szeimyna 
gyvens drauge.

Kada tosios penkios mergai 
tęs užgimė vienu kartu, val
džia, norėdama jas užlaikyti 
gyvas, atskyrė jas nuo tėvu, 
kuri neturėjo tinkamos vietos 
nes buvo labai vargingi ir val
džia rūpinosi j u auginimu ir 
iszauklejimu kad užlaikyti vi
sas gyvas.

VOKIECZIAI UŽMU-
SZE 11 VIENUOLIU

Ir Sužeidė 8 Kitas Kada I
Jos Meldėsi

'Italijoj — Vienuolika vienuo 
liu likos užmusztos kada jos 
meldėsi kliosztoryje ir 8 kitos 
likos sužeistos kada Vokiszka 
bomba pataikė in kliosztori 
kaimelyje Faicchio, kaip apie 
tai danesza kapelonas (kuni 
gas) pulko, William King. Ku-
nigas su savo pulku inejo ta j a 
diena in kaima ir kaimiecziai 
jam apsakė kad Vokiecziai 
bombardavo kliosztori. Sako 
jis toliaus: “Paėmiau su savim 
gyduoles idant duoti pagialba 
sužeistiems. Kada pribuvau, 
kaimiecziai man kalbėjo: “Vo
kiecziai ate j a in kaimeli, pra
dėjo persekioti jaunas mergai
tes todėl vienuoles pasiėmė 
jas pas save idant apsaugoti 
nuo tuju žvėrių. Vokiecziai no
rėjo insigauti in vidų bet vie
nuoles užrakino sunkės duris 
ir neinleido tuju žvėrių. Ant 
rytojaus vienas tankas paleido 
szuvi in kliosztori. Viduryje 
koplyczios suradau 11 užmusz- 
tuju vienuoliu ir 8 sunkei su
žeistas. Matyt visos tame laike 
meldėsi nes gulėjo prie alto
riaus.”

myn; Paėmė
66Miestelius

Rusai Artinasi Prie Zitomiro; 
Amerikonai Supliekė Japonus 
Prie Bougainville; Vokiecziai 

Kankina Lenkus
Vokiecziai Kankina

Lenkus Visokiais 
Budais

London — Visi darbininkai 
isz fabriko Skerzyske, Lenki
joj, buvo priversti būti liūdin
to jais pakorimo vieno isz savo 
tautieeziu, Nowako, kuris buvo 
nuteistas už prigialbejima Žy 
dams. Nowakas nuėjo ant kar-
tuviu szaukdamas: “Lai gy
vuoja Lenkija.” Vienas isz Vo-

Popiežius Meldžia
Apsaugoti Vatikana

Rymas — Paskutinis bom
bardavimas Vatikano miesto, 
praeita sanvaite, privertė Po
piežių melsti kariaujaneziu 
sklypu kad apsaugotu nuo su
naikinimo amžina miestą Vati
kaną, nes tai amžina užlieka 
Krikszczioniszko svieto ir už
lieka del ateinaneziu gentkar- 
cziu. I

Beveik Visi Žydai
Iszskersti Austrijoj

London — Beveik visi Žydai, 
likos iszskersti arba iszvežti in Į 
kitur isz Austrijos per Vokie- 
czius. Isz skaitliaus 250,000 pa
siliko tik maža saujele Žydu. 

| Per du metus Vokiecziai sker
dė ir iszsiuntinejo Žydus in ki
tas vietas o isz Viedniaus be
veik visi 150,000 Žydu dingo 
nežine kur. Žydai buna iszve- 
žami gyvuliu vagonuose kur 
daugelis suszala ir mirszta ba
du nes Vokiecziai jiems neduo
da jokio maisto.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

kiszku budeliu priskubino No- 
wakui mirti, szaudamas in ji 
kelis kartus isz revolverio ka
da virve truko ir Nowakas su
krito da gyvas.

Rusiszki Kazokai Isz- 
skerde Tukstanczius

Vokiecziu

Moskva — Vokiecziai pane- 
sze dideles bledes prie Kijevo, 
artimoje Lenkiszko rubežiaus. 
Tukstancziai Vokiecziu buvo 
vejami per Rusiszkus Kazokus, 
kurie su szoblems iszskerde
milžiniszkus skaitlius Vokie
cziu. Pustyneje Nogaisko, kur 
randasi dideles pelkes, Vokie
cziai paliko tukstanczius negy-. 
vu j u, daug tanku ir troku ku 
riu negalėjo pasiimti su savim.
Kazokai nenori imti kareiviu 
in nelaisve todėl nepaliko ne 
vieno Vokieczio gyvo, laukai 
užkloti užmusztaiseis. Tuks • 
taneziai kitu Vokiecziu pasida
vė gervalei. Žodžiu, Vokiecziai 
panesze dideles bledes kokiu 
nesitikėjo ir dabar traukia sza- 
lin in saugesnes vietas.

London — Rusai eina pirmyn po užėmi
mui Kijevo ir dabar artinasi prie Zitomiro ir jau 
randasi tik 48 mylės nuo Korosteno isz kur ei
na geležkelei in Lenkija. Daug amunicijos likos 
paimta ir visokio maisto kuriuos Vokieczei bu
vo priversti palikti nes negalėjo in laika juos 
iszvežti.

Amerikonu armija ant Bougainvilles salos
pasididino per atplaukima kareiviu in pagialba 
savo draugams, mariniams kareiviams ir susi
rėmė su Japonais. Amerikonai nuszove kelis 
Japoniszkus eroplanus.

Vokiecziai baisei nukentejo Italijoj kur dau
gelis likos užmuszta ir paimta in nelaisve kaipo 
ir paimta daug kariszko materijolo, Kareiviai, 
paimti in nelaisve, apsakinėja apie baisės kan- 
czes kada užėjo szaltas oras ir nekuriose vieto
se jau nupuolė sniego.

Hitleris, matydamas nepasisekimą Rusijoj, 
pradėjo nerimaut o priek tam pradėjo suprasti 
kad Vokiecziai taipgi yra neužganadinti isz ve
dimo kares ir pradeda garsei iszreikszti savo

Metuchen, N. J. Kelios 
eksplozijos kilo amunicijos 
dirbtuvėje Raritan bet padare 
mažai bledes tik isznesze in pa
danges du vagonus amunicijos.

Winnipeg, Manitoba, Kana 
da — Ant artimųjų kalnu likos 
surasta turtingos gyslos aukso 
artimoje Snow Lake. Szimtai 
žmonių keliauja in ten su vil- 
czia atradimo giliuko.

nuomone ir neužganadinima. Todėl Hitleris isz- 
dave atsiszaukinia kad jeigu gyventojai nepa
liaus sznabždeti apie, savo neužganadinima tai 
jis pradės juos skersti kaip skerdžia Žydus. Isz 
to da daugiau gyventojai pradėjo būti neužga- 
nądinti ir kaip rodos tai Vokietijoj gali kilti 
kruvina revoliucija.

In tris paskutinius menesius pristovoje. Taipgi Allijentai 
Allijentai paskandino 68 Vo- bombardavo žymias vietas 
kiszkus submarinus ir daugeli Francijoj ir sunaikino svarbius 
laivu su maistu ir amunicija, geležinkelius kurie pristatine- 

-------  jo kariszka materijola del Vo- 
Anglikai taipgi smarkiai kiecziu. Allijentai, Italijoj, in 

bombardavo Brenner Pass, Ita- kėlės dienas pere j o per staezius 
lijoj kur radosi daug Vokie- kalnus paimdami 50 visokiu 
ežiu. Vokiecziai matydami kad; miesteliu artimoje Adriatiszko 
negales apsaugoti savo laivus,! pamario.
pradėjo juos skandyti Leghorn) skaitykit “saule” platinki^
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MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Sziomis dienomis tankiai 

girdime apie bilijonus doleriu 
kurie yra reikalingi ant vedi
mo kares ir užlaikymo karei
viu bet ar daug žmonių ap
svarsto isz 'kiek tasai bilijonas 
doleriu susideda? Geras skai
tytojas pinigu AVashingtone,' 
gali suskaityti in viena valau-' 
da 4,000 sidabriniu doleriu. 
Jeigu jis dirbtu asztuones va
landas ant dienos tai suskaity- ( 
tu 32,000 sidabriniu doleriu | 
ant dienos bet kiek laiko užim
tu jam suskaityti milijoną ? 
Trisdeszimt dienu!

Tai tik pradžia skaitymo to
sios milžinisžkos sumos nes 
jeigu tasai žmogus dirbtu to- 
liaus ir nepaliautu savo kas
dienini darba, tai per deszimts 
metu suskaitytu tiktai 100,- 
000,000 sidabriniu doleriu o 
idant suskaityti viena bilijoną 
doleriu užimtu jam 102 metus 
laiko, dirbdamas po asztuones 
valandas kas diena.

Turime gilias augliu kasyk
las iPennsylvanijoj apie kurias 
mažai kas žino. Kietųjų angliui 
kasy klos czionais Pennsylvani- 
,)oj turi net 2,500 pėdu gylio. 
Brazilijoj randasi aukso ka
syklos kurios turi net 7,264 pė
das gilumo. Giliausios vario 
kasyklos Amerikoj randasi 
Tamarack, Alichigane, kurios 
yra mylia gilumo. Giliausios 
augliu kasyklos ant svieto yra 
Belgijoj, kurios turi 4,000 pe- 

Idu gilumo. Giliausios augliu 
kasyklos ' Pennsylvanijoj yra 
Loomis kasyklos artimoje Ply
mouth, Pa., 

i du gilumo.
East Brookside, netoli Tower! 
City, Pa., Skulkino paviete, ne-j 
toli Pottsvilles, turi 1,813 pėdu 
gilumo.

GENYS MARGAS

Per J.J.B.

Geriau jeigu motina verktu 
mirusio kūdikio • negu aszaras 
lieja už jo gyvo.
' Nerugok motin ant iszdyki- 
mo tavo dukreles, juk taja duk
rele užauginai ant paveikslo 
ir panaszumo savo.

jo skardinėse. Sumažink be- bu, nes prie pirmos progos nu- 
reikalinga eikvojimą. Padidink nesz tau kuodą.
maisto iszteklius, valgydamas 
maistingiausia valgi. Sunkiai 
gaunama maista pakeisk esan- 
cziu pertekliuj.

3— DAIANKIS MAISTU — 
Statyk pirmoje vietoje karo 
valgio pareikalavimus. Alie
jai dalinkis maisto isztelkliais 
su musu ginkluotomis pajėgo
mis, sąjungininkais, jusu kai
mynais.

4— Buk SANŽININGAS SU 
MAISTU. Nepriimk racionuo- 
to maisto, neatiduodamas ra- 
cijonavimo ženklu. Nemokėk 
daugiau, nei kad 'teisėtai nu
statytas aukszcziauses kainas.

nesziojo,
Ir vienam mieste apsistojo, 

Apsiėmė aipsz vieta sėti, 
Lietuvius proto mokyti.

Bet Lietuvei tokiom netiki, 
Ba jau‘buvo prigauti ne syki.

tai musu vaikai mus sziadien 
atstovauja tautu skerdyneje. 
už tai mes sziadien prisideda
me priepa šaulio savižudystes

Dabar, po dvideszimts ketu- 
riti metu, musu Sena.as susi
prato, iszmoko ir pasimokino 
Bet kaip baisiai brangiai tai 
mokslas mums sziadien kasz- 
tuoja. Dieve duok, kad vėl ne
reikėtų taip brangiai u’ž moks 
la mokėti.

—■ Katra mo'tere gerai vai
kus prižiūri. toji motina ant se
natvės gerai turi.

— Gera motina vaikelius 
poterius mokina; nuo piktu 
palinkėjimu kūdiki gina.

— Kunigas kitu vaikus ne 
augina ir poteriu ne mokys. 
Kunigas turi užtektinai ir ne 
bus tavo vaiku saigų nieka
dos.

Praeita savaite musu 
tas atitaisė baisia klaida, ku 
ria buvo padaręs lygiai dvide
szimts keturi metai atgal. Lap 
kriezio 19-ta diena, 1919, Ame
rikos Senatas griežtai nusista
tė nedalyvauti jokiose Tautu 
tarybose. Praeita savaite Sena
tas beveik vienbalsiai (tik pen
ki pasisakė prieszingi) pasisa
kė kad jie nori ir kad jie dės 

kuri yra 2,500 pe-;visas pastangas sutveri “tarp- 
Ang'liu 'kasyklos i tautine sąjungą”, 'kuri palai- 

Ikys visu taika mylincziu tautu 
j lygybe, laisve ir nepriklauso
mybe.

Kai prezidentas AVilsonas, 
1919 metais pasiryžo dalyvau
ti tarptautinėje taryboje bei 
Tautu Sąjungoje, jis paaiszki- 
no, kad “Jeigu szi sutartis, 
szios derybos pakriktu, vien 
Visagalis Dievas žino, kas atsi
tiktu su paauliu. Jo beveik 
paskutinieji žodžiai Ameri'kie- 
cziams buvo: “Man labiausia 
ru(])i jaunoji 'karta, busimoji 
karta, jusu vaikai. J ie dar szia
dien nesupranta kodėl asz pa- 
siuneziau Amerikos armijas in 
Prancūzija bet asz žinau, jie 
nesupranta kodėl mes tokia 
baisia auka paaukojome. Bet 
asz-suprantu ir vienatinis ma
no gyvenimo tikslas dabar ap>- 
saugoti musu vaikus nuo pana- 
szios aukos, garantuoti, užtik
rinti, kad jiems niekados nerei
kėtų iii svetima szali važiuoti, 
svetimu 'kapu jeszkotis.”

Musu Senatas u'žkirto Prezi
dentui AVilsonui kelia, suriszo 
jam rankas, neleido jam tuos 
savo pasižadėjimus iszpildyti. 
Tie vaikai, kurie Prezidentui 
Wilsonui taip rūpėjo sziadien 
randa sau kapus rytu salose, 
Afrikoje ir Italijoje ir laisto 
visa Europos žeme savo jaunu 
karsztai plaukancziu krauju. 
Ne vienas ju nenorėjo kovoti, 
nenorėjo mirti; kiekvienas ju. 
norėjo mylėti, norėjo gyventi, 
norėjo karszeti. Bet visa tai 
buvo jiems jau seniai užginta.

Musu rinkimuose iszrinlkti 
senatoriai jau suvirsz dvide
szimts metu atgal nusprendė 
musu vaiku likimą. Jie aklai, 
siaura-protiszkai ir kvailai nu
sistatė nedalyvauti Tautu Są
jungoje, kur Amerika be galo 
daug gero ne tik sau bet ir vi
sam pasauliui 'butu galėjus nu
veikti. Jie dvideszimts keturi 
melai atgal butu galėja drąsiai 
pasakyti, kad karo, vainos jau 
daugiau nebus. Ir nebutu buvę. 
WUsonas buvo pasiūlęs ketu
riolika punktu, kuriais turėtuI 
remtis Tautu Sąjungą tveriant 
teisinga taika. O tie punktai, 
kuriuos Prezidentas AVilsonas 
buvo sustatęs labai buvo pana- 
szus in musu Szvento Tėvo pa- 
siulyjima.

Bet tie musu siaura-proeziai 
ir kiszlkia-szirdžiai Senatoriai 
pasibijojo tokio darbo, nedry- 
so 'žengti pirmyn, nedryso sa
vo žodi tarti, iszsigando savo 
szeszelio ir iszbale, AVashingto- 
ne, kaip pas Dieva už pecziaus 
tupėjo.

Vietoje, kaip kaimynas su 
kaimynu ipasisznekejus, susita
ri us, musu Senatas mane tvo
ra apsitverti, akis užsimerkt ir 
sau sakyti kad nėra kaimynu.

Ales nusiuntėme delegatu in 
Geneva, mus niekas neatstova
vo Tautu taryboje, mes nepri- 
sidejome prie taikos derybų. 
U’ž lai mes sziadien siuneziame 
savo vaikus in karo lauka, už

Anglisz'kas filozofas Spen
cer parasze puikia ir akyva 
knyga kurioje raszo apie teby- 
ri laika kaip: “Mes nežengia
me pirmyn bet in laukinius pa
virstame. Tebyrei galiūnai pra- 
augsztina baUbariszkumu seno
vės galiūnus. Pasielgimas ga
lingesniu tautu su silpnesniais 
yra ant kasdieninio paredko. 
Visur niekyste, visur ir visame 
galingesni ir turtingesni var
ginga žmogų prispaudineja. 
Sziadien kožnas tikėjimas yra 
iszkraipytas; tikėjimas tik del 
muilinimo akiu. — Niekas ne 
yra sztant sulaikyti puolanczia 
žemyn galva-trukcziais žmoni
ja. Jau dabar reiketu didelio 
stebuklo idant sulaikyti nuo 
tos baisios prapulties. Ir sargai 
tikybų ir pildyto jai visokiu ti
kybų yra didžiausiais netike- 
leis.

Yra daug sunkiau lipti aug- 
sztyn negu pulti žemyn. Prie
žastis to viso yra tokia, kaip 
Spenceris raszo: “Už daug va
lios duoda mokslui o užmirsz- 
ta apie tobulinimą žmogiszko 
budo arba jo auginimo. A’al- 
diszikos mokyklos negali isz- 
dirbti budus jaunuomenes.”

Ti'ktai toji yra tikra motina, 
kuri pagimdžius kūdiki augina 
ji dorybėje ir 'baimėje Dievo.

Isz daugelio miestu aplanko
me žines buk vyrai skundžiasi 
ant savo moterių kad jos iszru- 
uija in svietą, iszsižadedamos 
vaiku ir vyru, paima pinigus ir 
prasiszalina su prielaidiniu. 
Niekas tame ne yra kaltas tik
tai patys vyrai kad buna užsi
merkia ant darbu savo moterė
liu arba per pirsztus žiuri ant 
pasielgimo savo moterėliu.

Ne vienas prisivaro vyru vi
sokio 'budo ir džiaugiasi vyre
lis kad jo pacziule jam uždirba 
keliolika doleriu. O vela, jeigu 
motere myli rėdytis in szilkus 
ir visokius naujausius parėdus 
o vyras jai ant to neduoda, tai 
galite būti tvirti kad tokia mo
tere suras szaltini isz kur gaus ruszies turime daug žmonių 
pinigu ant paredu o vyras lep- 
sze džiaugiasi kad nereikia jam 
už tai užmokėt. Ir kas isz to isz- 
<eina? Tokia misiuke susinesza 
su kokiu Angliku, Italu ar Gre- 
ku ir veda meilingus susineszi- 
mus pakol vėlinei iii kur juos 
isznesza, po tam vyrui akys at
sidaro ir dasipranta visko 'bet sei dideles civilizacijos ir ap-j 
jau užvelai verkti krokodili- szvietos. 
nems aszaroms. Ture’kie savo 
pacziule visados ant akies, pa- 
guodokie ir mylekie ir pride- 
reneziai aprėdyk o neturės ji 
noro bėgti in svietą su kitu, 
kuris greitai atsidžiaugia su 
tokia motere, pameta ja ir 'ko
kia būna pabaiga gyveninio to
kios moteres?

Jau tai turbūt toki laikai 
užėjo kad ant svieto negali bū
ti sutaikos niekame; visur ap
maudą, visur apgavyste; nie
kas neprisotytas, 'kožnas ple- 
szia, kožnas norėtu daugiau tu
rėti už savo artima. Ir tai tosios

Karaliai ir ciesoriai neprisoty- 
ti, užpuldinėja ant silpnesniu 
ir tai susitaria su talka, visi 
godus gabbes o vis su kasztu 
biedniokeliu krauju ir gyvas- 
tems. Visur tasynes; tarp drau- 
gyseziu, prekeju ir ypatiszki 
neapkentejimai. Tai mat vai-

Seną

į TARADAIKA į

Daug vargo nukentėjau, 
Kada po Ulinoju važinėjau, 

In Gary pasukau, 
Ir isz piktumo vos netrukau. 
Tuoj in viena stuba nuėjau, 
Puse tuzino mergeliu radau, 
Ir kelis Italijonus užtikau, 

Ilgai būti ten negalėjau.
Ba nuo czesnako galva su-

Juokingos Priežastys 
Persiskyrimams

f, Gal ne visi žino kad szirdis 
plaka pusantro bilijono kartu 
ant meto. Todėl manote jog 
szirdis turėtu labai pailsti bet 
prieszingai. Loenininkas tosios 
szirdies turėtu duoti pasilsi 
szirdžiai bet ant to nepaiso. 
Apie pusketvirto milijono žmo
nių Amerikoj turi vieno ar ki
to budo ergeli su savo szirdžia. 
Isz tuja alpie 20 procentas 
mirszta smagiausiam laike sa
vo gyvenimo kurie turi tarp 25 
ir 50 metu amžiaus.

Juk czion Amerikoj turime 
kelis tuzinus prasimanusiu 
“kas tai asz” — besidarbuo- 
janeziu ant Lietuvisz'kos dirvos 
kurie rėkia: “ana, galiu pa- 
spyczyt ant praneszimu, neti
kiu in nieką ir 1.1. O kam toki 
szpidlei ti'kia? Nekurie kaip 
skudurlei, visa savo turtą ne- 
szioja krepszyje ir turi amžina 
pasninką. Toki szpiclei tarp 
praseziokeliu nusiduoda labai 
mokyti o kurie tarp apszvies- 
tos tautos netiktu ne arkliu 
pucuoti.

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

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Kaip kalvio dumples dundėjo, 
Netoli stovėjau,

Viską gerai regėjau.
O jus mano dukreles, 

Susivelusios kaip aveles,
Su Italais paliaukite,
Su jais neužsiduokite,

V ardus visu pagarsysiu, 
Viską iszduosiu, nieko ne

slėpsiu,
Li etų vi us pan i ek ina t, 
O ir visaip iszvadinat.

Be to, in aptiėka užėjau, 
Ten dvi mergicas užtikau, 

Bet žiūrėt ant ju negalėjau, 
Isz piktumo net drebėjau.

Miltu ant t erių pirkt norėjo, 
Bet susikalbėt negalėjo, 
Viena ne vos 'prakalbėjo:

Ginti “mouiki” sustenėjo,
“ Jes mis, ju tikra monki, 
Ju fren lu'k laik don’ki.”
Aptiekorius nusiszypsojo,

Man su ranka pamojo, 
O iszrode kaip bezdžiorika,

Toji pagorika.
* * *

Ir musu Skutkino pavietas, 
Ne yra szventas,

Didesniuose miestuose,
O ir mažesnėse apygardose, 

Kvaraba gyvena,
Tarp bobų ir gana.

Negana kad namieje pasilieka, 
Bet tas joms neužtenka, 
In miestą nusibaladoja,

Tai vos namo parsi baladoja, 
O kaip?

Kiti jas parveda,
Ba 'kur diezeje liktu, 
Kaip kiaule pastiptu.

Sarmata moteriukes darote, 
Del dukrelių, kurias auginate, 

Tos negali ant svieto akiu 
parodyt,

Turi namie sėdėt,
Be jokio užsiėmimo, 

Ir kaip rodos negaus vaikino,
Su kuriuo apsiporuotu, 

Geresni gyvenimą turėtu,
Negu prie mamos, 
Girtuokles tokios.

Jus-gi jaunos dukreles, 
Bukite doros mergeles, 
Nesipiktinkite isz tokios, 

Girtuokles motinos,
Ba jeigu doros busite, 
Dorus vyrus gausite,
Ir laimingos busite.

* * *

Sudžia. almėto pra-szyma 1 
Mrs. Agnieszkos Farrell is? 1 
Chcagos, kuri skunde savo vy
ra, kad tasai eina gult in lova 
su oze very kais ir ękrybelia. 
Vyras prižadėjo ateityje misi 
rėdyk.

— Airs. Alicija Alisel isz 
Chicagos, buvo priversta jesz- 
<oti persiskyrimo nuo savo vy
ro, kuris turėjo didelė neapy
kanta. priesz gazine ir elektri- 
kine kompanija, todėl privers- 
xlavo ja. degint gaza ir žibini 
žvakes.

— Kareivis Pilipas Vogei 
isz Beno, Nevados, nenori dau
giau gyventi su savo pacziule 
už tai, kad ji aplaikydavo mė
nesine paszialpa nuo keturi u 
kitu kareiviu su kuriais buvo 
apsivedus.

— Jonas Clark isz Pitts
burgh© aplaike persiskyrimą 
už tai, kad jo pacziule skaitė 
knygas lovoje lyg 4 valandai 
ryte, po tam ji pabudydavo su 
plunksna po nosia.

—■ Už tai kad josios vyras 
per 23 metus gerdavo, paleistu
vavo ir trankėsi lyg vėlybai 
lakcziai, to buvo už daug jai, 
todėl Mrs. Terese Stadberger, 
isz San Francisco, Calif., geide 
nuo jo persiskyrimą kada jo
sios vyras pardavinėjo b'leszi- 
nes maisto, kurias aplaikydavo 
per maisto ženklelius.

—• Mrs. Jessie Geanuolis 
isz Salem, Alass., aplaike persi
skyrimą nuo vyro kuris turėjo 
susiezedines pilna krepszi pe- 
des koperteliu, kuriuos permai
nydavo pagal savo norą ir duo
davo paežiai tik tiek, kiek jam 
patiko.

— Kaipralius Dovydas Light 
24 metu isz Chicago, Ill., ap
laike persiskyrimą nuo savo 
pacziules už tai, kad atvažia
vęs namo ant keliu dienu, pa
sveikino savo pacziule szirdin- 
gai, bet toji ji nenorėjo pabu- 
cziuot, sakydama, kad nenori 
užrustyt savo mylima su ku
ri uom susinesze kada josios vy
ras radosi kariuomeneje.

Girtuoklio Iszpažintfe

Negersiu daugiau degtine
Gana jau jos nuryjau,

Jos raugu pakvipęs, 
Sau džiova pelnijau.

Sėdėdamas aludėj,
Prie stiklo alaus,

Asz pardaviau velniui, 
Karalysta dangaus.

Pragėriau nameli,
Su žmona ir vaikais,

, Praleidau jaunysta, 
Piktais savo darbais.

Kad mano kaimynai,
Dirbo ant lauku,

Asz girtas voliojuos, 
Juokdamasis isz ju.

Sztai badas kas diena,
Kankina mane,

Jau draugu netekes, 
Prakeikiau pats save.

Mano aprėdai a s sudėt a s,
Isz szimto lopu,

Jau blusos ir uteles, 
Mat veisias tarp ju.

Kol turėjau turto,
Daug rados’ draugu,

Dabar kaip ubagas, 
Apleistas nuo visu.

Dieve duok man vengti,
Girtybes nuodu,

Paliuosuok mane silpna, 
Isz velnio rysziu.

jį

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

Saule, Mahanoy City, Pa. !

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

AVasliington, I). C. — Alusu 
maistas gali palengvinti musu 
kareiviams užduoti — gali pa
dėti atgaivinti iszlaisvintuju 
szaliu žmones — gali laimėti 
krasztus nepaleido s nei vieno 
szuvio — gali sutrumpinti ka
ria irparaszyti taika.

Tai rei'szkia mažiau maisto 
jums ežia, namuose. Bet tai ne- 
reiszkia, kad jus nebusite ge
rai maitinami. Jusu vyriau
sybe jums iszkilmingai priža
da jog busite, kad jus turėsite 
maista tinkamo maistingumo, 
tinkamo sveikatai ir stipru
mui. Bet jus negalėsite berei
kalingai eikvoti maisto. Ir jus 
esate praszomi padėti, pildyda
mi sz.iuos keturis punktus:

1— GAMINK MAISTA. Pil
nai isznaudok savo Victory 
Garden derliu. Jei gali, padek 
ūkyje, ar maisto gaminimo 
dirbtuvėje.

2— TAUPYK AI A T S T A .
Ohajuje vienos muilą parduot Taupyk maista ir pasigamink

Miestas El Paso, Texas
Atmete Pirkimą Elek

triko Instaigos
Paskutiniam rinkime miesto 

gyventojai El Paso. Texas, at
metė užmailyma pirkimo elek
triko instaigos El Paso Co., 
nuo Engineers Public Service 
Co., balsuodami priesz pirkimą 
2,475 prieszai, o tik 651 už pir
kimą.

Ta užmanima miestas ap- 
svarstinejo per ketures sanvai- 
tes. nes kitaip miestas ir gy
ventojai turėtu mokėti apie mi
lijoną doleriu padotko.
Kiti miestelei turinti po 1,000 

gyventoju, taipgi atmete taji 
užmanima ir balsavo prieszais 
kad neapsunkinti miesto su pa- 
dotkais.

Apie Moteres
—■ Mo'tere ir cigaras tai ly

gus 'papratimas; nuo abieju 
lankei nusisvilini tisus.

— Veidelei ir rankeles gra
žios, ne bus žmogui jokios nau
dos.

— Katra lankei prausėsi ir 
in veidrodi žiuri, vyras isz to
kios paezios gero ne turės.

— Darbszi motere namie, 
tai skarbas del tavęs.

—• Skūra kaip iszdirbta, 
tai minksztesne; jeigu bobai 
kaili retkareziais iszdirbsi tai 
bus szvelnesne.

— Ne glostyk per daug bo-

j 64 pus., Did. 5x7col 
I Tiktai, 10c
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In Moteres Rankas
A

— Aliute! Aliute! Vokietu
kai jau ir pas mus atvyko!

Ona, sena tarnaite mokyto
jos mažo Lietuviu miestelio 
Žižmariu, kuri szauke augsz- 
tyn trepais in Alena Daveikiu
te, kuri ilsėjosi nuo nuovargio 
ir baimes, nuo daugelio dienu 
ir naktų iszgasties isz priežas
ties insiveržimo Vokiecziu in 
Lenkija ir Lietuva. Onos kimus 
ii’ virpantis 'balsas, kiek galė
damas garsiau tarė žodi “Vo
kietukai,” kuris toj senoje Ar- 
yanu kalboje, turi ypatinga 
reikszme. “Vokietukas” Lie
tuviu kalboje kartu reiszkia 
Vokieti ir velniuką. Lietuviai 
pamindami daugeli kitu Teu
tonu insivržimu in ju szali, 
daugeli iszteriotu lauku — 
nors ir patys Teutonai nekarta 
buvo skaudžiai sumuszti, kaip 
ties Tannenbergu, 1410 mete — 
insivaizdina velnią kaipo ty- 
piszka Vokieti, gelton-plauki J1 
Vokietuką, tvirta, begailestiil
ga, iszdidu, bjauru.

— Aliute! Ar girdi? Vokie
tukai jau randasi visai prie pat V 
miestelio, atkartojo sena bobų-j 
te dar garsiau, nuo ko jos bal
sas dar labiau drebėjo isz bai
mes. Jos vinpanezios rankos, 
nuo kuriu girgždėjo 
ramseziai, rodė jos vidujini su- 
judyma.

—’ Gerai, Onute. Nesibijok 
nieko, — atsiszauke mieguistas 
balsas. Tai buvo malonu's bal
sas, tarsi kalbantis in kūdiki; 
reiszkus, vienok pasidavime 
likimui ir pilnas tvirtumo. — 
Asz tuoj ateisiu, Onute. Ir vėl, 
Alena Daveikiute, Žyžmariu 
mokytoja, vadino savo sena 
tarnaite Onute kaip kad rodos 
ji butu kalbėjusi in viena isz 
savo mokiniu, kuris ypatingai 
buvo vertas sajausmo ir padrą
sinimo.

Alena Daveikiute tuojaus ir 
iszpilde jos žodžius. Iszszokti 
isz lovos, alkuve savo mažo 
kambarėlio, nupraus! savo vei
dą, szaltame vandenyje ir taip 
nuvaikyt paskutines miego lie
kanas, jai truko tik kėlės miliu
tas. Netrukus Ona buvo di
džiai užganėdinta iszgirsti jos 
žingsnius, lipant girgždan- 
cziais treipais, kurie ėjo staeziai 
in ruiminga valgomąjį kamba
rį, arba geriau, sodieczio vir
tuve, kur bobute dar vis dre
banti žiurėjo pro Įauga in dar
želi, (kurie randasi prie kiek
vieno Lietuvos sodžiaus na
mo.) Tarnaite tarsi lauk tuo- 
jaus ipamatysianti Vokiecziu 
ulauius szokanezius per augszta 
tvora ir ateinanezius neszini 
savo ilgas pikes.

— Nusiramink, Onute! Nė
ra dar ko bijotis, tarė mokyto
ja ineidama in kambari ir sa- 
įvo asztriom mėlynom akimi su
sekdama sujudimą moteriszkes 
stovinezios palei Įauga. Spren
džiant sulyg kanuoliu garso 
Vokietukai dar nepaims Žyž
mariu per keletą valandų. 
Kaip ten nebuve, dar yra laiko 
užstatyti samovara. Stiklas ar
batos pastiprins mus. Mes nu
tarsime po to kas bus geriausia 
daryti! Eik szen, Ona — tarė 
Alena tvirtesniu balsu. — Nu
siramink. Ne pirma karta Vo
kietukai insiveržia Lietuvon ir 
mes dar juos apveiksiu! — kaip 
visuomet mes apveikdavome.

Ona, giliai atsidusus, bet ma

trepu

tomai susiraminus, kiek 
kreipdama mintis nuo kares 
linkui savo pareigu — pradėjo 
triustis apie arbata. Ji vaiksz- 
cziojo spareziai szen ir ten, tar
pe plataus aprūkusio nuo am
žių krosnie ir tarpe stalo priesz 
kuri stovėjo augszta vaizdin
gai iszdrožintae, kede, r'1 
bin dama arbatos indus. ,

Alena Daveikiute, mergina 
apie 26 metu amžiaus, su tuo 
nepaprastu veido skaistumu, 
kuris yra taip typiszkas tarpe 
tikru Lietuvaicziu, !kai]> ir ta 
Greku—klasisz'ka veidu isz- 
vaizda, kuri stebina visus ke- 

iliauninkus kuriems prisieina 
bastytis Nemuno pakraszcziuo- 
se, atsisėdo įprie lango ir 
rojo pro Įauga in 'darželi.

Visi jos mokiniai apleido 
kvkla keletą dienu adgal. 
iszkeliavo kaipo pabėgėliai in 
Maskva, Petrogradą ir kitus 
miestus. Ji gailėjosi dabar kad 
ji neliepe būtinai senai Onai 
važiuoti kartu su jais. Bet isz- 
tikima tarnaite nenorėjo ne 
girdėti apie tai. Su dideliu 

jszirdingumu ji atsako kad ji 
velijo geriau pasilikt su panele 
Alena Daveikiute kuria ji isz- 
auklejo, kurios tėvams ji tarna
vo, negu eiti' su kitais szeimy- 
nos nariais. Apart to, ar jos 
jauniausioji duktė nebuvo Žyž- 
mariuose ir ar ji turėtu ja ap
leisti?! Taip Ona ir pasiliko 
lyg laiku. Bet Alena Daveikiu
te pripratus valdyti ir kuomet 
ji nutardavo ka nors, sunku 
buvo nukreipti ja nuo jos tiks
lo — nutarė prie pirmos progos 
vela sugryžti prie szio dalyko 
ir pastatyti ant savo. Dabar, 
kuomet pasiklydo gandas, kad 
Vokiecziu žvalgai pasirodė 
miestelio apylinkėse, buvo pa
togus laikas apie tai pasirū
pinti.

— Acziu, Onute, — tarė mo
kytoja, kuomet sena moteris 
pastate garuojanti verduli 
priesz ja ant stalo. — Dabar at- 
sineszlk sau stiklą. Mes turime 
pasikalbėti. Asz turiu pasaky
ti kai]) ka svarbaus.

Ona atsisėdo bailiai ir klau
sėsi, nes ja paiprasze kartu sės
tis prie arbatos tai galima 
laukti iszgirsti ka svarbaus.

— Onute, dalykai dedasi 
blokai, tese Alena Daveikiute. 
— Asz žinojau kad Vokietukai

■ czionais ir 'kad mudvi turime šia prieszinosi priesz minti 
Į skirtis. Jus turite keliauti pas pražūti szioje per versme je, ik ti
są vo dukterį, Lazdynu Peleda ri apėmė visa szali. Jos szirdis 
ir pasakyti jai nuo manės 'kad(užartavota priesz nusiminimą, 

ir viltis neapleido I 
jos. Jos jaunas kraujas, prie 
minties apie užpuolikus, smar
kiai tvaksėjo sukildamas tei
singa neapykanta, kuri pripil
dė jos szirdi.

Tose mintyse prie lango ji! 
sulaukė sutemos. Jos užsimas- 
tymas buvo pertrauktas staigu 
beldimosi in duris. Pilnai val
dydama save ji nuėjo prie du
riu ir be jokios baimes ženklo 

Bet dabar nuėmė sunkius duriu rams- 
kal- ežius. Atidarius sunkias aržuo- 

Kiekvienas turi rupiu- lines duris, trys neaiszkios for-

♦ I ji ir jos vyras, vaikai ir jus pa-, jos drąsą 
ežios iszkeliautumete kaip ga- 
Įima greieziau. Kaslink manes 
tai 'kas kita. Asz esu vienu vie
na, likusi viena savo senoje te- 
viszkeje. Man reikia daboti ja 
jeigu asz nenoriu ja apleisti ir 
jeigu asz neboju kares pavoju. 
Nesibijok, asz turiu pakakti
nai spėkų rūpintis savimi. Asz

žodi. Kaip naktis slinko, ji 
klausėsi (sėdėdama. ant lovos 
kraszto ir svarstydama kai])

leido, jai gerai žinomais take
liais linkui Rusu linijų. Tik 
karta jai prisiėjo susitikti Vo
le iecziu kareivius, kurie nuvar
gę nuolatiniu vijimu Rusu, bu-bejimo pertraukiamo dažnai 

žiauraus 'kvatojimo ir stiklu 
skambėjimo.

Vėliau pasigirdo dainos isz 
Vokiecziu kareiviu dainų kny
gos,. “Der (lute Kamerad.” 
Viena daina, kuria sudainavo 

.kapitonas ypatingai dare 'keis
ta inspudi. Tai buvo raitelio 
daina. Joje dainuojama, kaip 
baisioje naktyje joja raiteliai, 
joja iki iszbrekszta szaltas ry
tas. Kaiip mirsztantis raitelis 
praszo szeimininikes pripildyti 
taure, pirm negu jis numirs. Jo 
kraujas teka ant žalios žoles, 
kuri tampa raudona kaip ra
dasta. Ir raitelis iszkeles taure 
ir karda geria už savo tėvynė, 
už tėvynė del kurios jis mirsz- 
ta.

Dainininkas, kurio 'balsas ■

mas bonkos ir sunkiu ežebatu 
žingsniai. Tolimesnis garsas, 
kuri iszgirdo Alena, privertė ja 
paszokti ant kojų. Tai buvo 
braszkejimas trepu ir kardo
bildesis ant kiekvieno beveik vo per daug mieguisti kad pa- 
žingsnio. Mintis užpusti žvake stebėti jos persiredyma ir jos 
ir nusileisti per langu iii darže kalba. Jai pavyko pasiekti pa-
li dingtelėjo jos galvoje. Bet! vojingiausia vieta tarp Vokie

cziu ir Rusu linijų. Szvintant 
ji pasislėpė miszke ir kuomet 
iszauszo diena, ja iszgelbejo 
Kazoku sotnia.

Jos perdetiniai, nes ji dabar 
randasi prie Raudonojo Kry
žiaus, oficialiszkai paskelbė jos 
didvyriszka žygi.

— GALAS —

pirm negu ji spėjo pasijudinti 
durys atsivėrė ir girtas kapito
nas stovėjo priesz ja veplioda- 
mas.

— La'bai gerai, mano maža 
gaspadinele. Negali būti geres
nes szeimininkes! Fritzas ir 
Hans nuėjo miegoti.. Tokio 
gardaus alaus mes niekuomet 
nebuvome ragavę. Bet nesibi
jok, maža gasipadinaite — ma
tydamas Alenos Daveikiutes 
nuduota alpima isz iszgasczio 
— asz uždarysiu duris!

Girtas kapitonas, kurio Ale
na atydžiai šėke kiekviena pa
sijudinimą, užsigryžo ir dide- 

kaip ir jo draugu, rode jogei'lius smarkumu užtrenkė duris, 
jis suvis daugiau ir daugiau To užsisukimo pakako Alenai, 
tusztino stiklu, gere už laisve, Akymirksniu ji pastvėrė ka-, 
toliau, sulyg dainos jis butu j reivio karda ir smeige nelabojo! 
gorės už savo meiluže, bet stik-i kaklam Kurcziai suvaitojas, 
las buvo jau tuszczias, todėl jis I iszverstomis akimis Vokietys 
jojo su perkūnijos smarkumu krito ant kraszto lovos ir po- 
patikti prieszus, su vyczio valiai nuvirto ant grindų, 
džiaugsmu jis jojo patikti mir
ti.

Fritzas ir Hans griausmin
gai plojo kapitonui už jo daina. 
Po to užstojo tyla, girdėjosi tik 
;ylus sznabždejimas balsu, 
stumdymas kėdžių, sumuszi-

simm j^įnau įu velytumei pasilikti su 
1manimi ir asz labai dėkinga už j 

1 tavo prisiriszima.
n e 1 a i k a s ja asm i ligom s

1 boms.
tis savo likimu ir tavo prieder
me yra žiūrėti dukters o ne ma
nes.

— Aliute, — atsake sena mo- 
teriszke po ilgam tylėjimui lai
ke kurio ji veltui bandė sulai
kyti aszaras krintanezias per 
jos raukszletus sikruostus. — 
mes turėsime kuomet nors at
siskirti ežia ant žemes. Bet asz 
tikėjausi užbaigti savo metus 
su jumis czionais po szia pasto
ge, kur asz tarnavau jums ir 
jusu tėveliams per puse am
žiaus ar daugiau... Ne, asz ne- 
priesztarausiu jums. Asz eisiu 
in Lazdynus ir perduosiu jusu 
insakyma. Vien turite prižadė
ti viena dalyka, jeigu jums grės 
didelis pavojus, jus taip-gi ap- 
leisite szia vieta ir bėgsite su 
mumis in sziaure.

— Kaslink to, nesirūpink, 
Onute. Tik vienas dalykas lai
ko mane czionais senoje tevisz- 
keje tai mano prisiriszimas 
prie visko kas palikta mano 
szeimynos ir jus žinote kaip 
mes Lietuviai branginame savo 
gimtine žeme. Czionais buvo 
tavo namas taiip-gi ir asz at- 
jaueziu tavo skausmui. Pasi- 
drasyk, Onute! Asz bijausi kad 
jau laikas jums keliauti. Ar 
girdite 'kanuoliu (griausmą?

Ausys jaunos merginos gir
dėjo, ko kurezia Ona negalėjo 
dagirsti: kurtu griaudima di
deliu kanuoliu, kurios szaude 
in Rusu traukianezias adga] 
armijas. Alena Daveikiute per
inate kad už nedaugei valandų 
Žyžmariai papuls in Vokie
cziu armijos rankas ir 'nuvokė 
kad jai sena moteriszke norėjo 
iszsigelbeti nuo pavojaus ji 
turėjo eit nieko nelaukus. Sku
biai ji pabaigė gerti arbata ir 
neleisdama Onai ne nuvalyti 
>talo liepe jai eiti.

Tai buvo jausmingas persis
kyrimas: paskutiniai pasi'bu- 
cziavimami be i džiu — tylus 
spaudimas dre aneziu ranku

ZIU-

mo-
Jie

Naujas Požeminis Ge
ležinkelis Chicagoj

Edwardas Kel- 
nauja požemini 
(subway) kuris 
myliu ilgio ir

Ana diena majoras Chica- 
gos miesto, 
ley, atidarė 
geležinkeli 
yra penkių
kasztavo miestui 40 milijonu 
doleriu. Yra tai Chicagos 
pirmutinis požeminis gele
žinkelis.

mos trijų Vokiecziu stovėjo 
priesz ja. Nelaukiant jos pra- 
szymo pasakytojo kalboje, ku
ria ji iszmoko laike studentavi
mo Karaliaueziuje, jie inejo in 
vidų. Vienas, 'kuris, matomai, 
buvo vadu, nes kalbėjo už vi
sus, buvo isztikruju kapitonu, 
kiti 'buvo leitenantai. Jis iszdi- 
džiai peržvelge ja nuo galvos 
iki kojų ir tarė:

— Ir <kas jus per viena, Frau
lein ?

— Alena Daveikiute, Žyž
mariu mokytoja.

— Labai gerai, Alena Davei
kiute, szi karta dalykai turi 
būti perkeisti; ar ne taip, 
Fritzai ir Hancai? — nemanda
giai nusijuokė kapitonas.

— Mes 'busime mokytojais o 
tu turi būti paklusni mokine. 
Mėsos ir gerymu — a! palai
minto alaus! — szilumos — tai 
ko mes reikalaujame. Ir viskas 
iszpildyti greitai. Suprantate?

— Ka tik prisakysite, jeigu 
asz tik turėsiu, ponai, jums 
mus suteikta, — atsake Alena 
Daveikiute, mandagiai bet 
szaltai. — Pirmiausiai asz už
žiebsiu ži'buri.

— Gut, — atsake kapitonas. 
Po tam, tarsi apimtas niržiure- 
jimu apsidairė po tamsu kam
barį. — Bet luktelk valandėlė. 
Žinok Fraulein, kad mes esame 
czionais po jusu globa. Ar jus 
esate vienui viena czionais?”

— Taip, viena, ir 'be ginklu 
taip-gi. Jus galėsite apjeszkoti 
isa narna, jeigu norite.
— Labai gerai, labai gerai,— 

a t s; a e kapitonas nusiraminu
siu balsu. Mes pasitikime jusu 
žodžiui. Ir dabar duok szen 
mums valgio ir gerymo. Nepa- 
mirszlk, visa tuziną bonku alaus 
nes per keletą, dienu negavome 
ne gurkszni.

Jie insibrove in vidurį virtu
ves, abudu, Fritzas ir Hans 
garsiai kvatodamiesi isz ju vy
resniojo aficieriaus menku, ne-

prie atidarytu duriu. Pagalios i gudriu juoku, galais kardu jie 
taiso ugni kamine pakol pakilo 
liepsna ir szildydamiesi ne
kantriai lauke, kaip alkani ika- 

pagaminimo vakarie-

Persirėdžius in kapitono dra
panas, užsidėjus jo szalma, 
Alena užputę žvake ir nusilei
do žemyn per Įauga. Tarsi sze- 
szelis ji praslinko pro sodo me-

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pageiba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir meteru.

o- visos TRYS 
KNYGUTES 

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

džius augsztojo tvoroje ir ji Pirkite Apgynimo Czedinimo 
iszejo in atvira lauka ir pasi- Bondus ir Markes.

Ona staiga atsigryžo ir skubiai 
nuėjo linkui miestelio.

Alena Daveikiute — isztik-

res laiku, 'bet Vokiecziams at-

Asz negaliu pasiūlyti

nijų likus vienui viena pirma reiviai, 
karta gyvenime — atsisėdo ir nes. Užsidegus lempa Alena ne- 
užsimanste. Jos mintis nuola- truko pagaminti vakariene, va
tos trukdė griausmas kanuoliu kariene buvo menka, sulyg ka- 
kuris ėjo vis artyn ir artyn
Staiga, kuomet vakaras jau ar-'rodė garbinga kuomet jie neti- 
tinosi, iszgirdo dideli trenksmą'ketai iszvydo diktoka sikaieziu 
granatos ka kur netoliausia už bonku, ju tautiszko gerymo. 
jos namo. Ji atsikėlė, priėjo
prie lango kad geriau girdėti, jums nieko geresnio, — tarė 
Tarszkejimas prieszo orlaivio Alena Daveikiute, paruoszus
O* o 
lėlio puses girdėjosi 
szautuvu szuviai ir 
szauksmai.

Ne, niekuomet Žyžmariu mo
kytoja, kuri savo gyvenime bu- ba nalkt! 
vo tarpe savųjų ir visados po! Alena Daveikiute nuėjo in 
intekme linksmu ir jauninau- savo kambari bet ne miegoti, 
ežiu kudikybes laiku nesijautė Jos kambarys buvo kaip tik 
taip viena. Ka siūlo jai ryto- virszui virtuves, taip kad ji ga
jus? Ar tai gal bus nejauki gy- Įėjo girdėti beveik kiekviena ju

’irdejosi virszuje ir nuo mies-(vakariene. — “Kaslink guolio 
aiszkiai jums szilcziausiai bus czionais, 
žmonių asz atnesziau jums patalines, 

kurias rasite tenais kampe. Ir 
dabar asz linkiu tamstoms la-

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

50c., o aplaikysite knygas per paczta. (
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu ................................. 15c

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui,knygute. 100 pus. 25c

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu.................... 25o

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. 25o

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
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; 
Mailach; 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 ..........................................15®

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

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

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu. ~

No. 102 
minaliszka

No. 103 
pirmutines 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
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- 
pinasi sek'anti 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
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
iiukninai 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; Juokai. 
Preke ..............................................15c

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
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; Praversta links
mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ................................. 15c

No. 127 Trys istorijos apie Dūk-

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas kri- 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

50c

35c 
isz 

isz-

te pustyniu; Peleniute; Du brolei 
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 
paeziuoias. 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 apveizdos; 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 
maluninkas 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'/t keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; 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-

Keleta Juoku ir Paveikslo.
..................................... 15«

Adresas: 
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna,
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Žinios Vietines
— Ketverge ryta nupuolė 

pirmutinis sniegas szi rudeni.
—- (Petnyczioje Szv. Marty

no, kan'kytinio, Siibatoje Szv. 
Stanislovo, Kostkos vysk., Ne
dėlioję Szv. Juouzaipato, Pane- 
dėlyje Szv. Gertrūdos.

— Petnyežios ryta 26 vyru
kai apleis miestą 7:30 valanda, 
ant ReadinĮgo trūkio, važiuo
dami in New Cumberland ant 
kariszlkos tarnystes. Antras 
paszaukimas bus 22 d. Lapkri- 
czio-Nov. ir taja diena 80 vy
rukai apleis miestą važiuodami 
in Allentown, Pa., egzaminui, 

r —■ Ponas Antanas Užupis 
gerai žinomas įsaliuninkas ir 
ponas Motiejus Viskoczka, isz 
Coaldale, Pa., ana diena moto- 
ravo czionais atlankyti savo 
pažinstamus, ir prie tos progos 
atsilankė in redakcija 4‘Sau
les” nes abudu yra szimt-pro- 
centiniais skaitytojais “Sau
les.” Kitados ponas Užupis lai
ke laikrodžiu sztora ant E. 
High uly. Acziu už atsilanky- 
ma.

—• Nuolatinis lietus pada
re musu aplinkinėje daug bla
des kasyklose ir ant vaistiniu 
plentu. Kelios kasyklos turėjo 
sustot dirbti nes likos užlietos.

— Apie 5-ta valanda Ket
verge ryta ugnis likos užtikta 
garadžiuje ant 300 W. Maple 
uly., kuriame radosi apie 500 
visztu prigulinezios prie Derri- 
cotto. Priežastis ugnies da ne- 
isztyrineta.

—■ Utarninke atsibuvo su
sirinkimas Lietuviu Moterių 
Uraugiszko Ikliubo Pottsvillej, 
Necho Allen kotelyje ant kurio 
likos iszrinkta nauja valdyba: 
Elzbieta Bartkiene, isz New 
Philadelphia, iszrinkta pirmi
ninke, Helena Norkevicziene, 
isz Park Crest, vice-pirminin- 
8<e, Mare Burgess, rasztininke 
ir kitos. Kliubas laikys Kalė
dinė parte Elks svetainėje 14 
d. Gruodžio ant kurio iszdalins 
dovaneles del savo nariu.

SHENANDOAH, PA.

t Praeita Nedelia mirė 
czionais gerai žinoma pana. Al
ma Karosziu'te, nuo 223 N. 
Chestnut uly., po trumpai ligai. 
.Velione turėjo užsiėmimą Mer
chants Banke. Gimė mieste, 
prigulėjo prie Szv. Jurgio pa
rapijos. Paliko se'sere Salomė
ja ir viena broli kuris randasi 
kariszkoje taimysltoje. Laido
tuves atsibuvo Ketverge, isz 
Menkevicziaus garboriaus na
mo.

t Po trumpai ligai mirė 
Albertas Patezkeviczius vieti
nėje ligonbuteje. Velionis gi
mė mieste ir prigulėjo prie 
Szv. Jurgio parapijos. Paliko 
paezia, du sūnūs ir kelis po-vai- 
ikius, taipgi motina, seseri ir 
broli. Palaidotas Seredoje, po 
direkcija graboriaus Valuke- 
vieziaus.

f Veronika Krunkauskiene 
kuri kitados gyveno William 
Penn, mire Beth Izrael ligon
buteje Newark, N. J. Velione 
gyveno su savo duktere Cicchi- 
ni nuo kokio tai laiko. Prigu
lėjo prie Szv. Jurgio parapijos. 
Paliko tris sūnūs ir duktere. 
Laidotuves atsibuvo isz namo 
sunaus Viktoro, William Penn.

Girardville, Pa. t Juozas, sū
nūs Kazimiero Gelbudo, 26 W. 
Ogden uly., mirė ligonbuteje 
^Naujoj Gvinoje nuo sužeidimu

kokius aplaike laike muszio. 
Juozas buvo užmaryje 14 me
nesiu. Paliko tėvelius, du bro
lius ir dvi seseres.

Minersville, Pa. — Antanas 
Lapinskas ir Vincas Zuras li
kos užgriauti anglinėje skylėje 
artimoje Forestvilles ant kal
no. Szimtai tonu žemes nukrito 
ant nelaimingųjų ir draugai 
dirba sunkei kad juos iszkasti.

Kasyklų žilumai tvirtina buk 
lavonai nelaimingųjų negales 
būti surasti nes tankei sugriū
va žeme ir turi timberiuoti kas 
kėlės pėdas. Tosios kasyklos 
yra 350 pėdu gilumo. Treczias 
draugas, George Truscott atsi
sakė eiti in darba taja diena 
nes žinojo kad gresia didelis 
pavojus užgriuvimo ir iszsi- 
gialbejo nuo mirties.

Middleport, Pa. — Lekioto- 
jas Alfredas Drabnis, 25 metu, 
likos pripažintas per valdžia 
kaipo žavusis laike muszio bet 
kur, tai valdžia to da nežino, 
nes visa žinia apie ji dingo. 
Kareivis Drabnis turi paiczia, 
du brolius (kareivius ir tris ki
tus brolius ir penkes seseres.

GAILESTIS UŽ VELA

Pasisziauszele Nenorė
jo Eiti Pas Mirsztanti 

Vargsza Dažinoti Kur 
Tėvas Paslėpė Dideli

Turtą
Portalegre, Barcelonija.—Po 

mireziai turtingo kupeziaus 
Oliva Culleria, pasiliko jo vien
turte duktė Marcia, kuri buvo 
pilna pasižymėjimo ir puiky
bes. Kėlės sanvaites adgal ad- 
bego pas ja duktė vargingo mu- 
loriau'S, kalbėdama: “Poniute, 
mano tėvas guli ant mirtino 
patalo ir lietpe man paipraszyt 
poniutes pas save, nes turi ka 
tokio svambaus jums pasakyt.”

Ant ko panaite pilna puiky
bes atsiliepė: “Ogi ka jis turi 
man pasakyt? Eik sau, asz ten 
nelandysiu po kokius užkabo
rius.”

Už valandėlės vela adbego 
toji mergaite ir uždusus, ipa- 
szauke: “Tegul panaite skubi
na greitai pas mano tęva, ku
riam yra prisakyta per jus ne- 
baszninka tęva, kad mano te 
velis pasakytu apie užmūrytus 
pinigus ir brangenybes laike 
paskutinios revoliucijos ir lie
pė panaitei tik tada iszduoti 
slaptybių kada viskas apsimal- 
szys tevyneje. O kad jau vos 
gyvas, tai bijo kad nenumirtu 
nieko apie tai ne pasakęs pa
naitei apie slaptinga vieta kur 
pinigai ir brangenybes likos 
užmarinti.”

Dabar panaite paszoko ir 
skubiai atėjo in grinezele varg- 
szo bet kada inejo in vidurį 
tai muliorius jau buvo mires. 
Isz piktumo ir gailesties ka 
tik nepapaiko; liepe visosia 
vietosią jeszkot ir beveik puse 
namo sugriovė, bet niekur 
skarbo nesurado. Dabar neisz- 
pasakytinai gailesi kad per sa
vo puikybių ir kvailysta nepa
klauso mirsztanczio žmogaus 
ir ana diena instojo in kloszto- 
ri ant. pakulos.

— Pagal valdžių apskaiti- 
ma tai praeita kare kaszta- 
vo vieszpatystems du szimtus 
bilijonu doleriu ($200,000,000,- 
000) bet szita antra kare kasz- 
tuos daug daugiau.

Latviai Priversti
Padėti Vokiecziams 

Stokholm, Szvedija — Kož i 

nas vyras turintis nuo 17 lyg 60 
metu, Latvijoj turi užsiregis
truoti ant kariszkos tarnystes, 
prigialbet Vokiecziams kovoti 
priesz Rusija. Kas tojo paliepi
mo nepaklausys, bus nubaus
tas. Sziadien Vokiecziai mu- 
szasi su Rusais tik 55 mylės 
nuo Latvijos rubežiaus. Esto-! 
nijaja pradėjo mobilizuoti sa-i 
vo vyrus sanvaite adgal.

Senoviszkas Jėzuitu 
Skarbas Surastas Po

Daugelio Metu

Herchmer, Kanada.—Dingu- 
sis skarbas, kuris radosi vari
nėje dežeje, npeje Nelson, pa
mesta per zokoninkus Jėzuitus 
kurie plauke in Montreal per 
upe Nelson, beveik tris szimtus 
metu adgal, likos surastas per 
nerikus, kurie surado skarba 
ana diena, kada stengėsi isz- 
kelt isz po vandenio paskendu
si laiveli.

Pagal užrasza Jėzuitu kny
gose, mete 1648 ’keli Jėzuitai 
zokoninkai iszkeliavo isz Fran- 
cijos tyksle uždėjimo misijos 
czionaitineje apylinkėje, vež
dami su savim septynis vari
nes dėžės su sidabrineis ir auk- 
sineis bažnytineis indais kaip: 
kieliku'S, monstrancijos, likto
rius ir auksinius pinigus, kurie 
buvo dovana nuo Francuzisz- 
kos valdžios. Dėžės sukrovė 
ant valties isz kuriu viena ap
sivertė ir nuskendo upeje.

Ant užmuszto Japoniszko 
kareivio likos užtikta szitoki 
czeverykai, kokius Japonai 
neszioja kaip tai matome ant 
paveikslo. Japonai yra pri
pratę neszioti tokius czeve- 
rykus ir net laike kares juos 
naudoja.

— Vienuolika Popiežių 
valde kožnas po 20 met., 69 nuo 
10 lyg 20 metu; 57 nuo 5 lyg 10 
metu; 116 mažiau kaip po 5 
metus.

------------□------------

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto ir 

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

Saule Publishing Co.,

Parasziutai Su Bomboms REDAKTORIUS

Parasziutai, kurie yra naudojami per musu kareivius, tu
ri ir pridrutytas prie saves bombas, kurias naudoja priesz 
Japonus Pacifike. Viena darbininke kariszkoje dirbtuvėje, 

, Stoughton, Mass., peržiūri parasziuta per x-rei spindulius, 
ar yra gerai sudėtas o kita darbininke laiko 23-svaru bomba 
prie kurios taipgi randasi parasziutas pridėtas.

Iszgialbeti Po Ket uriu Dienu Ant Mariu

Szitu Amerikoniszku lekioto j u eroplanas buvo nuszau- 
tas žemyn per Japonus, kur ten ant Pacifiko mariu ir likos 
iszgialbeti per tenaitinius gyventojus kurie jiems pristatė 
gumine luotele su kuria leidosi in savo abaza. Po keturiu 
dienu plaukinio ant mariu, likos iszgialbeti per savo drau
gus kurie juos patemino isz eroplano.

Augina Sierai ele Stirnaite

Kada trūkis užmusze motina szitos stirnaites Harriman 
Heights, N. Y., szita stirnaite pasiliko sieratele kuria pri
ėmė ant iszauginimo Elwood Lewis ir sziadien toji stirnaite 
bėgioja paskui vaikus, su jais siauezia ir eina kur tik vai
kai eina isz ko tieji turi dideli džiaugsma ir užganadinima.

Ant Atminties

— Keno plaukus turi toje 
skrynelėje ?

— Tai atmintis po mano 
antrai paežiai.

— Juk ji turėjo rudus plau
kus, o czionai geltoni.

—■ Tai mat, mano plaukai, 
k a man iszbarzdds ji isz rove.

Skaitykite “Saule”

Visuomenėje yra. insigyven- 
cs klaidingas nusimanymas pa
skirstyme darbo žmonių in 
da rb in i if k rszk um o k a t e go r i j as. 
Tuo nusimanymu daugelis 
skaito tikrais darbininkais tik 
tuos, kurie dirba, sunkesnius 
darbus dirbtuvesia, kaip tai: 
enk r i n e si a, 1 i e j ik 1 os i a kasyk- 
losia ir t. t. Tie kurie dirba 
protini darba kaip: daktarai, 
advokatai, dvasininkai, redak
toriai ir kiti, — tokius tankei 
skaitome ne darbininkais bet 
dykaduoniais, kaip, raszo tu'la4 
žmogelis vienam laikras'ztyje.

Szi k arta, aplenkiant visu 
kitu profesijų darbininkiszku- 
mo spalvos pasvarstykime apie 
musu ‘ ‘ dykaduonius’’ redak
torius, kuriuos daugelis insi- 
vaizdinai dideliais ponais,-leng- 
viausiasi dirbaneziais ir ge
riausiai gyvenancziais( ?)

Visu pirma, tenka atsimint 
sena, bet labai teisinga Lietu
viu priežodi: Ten gera, kur 
mus nėra. Kitais žodžiais, tas 
darbas geras ir lengvas, kurio 
mes nedirbame, kuri kitas 
žmogus atlieka. Bet kaip ban
dome kito darbo padaryt, tai 
pasirodo, kad ne taip lengva, 
kaip sau kas mano; kad kož
nas darbas, ar jis butu papras
tas muskulinis, ar profesiona- 
lis protinis,— lygei pat reika
lauja energijos, jiegu, nervu in- 
temipimo ir kantrybes.

Buvo laikas kada ir asz ma
niau, kad redaktorius leng
viausiai užsidirba ant savo 
kasdienines duoneles. Viena 
karta, visai netikėtai, pasi
taikė proga atsisėsti redakto
riaus garbingam (kresle ir koki 
tai laika rėdyti laikraszti. Ti
kėkit manimi kad redaktoriaus 
kresle sėdint reikia turėti pa- 
siutiszkos kantrybes. Asz ne
pratęs keikti ir nemėgstu kei
kimo, bet jai rei'ketu redakto- 
riauti tai turbūt neapsieiezia
bo '.koi'ksmu. Redalktoriai, be- 
abejones, supranta ka turi ant 
mislies taip ’kalbėdamas. Bet 
vargas tiems suprastie, kurie 
neturėjo progos pasėdėti re
daktoriaus vietoje.

Turbūt niekas tiek daug re
daktoriaus energijos iieiszkvo- 
ja ir tiek nervu nesuerzina kiek 
tai padaro bendradarbiu rasz
ta i ir prisiunsti laiszkai. Ko
respondencijos, straipsniai tai 
musu darbuotoju, tai musu 
raszytoju. O, kaip yra lengva 
ir smagu skaityt aiszkiai ir tai- 
sykliszkai paraszytus straips
nius. Bet kaip paimi taisyt ne- 
kuriuos rasztus ir korespon
dencijas,—tai jau sveikas mesk 
plunksna in szali ir griepk už 
pypkes! Nekurie stebisi, kad 
redaktoriai tankei pyplkia 
cziulbia, bet .kad žinotu pypkes 
pamilejimo priežastis, tai tuom 
visai nesistebetu. Redakcijon 
prisiuneziama tokiu rasztu ku
riuos perskaiezius reikia Sala- 
mono iszminties, kad atspėt ka 
ten norima pasakyti, kur pra
džia ir kur pabaiga. Na, o ban-j 
dyk ta raszta numesti in gurbą 
—tai jau sveikas žinok kad
i'szgirsi ir gausi to, ko nesitikė
jai. Taigi, jeigu nori isz vengt 
nesmagumu— perraszyk visa 
isz naujo, arba žvejok minti ir. 
dek numerius prie žodžiu, kad 
tuo budu suvedus minties pos
mą. Kaip szita sužymėta raszta 
gauna maszinistas — raidžiu 
rinkėjas — tai szis vargszas 
žino, kad turi puikiausia 
“Cross Word Puzzle. ”

Laikraszcziu skaitytojai

kaip kada nusiskundžia, kad 
redaktoriai per mažai talpina 
mokslo žinių ir pamokinaneziu 
straipsniu. Bet retai kam atei
na in galva, kad redaktoriai 
yra toki pat žmony-s kaip ir vi
si kiti; kad jie stebuklu negali 
daryti ir pirsztu mostelėji
mu nepagamins pageidaujamu 
raszltu — juk prie laikraszczio 
randasi vienas redaktorius, 
kartais turi pagelbininka. Bet 
jeigu redaktoriui prisieina 
kankytis su rasztu taisymais ir 
iperraszymais, tai (gali būti 
aiszku, ne tenka kantrybes, nei 
laiko knisti po visokius rasz- 
tus ir gais-zyti brangu laika.

Isz kitos puses, redaktorius 
taipgi kaipo szeimynos galva, 
jai vedes, kaipo pilietis ir viso- 
menes darbuotojas—nėra liue
sas ir nuo sziu pareigu. Turė
damas kiek liueso laiko, neturi 
laiko ant studijavimo, nes turi 
ir szeimynos reikalais pasirū
pinti ir in susirinkimus eiti ir 
būti nariu visokiu komitetu.

Tai-gi, tie, kurie mano, kad 
redaktoriaus darbas yra leng
vas—klysta. Kurie mano kad 
redaktorius turi daug liuoso 
laiko,—klysta. Mat ne viskas 
yra taip kaip nekuriems iszro- 
do!

C9* Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint au prenumerata ui 
laikraszti "SAULE” kurie apie tai ui- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE I I I 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City. Pa.

SKAITYKIT "SAULE” PLATTNKIT

SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, celuloidos virszais 
65c;ta pati gražiais celuloidos virszaia 
$1.75. Vainikėlis, maža maldų knyge
le, misziu maidos su paveikslais, pa- 
pratu apdaru 5,0c; Vainikėlis, juodais 
odos apdarais $1.25; Kanticzkos gies
mių knyga, 863 pusi. $2.00; Gydyklos 
nuo Baimes Mirties 50c; Istorija Seno 
ir Naujo Testmento 25c; Mikaldos Pa- 

'sakojimai Pranaszystes, 25c; Gudrus 
Piemenukas graži apysaka 25c; Kaba
las su Saliamono Nosia 10c; Sapnu 
Knyga su paveiks. $1.25; Apie Dangų 
Saule, Žvaigždes 10c;Sapnas Marijos 
ant Kalno Alyvų 15c; Gyvenimas Ma
rijos 35c; Orakulas knyga visokiu in-

I
spėjimu: planetų, kazyru ir delna- 
žinystes $3.50; Geografija, žemes ap- 
raszymas 464 pusi., $3; Raistas, apra- 
szio lietuviu gyvenimą Chicagos stock 
yarduose,356 pus.,$l; Istorija Abelna 
dalis I, 500 pusi., $1.25; Kapitonas 
Velnias, apysaka $1.25; Burtininkas 

j ir Burtininke, 35c; Ponsko Piloto Su- 
įdžios Galas 10c; Girtuokliu Gadzins- 
kos 15c; Karves Nauda ir Suriu Pada
rymas 25c; Lengvas Budas Iszmokt 
Angliszkos kalbos 35c; Lietuviszka 
Gaspadyn, pamokiniai kaip padaryti 
skanesni valgiai ir visokį kepiniai $1; 
Eustakijusas graži apysaka isz pirmu 
amžiau kriksezionybes arba iszgany- 
mas Szv. Kryžiuje 128 pusi., 35c; 
Sveikata ligoniams knygele apraszio 
apie 350 visokiu vaistiszku žokliu 25c 
Lengvas būdas iszmokt gražai raszyt 

il5c; Pralotas Olszauskas ir jo jo dra- 
bai su paveikslais 25c.

ŽOLES ARBATOS FORMOJE
Nervu ir nuo sutukimo po 85c; Insk 

tu arbata, varo akmenėlius 60c;Krau- 
jo Valytojas 60c; Kosulio, Kokliuszo 
ir Dusulio po 60c; Vandenines ir Szir- 
dies Ligos 60c; Pataisymui Vyriszku- 
mo 85c; Nuo Užsisenejusio Kataro 

I (hey-feaver) 85c; Nuo Cukrines Ia
gos (diabetu) 85c; Nuo Pražilimo ir 
Plaiskanu 60c; Nemalonaus kvapo isz 
burnos 85c; Reumatiszku sausgėlų 60 
c; Palangos Trejankes (stambios) 60 
c; nuo sruugusio pilvo (heart-buru) 
85c; Pailiu arbata ir mostis po 85c; 

.Puplaiszkes, Pelunas, Ramuneliai po 
■25c; Trukžoles, Valerijonai, Szaltme- 
tes po 20c; Dzingelis, Debesylas, Cze- 
breliai po 20; Liepos Žiedai, Naszle- 
les, Kadagiai po 25c. Visos žoles yra 
pakeliuose ir su nurodymais, nuo ko 
ir kaip jas vartoti. Adresas

M. ŽUKAITIS,

336 Dean Street - Spencerport, N. Y.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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


