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Rusai Artinasi Prie Pskovo
Isz Amerikos
Mete 1943 Su v. Valsti

jose Buvo 3,750 
Straiku

Washington — Sekretorius 
darbu Perkins, savo metiniam 
raporte garsina buk 1943 mete 
Suv. Valstijose buvo 3,750 vi
sokiu straiku kuriuose eme da
lybas 1,900,000 žmonių. Isz 
priežasties tuju straiku dingo 
13,500,300 dienu darbo. Taigi, 
nuo prasidėjimo kares tame 
mete buvo daugiau straiku ne 
kaip praeituose metuose.

Ūkininkas Nuszautas 
Per Savo 14 Metu

Sūneli

Japonas Kuris Paliovė Kovoti

Balkanų Karalius
Petras Nelaisvėje

London — Jugoslavijos ka-
ralius Petras badai randasi ne
laisvėje savo palociuje Kaire' 
nes ji ketino nužudyti isz prie-Į 
žasties didelio pavojaus del
Jugoslavijos.

Anglija Neteko 36,636
Kareiviu Italijoj

London — Premieris Chur
chill apreiszke parliamente 
buk Anglija neteko 36,636 ka
reiviu, musziuose Italijoj, tai- 
yra nuo 1943 meto. Užmusztuju

Vokiecziai Net eko 
190,000 Karei

viu In Viena
Menesi

Rusai Paėmė Krivoi Rog; Taip
gi 300 Miesteliu Ir Kaimu; Ja-

Norriston, Ind. — Petras 
Ringfield, turtingas 45 metu 
ūkininkas, likos nuszautas ant 
vietos per savo 14 metu sūneli 
Szimuka. Szeimyna jau buvo 
susėdus prie vakarienes, kad 
tame kilo vaidai tarp tėvo ir sū
naus. Tėvas ilgai nelaukdamas 
pagriebė karabina kabanti ant 
sienos o sūnelis nubėgės in 
kuknia taipgi atsinesze karabi
na. Abudu greitai atkiszo Rau
pas viens in kita. Vaikas buvo 
greitesnis ir pirma szove, pa
dedamas tęva ant vietos. Po 
tam pabėgo ir lyg sziol jo pa- 
licija nesurado.

Tėvas Gavo 6 Metus Už 
Nuplakima Sūnelio Ant 
\ Smert

Wilkes-Barre ,Pa. — Artu
ras Wasiakowski, isz Nanti
coke, likos nubaustas ant sze- 
sziu metu in kalėjimą už supla
kimą savo keturiu metu sūnelio 
ant smert, per Kalėdas, praei
ta meta, kuris nuo žaiduliu mi
re in ketures dienas vėliaus.

Kalinys Suvalgė Muilo 
Idant Gautis Isz *

Kalėjimo

Easton, Pa. — Jurgis Brun- 
neris, 29 metu amžiaus, kuris 
likos nubaustas in kalėjimą ant 
asztuoniu metu už vagysta, mi
re nuo nežinomos priežasties. 
Tik po jo mircziai daktarai isz- 
tyrinejo buk kalinys suvalgė 
keliolika szmotu prasto muilo, 
tiksle apsirgimo ir aplaikymo 
parduno. Kitas kalinys ap
reiszke apie tai dažiuretojui 
kalėjimo, kuris apie tai prane- 
sze daktarams.

Szitas Japoniszkas kareivis atsisakė toliaus kovoti ir 
.likos paimtas in nelaisve per Kinus. Todėl jis taip nulindęs.

Nudavinejo Indijonus;
Sudege Ant Smert

Duncan, Pa. — Siausda
mas su kitais vaikais, kurie nu
davinejo Indijonus, dvieju me
tu Juozukas Barkauckas, sude
ge ant smert arti savo namu. 
Kūdikio szlebukes užsidegė 
nuo ugnies apie kuria siautė.

Draugai, matydami nelaime, 
stengėsi liepsna uždusyt su sa
vo surdotais bet kūdikis taip 
apdege jog in trumpa valandė
lė mirė.

135 Metu Amžiaus;
Keliaus Su Cirkusu

Opelika, Ala. — Cirkusinei 
agentai atrado czionais žmoge
li kuris yra 135 metu amžiaus. 
Jie mokes jam po szimta dole
riu ant sanvaites idant keliau
tu su cirkusu rodytis už pini
gus.

Deszra Ir Guzute Ji
Užmusze
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Adata Pecziuose Per 
35 Metus

Shellton, Pa. — Per 35 me
tus Mrs. Dora Seipple skundė
si ant skaudėjimo pecziuose ir 
daktarai buvo nutaria kad tai 
tik rumatizmas. Ant pecziu 
sziomis dienomis pradėjo sukti 
puczkas kuri motere perdurs 
ir iszejo adata kuri per tiek 
metu kankino motere. Kokia 
budu adata gavosi in jos kuna, 
to motere neatsimena.

$2.50 Ant Menesio Per 
Daug Ant Maisto Del

Moteres
Boston, Mass. — Mrs. Fran- 

ciszka Marteliene padavė skun
da priesz savo vyra, jog tasai 
rieda ve jai užtektinai pinigu 
ant maisto. Kada sudžia jos už
klausė kiek ji aplaikydavo ant 
maisto tai Marteliene atsake 
jog pustreczio dolerio ant me
nesio o kada vyras mate jog 
motere pradėjo tukt tai ir tu 
nedave, kalbėdamas jog tai 
“per daug.“

Baxter, Pa. — Juozas Stefan 
pribuvo in sveczius pas savo 
pažinstama idant pasilinksmi
nus su juom. Juozukas turėjo 
gerus laikus szvensdamas ta j a 
diena su guzute ir deszra o va
kare jo kuna atrado gulinti ant 
ulyczios. Isz pradžių buvo ma
noma buk ji kas nužudė o kada 
rasta prie jo tuszczia bonka ir 
szmotas deszros, daktaras, pa
daręs ant jo tyrinėjimą, užtiko 
szmota deszros jo gerklėj e ku 
ria, matyt, jis norėjo nuplauti 
su guzute ir tokiu budu už
springo.

buvo 7,635, sužeistųjų 23,283 o 
dingusiuju 5,708. Bet kiek žuvo 
lekiojime ir ant vandenio tai 
da neapskaityta.

Vokiecziai Patys Szau- 
do Savo Kareivius

Anzio, Italija — Ameriko
nai, sugryžia isz kares lauku, 
apsakinėja jog mate kaip Vo- 
kiszki aficieriai szaude savo 
kareivius kurie norėjo pasi
duoti Anglikams. Vokiecziai 
pradėjo bėgti nuo kares lauko 
su didele baime. Aficieriai, ma
tydami baime savo kareiviu 
pradėjo in juos szaudyt nes 
mane kad jie mano pasiduoti.

Granata Del 
Vokiecziu

143,000,000 Tuzinu
Kiausziniu Skloduose
Washington, D. C. — Pagal 

randaviszska skaitli tai 221 
kupcziai kiausziniu turi pade j a 
skloduose penkis milijonus dė
žių kiausziniu — apie 143,000, 
000 tuzinu. Yra tai deszimtas 
procentas mažiau ne kaip pra
eita menesi.

U1U “Saule“ dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese

ponai Smarkiai Supliekti; Po
piežius Pijus Apreiszke Kad
Rymas Gali Būti Apsaugotas

-X

Ana diena 2,000 Allijentu už
klupo vela ant Vokietijos ir 
suteszkino didelius fabrikus 
Brunswicke ir Hannover kur 
bombardavo dideles eroplanu 
stotis ant kuriu numėtė 2240 to
nu bombų. Miestas Stuttgardas 
dega isz visu pusiu. Bombarda
vimai tęsęsi be paliovos per 36 

Į valandas. Anglikai neteko 41 
' eroplanu o Amerikonai 11, ta
me bombardavime.

Hilteris pasiuto kad jo gene
rolai apsileido kariszkoje tar
nystėj e ir taip lengvai pasi
duoda Rusijoj, paliepė nuszau- 
ti savo du gerus generolus o 
generolas. Lindemann. atėmė 
pats sau gyvastį.

LONDON — Seredoie Rusija apvaiksz- 
tinejo savo 26-tas sukaktuves iszkilmingai die
noje kada paėmė nuo Vokiecziu Krivoi Rog, di
deli Ukrajiniszka miestą, kuriame randasi dideli 
fabrikai ir dabar trys czvertys dalies Rusijos 
randasi atimta nuo Vokiecziu. Stalinas apreisz
ke kad in laika vieno meto Rusai paėmė 300 
miestu ir kaimu ir dabar artinasi prie Pskovo.

Nuo laiko kada Vokiecziai pradėjo užklu- 
pinet ant Nikopoliaus, aplinkinėje Leningrado, 
Vasario 8 d., Rusai užmusze 97,200 Vokiecziu. 
Dabar Vokiecziai neteko 190,000 kareiviu in

Amerikon iszkas kareivis 
meta granata ant Vokięcziu 
kurie pasislėpė už sugriuvu
sio namo ant ukes, kur ten 
Italijoj, užmuszdamas sze- 
szis su viena granata. Pri- 
gialb skite jam pirkdami 
daugiau Amerikos Kariszku 
Bonu SZIADIEN !

In viena sanvaite Allijentai 
paskandino 60 Japoniszku lai
vu aplinkinėje Kavieng, Paci- 
fike. Amerikoniszki eroplanai 
bombardavo Shumuszu. Ant 
salos Eniwetok Amerikonai su- 
szaude kėlės eroplanu stotis. 
Japonai pradeda suprasti kad 
neingales savo priesza nes jei
gu davė atstauka dviems savo 
žymiems generolams tai matyt 
jog neturi vilties pasekmes mu
sziuose. Jie bijo iszleisti savo 
flota isz pasislėpimo kad Alli
jentai juos nepaskandytu.

laika vieno menesio, tuose musziuose. Prie Bug 
upes Rusai gavosi jau prie Krivoi Rog. In laika 
keturiu sanvaicziu Rusai užmusze 190,000 Vo
kiecziu. Dabar Rusai eina ant Pskovo ir mano ji 
užimti in kėlės dienas. Rusai ana diena paėmė 
miestą Dno ir Strugi Krasnaja kur užmusze daug 
Vokiecziu.

Pottsville, Pa. — Straikuojanti angleka- 
siai, isz Mahanoy City iki Shamokin distrikto, 

. , , . skaitliuje 8,000, da nesusitaike nors valdžia juAmerikonu eroplanai bom-;
bardavo Saipan ir Tinian ant meldžia kad eitu dirbti, del gero savo tėvynės. 
^isTooo japonu” uzmnszeiAna diena jie laike susirinkimą bet nieko svar- 

„ .„ —— . , ; baus nenutarta ir nežine kada sugrysz prie darboPopiežius Pijus apreiszke ° J r
buk Rymas gali būti apsaugo- '
tas nuo visiszko sunaikinimo(LeI)kiSzk0S MotCTCS 
jeigu Allijentai ir Vokiecziai 
apleis taja aplinkine. Vokie- 

(ežiai toje aplinkinėje neteko 
7,000 kareiviu o Allijentai kas 
diena artinasi areziau prie Ry
mo.

Prigialbsti Savo Vyram

Pirkite Apgynimo Czedinimc
Bondus ir Markes,

London — Lenkiszkos mote
res pradėjo prigialbinet savo 
vyrams musziuose ir naikinti 
geležinkelius. Tosios moteres 
yra gerai apsiginklavę ir su
laiko trukius kuriuos dinami-

! tuoja kada dagirsta kad Vo
kiecziai ant j u važiuoja. Vokie
cziai iszdave paliepima savo 
kareiviams suszaudyti de- 
szimts Lenkiszku patrijotu už 
kožna užmuszta Vokieti.

SKAITYKIT
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Kas Girdėt Stotys Del Amerikoniszku Lekiotojo
rio žauraus darbo dabar sau
giai gyvena Amerikoj. Pabėgė
liai ūkininkai labai pasekmin
gi. Iii kelis metus jie gali imti

Tikriauses KabalasFaktus turime isz atsitikimu 
kita tautiszku. Sztai Philadel- 
phijoje ant 'kampo Front ir 
Aviu nly., stovi sena, nedidele,

- - » j.Protestoniszka bažnyczia Szve-
Isz visu szaliu ir miestu gau-<ia VIS1 xa^llia *8z\ ėdu baž 

na Amerikos žmones, vpaez ir'kur tie Szve.lai’ (J 
mes Lietuviai, žinių, o isz I.ie-’,ai -i" "era " "*buv" °
tuvos niekas neaplaiko joki !><>t butą ir tai labai žmoum sn- 
i-i .• • . maniu, kad iu czion buvo ne-laiszka, ne pauksztis isz ten ne-, ■' ..................

„ • , 4 • i mažai tai ‘bažnvezia liudija iratnesza ir, tarytum .jau zmo- d
niu ten visai nėra. Kiekvienas.
Lietuvis turi ten giminiu, tėvui 
ar pažinstamu bet su jais ne per 11 
laiszka negauna tart žodi. Ka
da pasibaigs toji baisi kare tuo-, 
met tai laiszkai eis su visokiom į

- - l maža saujele kuri ta Įialikta
Į senoliu žemele niekam neužlei- 
'džia, niekam nejiarduoda, pa- 

, ! imant nors pigia randa. Tai-gi, 
.’po Szvedu czion gyvenimu tik 

szis bet stiprus yra palikimas. 
Toji akmenine ba'žnycziuke sa
koma kokioms tai misijoms lai- 

v . kvt stovi bet czion Szvedu vi- szum per loO milijonu'žmonių: "
TT ., . , .... t-, saimazaivra.TusenovesSzve-Vokiszka per 120 milijonu; Bu-1. „ „„ .. . du czion butą su sveiku protusiszlka per 90 mil., Francuzisz-L , v . , . , ,. x . . 1 kad uzpirkt tidk daug žemes, irka per 60 mil., Iszpamszka per i . . . .x, .. .. su tokiu isznnntingu testamen-oo mil., Italiszka per 40 mil.,
Portugaliszka per 30 mil. tU 1

žiniom.

RŪMĄ

gražinti Žydus prie žemes pa
sirodė. Czia paminėsime t ik ko-, 
lon i za vim us Palesti no j, A rgen- 
tirioj, LSSR, ir Sziaures Ame
rikoj, Davidson knyga apraszu' vieta su moderniausiais ir pro- 
indomia istorija, pradžioje^ gresy viausiais ūkininkais Am- 
graudinga, apie Žydus ūkini n-1 
bus Suv. Valstijose.

tiko j.
—Common Council for Amer. Unity

Arba atiaengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Pefsiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

Moraliszka Kabala
ant

apipirkimai daug žemes aplin
kui. Apie ta bažnyczia yra ga
na daug namu kurie stovi ant 
ju žemes ir jiems gyventojai 
moka už piečius randa.

Juk tu Szvedu vra kur nors

e t I

Apskaitoma, buk ant svieto 
randasi 3,424 visokiu -kalbu ir. 
dialektu padalintu sekaneziai: 
Amerikoj 1,624; Azijoj 937; Eu
ropoje 587; Afrikoj 276. Ang- 
liszka kalba yra kalbama suVir-

Visi Katalikai, kurie randa-!° 
si kariszkoje tarnystoje, aplai- 
ke dispensus nuo laikymo pas- 

. ninko Bet n y ežiomis ir’gali val
gyt mesa. Tik per Didžiąją Pet- 
nyiczia turi pasninkaut o sziaip 
jie neprivalo užlaikyt jokiu 
pasninku.

Yra Pliiladeliphijoj ir dau
giau Protestonisz'ku tuszcziu 
apleistu senoviszku bažnycziu 
del to kad tos tautos parapijo- 
nai kur iszsidangino, tai gy
ventoju kada nėra tai ir bažny- 

' szios apleistos.

Visur dirba gerai per ka jo
kios bėdos nėra. Nieko daugiau 
nereikėtų kad tiktai kožnas lai
kytųsi 'prie paczedumo nes tas 

‘ doleris del darbininko labai 
sunkei pareina o po karei ne- 
žine koki laikai gali užstoti.

Amerikoniszki lekiotojai dabar naudoja daugiau kai 11 
stocziu del eroplanu, artimoje Foggia, Italijoj, isz kur ga
li nulėkti ir numesti tonus bombų ant Vokiecziu. Bombinin- 
kai gali iszlekti isz tuju vietų ir sugryžti in savo stoti be 
jokio pavojaus.

ŽYDAS ŪKININKAS SUV. VALSTIJOSE

paoegelius vykt in musu krasz- 
ta, czion apsigyventi 'kaip ūki
ninkai, taip, svarbiausios kolo- 

Įnizavimo pastangos' jiriesz 70 
metu seko caro pogromus isz 
1880 m.

Kolonijos buvo insteigtos, 
daugiausia Am Olem grupiu,! 
Arkansas, Oregon, Kansas, Sod 
Dakota ir kitose valstijose.

’ Ekonomiszkai, nepasiseke. Ma- 
į lari ja užpuolė Kansas kolonija, 
sausra Dalkotos, potvyniai Lou- 
isianos, nepatyrimas ir netin
kamas pasiruoszimas irgi prisi
dėjo prie nepasisekimo.

Prisiusk-ite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

Ti k į

Ūkininkas sugryžes isz Am
erikos, nusipirko 80 margu 
žemes, apie Kalvarija, kuris 
visa paredka užvede kaip 
Amerike ii karta važiuoda
mas ant jomarko, tare in sa
ve berną:

— Ar girdi Jonai, asz tave 
vadysiu Džianu!

— O kaip asz jus, gaspa-

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

or visos TRYS
KNYGUTES

••SAULE”
MAHANOY CITY, PA.

WE BOUGHT EXIRA WAR RONDS

*
dor?

Kvailys esi!.. .
Gerai gaspador. WAR WAN'dienai pasiliko. Pradžioje szio 

szimtmeczio Jewish Agricultu- 1 ral Society 'buvo insteigta ir! 
virsz keturesdeszimt metu ji* 
užrėkordavo Žydus ūkininkus 

j ir ju visa ženidirbiszka judeji-j 
ina. 1900 metajs kada J.A.S. or-; 
ganizuota buvo tik 1,000 uki-

Kaip Grinorius

.pa laika Žydai užėmė svarbia 
j vieta žeindirbysteje. Nuo senu1

Vokietija yra lopszys sziu laiku Žydai jirisirisze prie že- ninku sziadien vii \sz 100,000. 
dienu ąnti-semitizmo. Tenai mes. Instatyniai, kaip ir etiszki! 
“filozofija“ szio “credo“ 'bu
do invykdinta. Ten “teoria“ 
buvo iszvystyta kuri — pritin
ka paskutinio szimtmeczio, ku Czio szventes ir taip pasiliko lyg 
ris'buvo juodžiauses visoj isto- sziai dienai. Ne tik Biblija, bet nacijos. Baron de Hirsch paru-i 
rijoje. - szeszta dalis vėlesniu rasztu pino pinigus sziai organizacijai

Lygiai kaip daug kitu daly- (The Talmud) paszvensti žem- 
ku. (Geo-politika, pav.) net ne - dii-bystei. 
ra Teutoniszkas iszmislas 'bet 
pritaikymas ir surinktas rinki
nys rasiniu pasakų, neiszsivys- 
tijusiu teorijų ir klastingai nu- 7 

Daugeli kartu klabinome in duotu dabku. Jeigu ne del a'k- 
szirdeles mus mengaieziu idant tyyaus rasines neapykantos kn- 
jos nekramtytu gurno nes tas no,‘kuriuo anti-semitizmas bu-' 
ant gero neiszeina ir tik su- v0 iszplatintas, szi,kaip ir daug 
bjaurina Sandelius musu pato- kitu Vokiszku dalyku luitu 'ga- 
giu luteliu. Bet ir kitos uelai- Įima pasza'linti kaipo kokia ne
mes atsitinka nuo tojo bjau- sanmone.

Bet sziuom metu jis tapo rim
tu dalyku; nes Žydai (World 

Tula Lietuvaite, 14 metu am- Jewry”) perstatyti kaip pa
žinus, vienam mieste New Y or- saulinis suokalbis ipavergti ir

Tai-gi ir Lietuviam gal pri
sieis iszsisklaistyt, liks ju ir 
bažnyczios Airisziams nes be 
žmonių bažnyczia neturi ver

Su Amerikoniszkais Lietu
viais tai-gi ir prisieina szaltai 
mislijant sziokias ir kitokias 
svajones ir klausymas kyla: ar 
užsilaikys Lietuvyste Ameri
koje ?

(Stephen Pearce)

Gabriel Davidson per ilga
ir tikybos inproeziai Žydu pri- 'laika veikia su Jewish Agricul- 
riszti prie žemdirbystes. Svar-j turai Society, sziadien yra jos 
blausios Žydu szventes yra piu- direktorius.Jo knyga pilnai isz- 

dėsto visa istorija szios organi-

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

ISTORIJE apie Gregoriua, 
----------------- Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25č ::
SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.

Pas viena Anglika, kuris tu
rėjo patogia paczia, atėjo 
jaunas vaikinas jeszkodamas 
darbo ir turėjo geras popie- 
ras. Kupczius neturėjo daug 
laiko, paliko ta vaikina, ir 
savo paczia, o pats iszejo. 
Neilgai trukus, kupcziaus 
pati davė vaikinui in žanda 
ir pati iszejo. Kada Angli- 
kas sugryžo, sveczias papa
sakojo kas jam atsitiko.—o 
kupczius in ji tarė:

— Kibą tu kokiu negeru žo
džiu iszsitarei?
— Dievaži ne! Tiktai pa

sakojau apie orą ir lietu.
— Na tai ne dyvai. Sėdė

jai pats vienas su jsftma mo
terį szke ir jai ta kalbėjai; 
kibą tu da esi grinorius, jog. 
nežinai kaip prie moterių 
gretintis. ..

per Baron De Hirsch Founda
tion. Buvo vienas isz svarbiau
siu gelžikeliu statytoju Europo
je, ipasiszalino nuo darbo dar 
aunas'būdamas ir paszvente vi- 

įsa savo turtą Žydu agri'kultu- 
' ra i.

Jewish Agricultural Society 
turi puiku nuveikimu rekordą 
nuo pat pradžios. Dave suvirsz

Naujas Lietuviszkas
“Beveik dvieju tukstancziu 

melu istorijos pakeitė kaimu 
yven tojus in miestu gyvento-j 
lis“ tęsia p. Davidson. “Nuo;

(ūkininku in miestu žmones, nuo i 
j žemes žmonių in iszmetytusį 
i žmones kurie pavirto in men-! 
įkus pirklius, prof esi jonai us ir 
bekojine prbletariata.” Karai 
iszlbaige Palestina ii' privertė! 
jos žmones fezlkeliauti in visas j 
pasaulio dalis. Ti'kejimiszkos I 
bausmes paszalino sziuos žmo-! 
nes per szimtmeczius, jie nega
lėjo dalyvauti gildijose ir ga- 

Iminti nekuriuos reikmenis. Per 
jvirsz 2,000 metu persekiojimai,

Szaltai perbėgant misle per 
Amerikos Lietuviu reikalus ir 
likimą, sunku suprasti ir atmy
li kas 'bus su Lietuviais bei ju 
vaikais gyvenaneziais Ameri
koje. Platus pasitarimai tarp 
Lietuviu girdima Q<ad gryžt po 
karei Lietuvon. Ar gales gryžt, 
ar ne, to nežinom, gal Suv. Val
stijų valdžia neiszleis. Jeigu 
valdžia nedarys kliucziu ap
leist valstijos, tai žinoma kad. ....... i - - 1Vi

” ’ • vj • ‘ VHlstijoi, iszejo Hiit 'Krutci- or veldėti Dcisnuli tu naeziu Vo-'pulixais mėgins gryžt m savo . .,. , , pavciuuii pasauu, i u paežiu vo .
• • 4 t i 114 niuju pH.veikslu? pūliKdciiuH kiecziu, kurie nėr vienu °ent- prigimta szah bet rodos kad . . .. L Mini pei \iuid

■ laiszkeh ant stalo kuriame ap- įarte, du svk, musze užklupimo i . ......., 4- • i • i> , , . . ' i legaliai siivarzvmai ir tik v bmepeiszke motinai kur eina. Io taka, apvogdami ir .pavergda- 
jperstatymui Adele inejo in ko- mi žmones. Yra'kriminaliszkas 
jki tai sztoreli, nusipirko gurno protavimas, žiaurus ir paežiu 
ir nuo tosios valandos dingo laiku gudrus, kuris nori inti-' 
nežine kur.

Lž keliu dienu palicija ar 
įesztavojo mergaite už vaikio jį- Joti pasauli, 
pnasi ant ulyežios. Mergina isz-1 Pasaka, kad Žydas yra para- 
jsiteisinejo buk nuo tojo laiko zitas ir nieko nenuvei'ke, pade- 

ir jo užklupti ir apvogti puse pa
saulio ir isznaiidoti kita puse,

mes atsitinka nuo tojo bjau-' 
raus papratimo, kaip sekantis 
atsitikimas jums parodys:

grisz tik ten gimia o czion-gi
musieji to darsyt nenorės, pa
siliks Amerikoje.

Nors tai bus tikru Lietuviu 
vaikai czion likia bet sunku sa
kyt kaip jie norės save Lietu
viais vadintis nes dabar t urime 
daugybe jaunimo isz Lietuvys
tes iszsinerusiu.

Mes tankiai priesztaravom 
ir dabar priesztaraiijam Lietu- į 
viu parapijinėm mokslainem 
bet pasiiodo kad jos \ aigiai, ganias buvo 
galės . isztautejinia sulaikyti (koikiaįs įaį laszaįs 0 rakalei 
ateityje. Iszsilaiky t, sakykim, žinodami a})įe faį, seke paskuį 
geriausia galėtu ant ukiu apsi-.inergina ir lai!ke ja už,daria ko_ 
gyvenusiu tarpe, jeigu visi bu- ^įam tai name per kėlės dienas, 
tu vienoj -apielirikej kaip kad j 
yra Lenkisžki ūkininkai. Bet 
kad mes Lietuviai prie ūki n iki 
sziol nekibom tai nors ir 
koks Lietuvis ūkininkas 
jau pradeja isztauteti.

tai

Kiek tai daibar mes prikryk- 
sztaujam, įprisibaram vis tik 
keldami save prie szio'kio tokio 
daUbo o ateitis visus musu 
kryksztavimus gal su szakni- 
mis nuszluos in szali ir tai taip 
greieziausiai gali but.

Teisybe, isz gyvenimo Lietu
viu Amerikoje aut istoriszkos 
krutinės niekas nenudildys 
persakus, bet tai gali būti tik 
pėdsakai kad ten ar ten butą 
Lietuviu o kur dingo 1

neapykanta pakeitė sziuos žmo
nes nuo ūkininku in agentus.

Bet daug kartu meile sziu 
i kinti žmones, kad kas kitas, ne Amoniu del žemes atsikartojo, 
jie, planuoja valdyti ir isznau- ° l-inanci'pacijos priesz szim- 

ta metu, ' invairus judėjimai

, nuo kada nusipirko guma 
i pradėjo ji kramtyt, nežino nie-

Pko kas su ja atsitiko. — Matyt padėjo .paslėpti planus pasauli 
sumaiszytas valdyti. Tarp kitu dalyku nuro

dė, 'kad Žydus neinteresuoja 
žemdirbyste. Bet kokia yra tei
sybe? Gabriel Davidson “Our 
Jewish Farmers”, L. B. Fisher 
iszleista, aipraszo Žydu dalyva
vimu Amerikos žeindirbysteje. 
Nurodo, kai}) szis keistas su- 
gryžimas atgal in kaimus in- 
v yko kada buvo aiszlkus pasi
traukimas nuo kaimu in miestu 
centrus. Ir atsako iu neteisin
gus užmetimus kad Žydas ne- 
prisiriszes prie žemes. i

“Per tankiai girdimo,“ ra- 
szo p. Davidson, “kad Žydas 
nenori ir neturi gabumo dirbti 
ir arti. Bet Amerikoj per trum-1
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Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.“ Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

suvirsz $8,684,000, apart pasko
lų susiedijos namams, synaigo- 
gams, kooperatyveins organi
zacijoms ir pan. Insteige “ūki
ninku banka“ Amerike, instei
ge agrikultūros kredito unijas,I 
ir pradėjo pirma specializuoto 
ukiu darbo insteiga. Pradėjo 
viena isz geriausiu u'kiu. laik-j 
raszcziu Amerikoj —■ “The j 
Jewish Farmer”

Vėliausias darbas organiza
cijos yra darbas su pabėgėliais 
nuo persekiojimo Europoje, Į 
kuriems turi iszlavinimo ūke. 
Apie 3,000 biednu atiku Hitle-

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

The

S3T Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE ! ! 1

i \

Užklupimas Ant Japonu Laike Smarkaus Lietaus

Ant kaireses matome majorą generolą W. Rupertus, prausiant purvyną nuo savo 
kojų po ilgai kelionei. Ant Cape Gloucester, artimoje Naujos Britanijos, beveik kas diena 
lija per ka musu kareiviai turi tankiai bristi per purvyną lyg liemens ir mandieros nie
kad neiszdžiusta.

Keturi Puikus Kalen
doriai Tik Už 50 Centu

Szitie puikus kalendoriai su 
szventuju vardais, didumo 
6%x9% yra labai puikus ir 
tinkami pakabinti visur. Ka. 
lendoriai perstato sekanczius 
paveikslus:

1— Keturi Amerikoniszki ka
reiviai nesza vėliavas ir susi
deda isz kareivio, marinio ka . 
reivio, eroplanisto ir laivo- 
riaus.

2— Aniolas Sargas sergsti 
vaikuczius nuo nelaimiu.

3— Kariszki laivai ir eropla- 
nai plaukia per mares dalyvau
ti kovoti priesz Japonus, Vo 
kieczius ir kitus prieszus su

: Amerikoniszkoms vėliavoms ir i
i Laisves Stovylu Liberty.

4— Maža mergaite sėdi ant 
' muro ir žaidžia su visztukais.

Kalendoriai yra puikiai nu- 
pieszti ir tinkami ant pakabi 
nimo bile kur. Keturi kalendo 
riai tik už 59 centu. Paskubin 
kite nes mažai ju turime todėl 

i kas pirmesnis tas bus giliuk- 
ningesnis. Galite juos padova 
noti savo kaimynui ar gimi
nėms isz ko bus užganadinti. - 
SAULE PUBLISHING CO.,

MAHANOY CITY, PA,.
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LAIME
Nužudytos Moteres

Vyras

'Į'AI buvo arbatos gerymo lai
kas, pirm uždegimą Tempu.

Už ipalociaus langu mėlynavo 
jura. Saule, kuri jau isznyko, 
paliko padange visa rausva nuo 
save perėjimo — isztrinta kaip 
tai buvo, aukso dulkėmis. Ii 
Tarpžiemine mare, be margu- 
liavima, be sudrebejimo, szvel-! 
ui, vis dar blizganti po mirsz- 
tanezia diena, rodėsi bekraszte 
nutekinta metaline toriel’ka.

To'li deszineje puseje kvar (

be, galybe ir triumfą intel igen-1 pagaVo mane pamislyjus apie 
cios, kuri tveria. .tuos penkes-deszimts metu pra-

“Akyvaizdoje jos, nuožmio- leistu szitoje nuobodžioje sky- 
ji Korsika pasiliko visiszkai ta loję, taip toli nuo miestu, kur 
ipati, ’kokia buvo ankstyviau-' žmones gyvena. Senas sger- 
sios'C dienose. Žmogus gyvena džius parojo ir mes pradėjome 
ten savo prascziokiszkame bu
te, nepaisydamas ant nieko, 
kas nepalyti jo prasta būvi al
po szeimynos roikmenes. Ir jis 
užlaiko ydas ir dorybes lauki
niu veislių; jis yra užsidegąs, 
smurtus, pakcrsztingas, ’krau- 
gi rus be i iro giedrulei i o paga
lios, bot taipogi duosnus, kilt-

Suskaldė Dideli
Deimantą

valgyti vieninteli valgi parengi ryje, nejausmingas 
ta del pietų, tirszta sriuba, ku- kurtiniai:
rioje bulves, taukai ir kopūstai “Ji pasakė:

szita ja augszcziausia galybe 
meiles! Szita turtinga jauna

buoti ’kalnynai atmusze savo 
juoda profiliu ant szinoruoto 
purpuro vakaru.

Ales sznekejome apie meile, 
mos kamantinejome ta sena da
lyką, mes kartojome daigtus, 
kuriuos buvome kartoja laibai 
dažnai. Saldžioji melancholija 
protamsos 'darė musu žodžius 
pavalnesniais, gimdė szvelnu- 
ma musu dusziose ir tas žodis 
“meile,” ’kuris gryžo in musu 
lupas be perstojimo, jau isztar- 
tas stipraus vyro 'balsu, jau pa
sakytas silpnai skani baneziu 
balsu moteriszkes, rodosi pri
pildė maža salona, purpeti te
nai kaip pau'ksztis, skraidyti 
kaip dvasia.

Ar.gali kas liktiesi meileje 
per kėlėt metu be paliovos.

44Gali,” tvirtino vieni.
“Negali,” priesztaravo kiti.
Ales skirstėme atsitikimus, 

mes apry'bavome ju rubežius, 
mes privedžiojome paveizdas; 
ir visi, vyriszkiai ir moteris, 
pilni atgyjaneziu bei nepaka- 
jinaneziu atminimu, kuriu ne
galėjo priderineziai apsakyti, 
ir kurie sukėsi ant lupu, rodėsi 
sujudintais ir sznekejo apie ta 
paprasta, ta augzeziausia daig- 
ta, moil u ji ir paslaptiszkaji su- 
sivienyjima dvieju esybių, su 
giliausiu aušinu ir karszcziau- 
siu a'kyvumu.

Bet staigu vienas, kurio akys 
buvo nukreiptos in toli, suszu- 
ko:

“Žiūrėkit; kas tai?”
Ant mariu, apreges dugne, 

pasikėlė krūva pilka, milžinisz- 
ka. ir sumiszusi.

Aloterys paszoko nuo savo 
sėdynių ir be supratimo, žiurėjo 
in szita dyvina daigta, kurio 
niekad nebuvo mate.

Avienas isz mus tarė:
44Tai yra Korsika! Galite ja 

pamatyti taip du ar tris kartus 
ant metu, tūlose ypatingose isz- 
lygose atmossperos, kada oras 
buna pi'lningai grynas ir ji nė
ra paslėpta tu mariu miglu, ku
rios visados karo tolumoje.”

Alės patemijome neaiszkiai 
kalnu nugaras, mes mislijome 
pažinsta sniegą ant ju kauka
ru. Ir kožnas vienas stovėjo 
nudyvytas, nepakajingas, ko
ne iszgazdintas per szilta stai
gu pasirodymą svieto, per szi
ta prajova iszkilusi isz mares. 
Gali būti, kad tie, kaip Colum 
bus, kuris leidosi skersai neži- 
notinu didžmariu, turėjo tokius 
navatnus regėjimus kaip szi
tas.

Tada praszneko vienas senas 
ponais, kurs dar nebuvo szneke- 
jes:

4,4 Paklausykite: Asz žinau 
. zitoje saloje, kuri iszkilo priesz 
mus, tarytum veidingai atsa
kyti ant to, ka mes szuekejo- 
me, ir atgaivinti mano galvoje 
ypatinga atminti — asz žinau, 
sakau, pastebėtina paveiksią 
meiles, kuri buvo tikra, meiles,! • 
kuri, neabejotinai, buvo lai-' 
minga.

Frank Williams, vyras Ade
les Williams, kuri likos nu
žudyta per nežinoma mote- 
re vienam isz didžiausiu ko
teliu Chicagoje.

atveriant is savo duris praei
viams ir duodantis savo isztiki- 
ma •bendryste už mažiausia 
ženkleli prielankumo.

“Nugis, visa menesi tesibas- 
czian po szita dyvina sala su 
pajautimu, kad asz esmių gale 
svieto. Jokiu gaspadu jokiu už
eigų, jokiu vieszkeliu. Alniu ta
kais dasigauni in bakūžes, ka- 
ranezias ant kalnu szonu, ant 

į bedugniu griovų, isz kur vaka
rais girdi garsus, nuobodu ir 
kurtu užima upeliu. Pabeldi in

“(Penki metai adgalios asz 
nukeliavau in Korsika. Ta 
nožmioji sala yra nepažinsta- 
mesne ir tolimesne del mus ne-į 1YL4.1 tU umiUUf UJJVHU. -1_ UUU1U1 111 
gu Amei ika, noi s jus ja matote į jurjSt praszaį pasto

ges ant nakties ir ka pavalgyti. 
Atsisėdi prie prasto stalo ir at-

kartais nuo paežiu 'krantu , tPrancūzijos, kaip ir dabar kad 
atsitiko. s

1 'asimish kite sau apie i°-! mety jye paspaudi a.tkiszta rau
ta. Kuris po sziai dienai j i a sav0 Vaiszintojaus, kuris pa
mišėlyje, pąsimislykite apie lydi tave nef su]yg ry])U savQ 
audra kalnu, perskrostu siau
romis griovomis, kuriuose upe
liai ūžia; mažiausios lygumos, 
tik nemieruotinos vilnys gra
nito ir milžiniszkos rauikszles 
žemes apdengtos ’krūmynais 
arba augsztais miszkais kasz 
tonu bei eglių. Tai yra neku- 
szinta žeme, nedirbta, pusezia, 
nors retkareziais ir užeini kai
meli, tarsi akmenų krūva, ant 
kalno kaukaros. Jokios kultū
ros, jokios iszdir'bystos, jokiu 
dailu. Neužtiksi czion nei tru
pinėlio iszdrožto medžio, arba 
szmoteli taszyto akmens, nie
kur mažiausio prim ainio, kad 
prateviai szitu žmonių turėjo 
koki slkoni žiauru ar iszdailin- 
ta, del gražiu ir iszlkilmingu 
diaigtu. Tai yra szitas, kas už
gauna. jus labiausia ju iszkil- 
mingoje ir kietoje szalyje: ju 
paveldetinas atszalimas del tu 
jeszkojimu viliojancziu formų, 
kurie vadinasi Daliomis.

“Italija, kur kiekvienas pa- 
locius, pripildytas grožybėmis, 
yra grožybe pats savyje; Itali
ja, kur murmuras, medis bron
zas, geležis, nauges, ir brang
akmeniai liudija žmogaus geni
jų, kur smulkiausi senoviniai 
daigiai, kurie guli aplink seno
vinius namus atidengia ta dy 
vina rupesni apie grožybe. — 
Italija yra del mus szventa sza 
lis, kuria mes mylime, kadangi 
ji parodo mums kova prakilny-

kaimelio.
“Dalbar-gi, viena nakti, po 

i deszimts dienu vaikszcziojimo 
asz priėjau viena gyvenimą vi- 
siszkai nuoszalini dugne siauro 
klonio, insikiszusio in mares 
mylia dauginus. Dvi staezios 
pakalnes, apdengtos krūmy
nais, uolu atlužiais ir dideliais 
medžiais, apglobė szita apverk
tinai liūdna loma tarsi dvi žiau
rios sienos.

“Aplink bakūže buvo kiek 
vynmedžiu, mažas sodnelis, o 
tolinus keletas dideliu kasztan- 
medžiu — gana de’l maitinimo
si; isztikro, geradejyste del szi- 
tos vargingos szalies.

44 Aloteriszke, kuri pasitiko 
mane, buvo sena, žiauri ir cziui- 
ni, nepaprastai cziuini. Žmo
gus, sėdintis ant sziaudinio 
krėslo, pakilo pasveikinti ma
ne, po tam atsisėdo ne žodžio 
neisztares. Jo drauge tarė man.

“Dovanok jam; jis yra kur- 
czias. Jis turi asztuones-de- 
szimts ir du metu.”

“Ji ‘kalbėjo grynai Prancu- 
IzisZkai. Tas mane nustebino.

“Asz paklausiau jos:
“Tamista no czion gimusi

“Ji atsake:
“Ne: mudu esame nuo ‘konti

nento. Bet jau g,, /ename czion 
penkes- d e szim t s m e t u. ”

“Pagalios ir baimes jausmas

Kareiviai Vela Spiriasi Balso Politikoje

Nekuiie politikieriai nenori duoti kareiviams balso po
litikoje, kurie randasi ant tarnystes Europoje ir kituose to
limuose krasztuose bet kiti spiriasi jog kareiviai turėtu to
kias pat tiesas kaip turi kareiviai czionais Amerikoj. Szitie 
kareiviai laiko senoviszkas iszlygas pagal meta 1864.

Menesi laiko užėmė Adria- 
nui Graselly ant apsvarsty
mo kaip butu geriausia ir 
pasekmingiausia perskelt in 
dvi puses dideli deimantą 
“Liberator” kuris yra di- 
džiauses surastas Venezue- 
loje ir vertas 200 tukstan- 
cziu doleriu.

je ant vieno stryto, 
- bobele iszsirito, 
j'ierius iszvaike, 

AL.sze su szluota in kur tik 
pataikė, 

Negana to, su pamazgom 
apliejo, 

Kokias po ranka turėjo, 
Ir baksukus vyru iszmete, 

Ir drabužius katruos nutvėrė. 
O kaip pasielgineja ant 

vestuvių, 
Ar kitokiu zoboveliu, 

T a i t i’ k s u vy r a i s v a ik o s i, 
Nežiūri kaip isz jos visi 

juokėsi.
Ne rupi jai bažnyczia, 

Nebijo Dievo toji pijouyczia, 
Tokia tik ant dortban’kio

Szenadoi

buvo iszvirti 'krūvoje.

“Kada trumpoji puota pasi
baigė, asz iszejau ir atsisėdau' 
priesz duris, kuomet mano szir- 
dis spaudėsi isz liūdnumo ap
verktino žemvaizdžio, terioja
mas to skaudaus, jausmo, kuris 
kartais pagauna keleivius tū
lais vakarais, tuloe iszpustyto
se vietose. Tada žmogui rodosi 

įlyg viskas esą arti savo galo— 
būvis, ir pati visada. Tu atjau
ti asztria baisinga t usz t y be gy
veninio, iszskyrima kožno vie-l 
no, niekingumą visu daigiu ir 
juoda apvienejima szirdies, ku
ri aukli save ir apgaudinėja sa
ve sapnais sulyg myriui.

Senoji motore prisėdo szale 
manės ir, kankinama to žin
geidumo, kuris kuomet gyvuo
ja dugne pakarniausiu dusziu, 
ji užklausė:

“Taip tai, tamista atvykai 
isz Prancūzijos?”

“Tai-gi, asz keliauju del 
smagumo.”

“Tamista regisi isz Pary
žiaus esi ?”

“Alau nusidavė, lyg nepap
rastas jausmas sujudino ja. 
Kaip asz tai pasergėjau, ar tik
riau sakant, kaip pajutau tai, 
nežinau.

“Ji atkartojo palengvu bal
su:

“Tamista esi isz Nances?”
“Žmogus pasirodė tarpdu-

I Tokios ir ju dukružes,
! Jeigu motina niekam netikus, 

Tai ir dukra mokinasi — 
atlikus.

Vyras per diena smilkei pri- 
siterioja,

Ir da parejas isz darbo 
diszius mazgoja, 

Ir da ant keliu replioja, 
į l’adlagas vargszas sziuruoja.* * *

Na, jau galit pasilsėt bobeles, 
Užsiauginę dukreles.

Jau dabar mameles visame

Arba in sena Ibrusta inmesti;
O gal tada pasiliaus, 

Kaip gala gaus.
* * *

Luzernes paviete, vienam 
mieste,

Gali daug merginu surasti,
Ten vaikinai nenori pgeziuotis, 

Su tokiom paszluostem 
poruotis,

O kaip apsipaeziuot užsimanys, 
In Lietuva nuraszys,

Alerginu geru tada prigarmes, 
Kožnas del saves iszsirinkti 

gales.
Nekurios susirūpino mergužes, 

Nulindo labai nebagužes, 
Ketino siuntinius leisti, 
Ir grinorku neprileisti.

Ka daryt, kokios mamužes,

Bambileis naktimis lapsoja, 
Kur tiktai iszgirsta koki balių, 

Subėga isz visu szaliu,
Visos “babuotos,” 
Terlos maliavotos,

Net iii antra diena parvež’lioja, 
Pasmelus ir vos kvėpuoja, 
Alotina nieko negali sakyti, 
Kad sporteliu nenubaidyti, 

Ir taip dukrele bujoja, 
Kol nenusisuka koja.

Nesirūpinkite jus, mameles, 
Ba taip užauginote dukreles, 

Juk tokia pavyzdi davei, 
Savo mažai dukrelei;

Tada tik Lietuviu tauta 
pasitaisys,

Kaip motinos dukreles doriau 
angys.* * *

Alažas (kupstelis vežimą isz- 
verezia,

| Alažos bobos liežuvio niekas
nekenezia,

Ba mažos bobos liežuvis, 
Tai labai ilgas ir didelis. 
Asz viena tokia pažinau, 
Apie jos liežuvi žinau, 
Tai szirde’les visaip vyrus 

pravardžiuoja, 
Ir visaip ant ju loja.

Del to ne vieno vyro neteko, 
O katra kalbina, tai jai 

atsisako,
O jeigu žino kada treinas 

ateina,
Tai ant dypo tuoj nueina, 
Kaip pamato koki svetima, 
Tuojaus: pas save kalbina, 
Bet ilgai pas ja nepabuna, 
Tuojaus kitur iszsimuvina.

mergele iszbego su szituomi 
Tai nieko nedaro. Jis negir- žmogumi, szituomi sodiecziu.

Ji pati tapo sodiete. Ji pasida-iii.”
“Tada po keliu valandėlių, re sau gyvenimą be puikybių, 

vela praszne’ko:
“Tai tamista pažinsti Nan

ces žmones?”
“Kaip-gi, beveik visus.”
‘1 Szeimyna Sainte-Allaize ? ’ ’
“Taip, labai gerai; tai buvo 

draugai mano tėvo.”
‘ ‘ Kaip, tamista vadiniesi ? ’ ’
“Asz pasakiau savo pravar

de. Ji prisistebėjo in mane su 
atyda, po tam praszne’ko tuonii 
žemu balsu, kuris prikeliamas 
tampa atminimais:

“Taip, taip; asz gerai pame
nu. O Brismariai, kas stojosi su 
jais?”

“Jie visi yra mirė.”
“Ali! O Sirmontai, tamista 

pažinsti juos?”
“Pažinstu, paskutinis szei- 

myno je yra generolas! ’ ’
“Tada ji sake, drebėdama 

nuo sujudymo, su gailesczia, su 
nežinau kuomi, jausdama save 
sumiszusia, galinga ir szventa, 
su nežinau kokiu troszkuliu isz- 
pažinties, pasakymo viso ko, 
pasznekėjimo apie tuos daigtus 
kuriuos ji ikisziol laike užra
kintus dugne savo szirdies, ir 
sznekejimi apie tuos žmones, 
kuriu vardai sudrumstė jos du- ; 
szia:

“Taigi, Andrius d e Sirmont. 
Asz pažystu ji gerai. Tai mano 
brolis. ’ ’
“Asz pakėliau savo akis ant 

jos, nustebintas. Ir staiga ma
no atmintis apie tai pargryžo.

“Tai padare daug triukszmo 
anuomet tarp Lorraines Ibajori- > 
jos. Jauna mergina, graži ir ; 
turtinga Zuzana de Sirmont, 
pabėgo su po-ofieieriu liuzaru 
pulki, kurio komendantu buvo 
jos tėvas.

“Jis buvo patogus vaikinas, 
sodieczio sūnūs, bet jis dėvėjo 
savo mėlyna mandiera labai 
puikiai, szitas kareivis, kuris 
pagavo in savo kilpas savo pul
kauninko dukteri. Ji pamate ji, 
patemijo ji, 'pamylėjo ji, neabe
jotinai prisižiūrėdama musz- 
trui. Bet kokiu budu ji gavo pa- 
szneketi su juom, Qiokiu budu 
jiedu susieidavo, isziklausyda- 
vo vienas kito; kokiu# budu ji 
dryso jam prisipažinti, jog my
li ji — to niekas nedasižinojo.

'“Nieko neiszrado, nieko ne- 
dasiprotejo. Viena nakti, kada 
kareivis tik ka buvo pabaigęs 
savo tarnysta, jiedu abudu pra
puolė. Jos gimines jeszkojo ju 
dvieju Veltui. Jie niekad neap 
turėjo jokiu žinių ir parėkavo 
ja už numirusia.

“Taip tai asz ja užtikau szi- 
toje liūdnoje skylėje.

“Tada isz eiles asz praszne- 
kejau:

‘ ‘ Taip, asz pamenu gerai. Ta
mista esi Alademoiselle Zuza
na.”

“Ji 'davė ženklą pritarimo su 
savo galva. Aszaros pasirodė 
jos akyse. Tada akimis rodyda
ma man sena vyra be krustelė
jimo sėdinti ant bakūžes slenk- 
sezio, ji tarė:

“Tai jis.”
“Ir asz supratau, kad ji my

li ji dar, kad dar žiuri in ji už
kerėtomis akimis.

4 4 Asz paklausiau:
4 4Ar nors tamista buvai lai

minga?”
“Ji atsake balsu, kuris .ėjo 

nuo szirdies:
44O taip! labai laiminga. Asz 

niekados nesigailėjau. ’ ’ 
Į “ Asz pažiurėjau in ja, nulin
dęs, nustebintas, nusomytas

be smaguryseziu, 'be jokiu sal
dumynu, ji nusileido sulyg 
praseziausiu inproeziu. O vie
nok ji myli ji ir po sziai dienai. 
Ji tapo pati prasezioko, su 
cziapcziumi, su audekiniu an- 
daroku. Sėdėdama sziaudais 
iszpintame kres’le, ji valgė isz 
molinio bliudo nuo medinio 
stalo sriuba bulvių ir kopūstu 
su taukais. Ji miegojo ant szie- 
niko szale jo.

“Ji niekad nemislijo apie ka 
kita, apart jo. Ji niekados ne
sigailėjo savo brangakmeniu 
nei savo 'puikiu paredu, nei gy
venimo linksmybių, nei kve- 
pianezios szi luinos seklycziu, 
apmusztu brangiomis gelum
bėmis, nei minksztu lovų, in 
kurias liūnas padiensta del at
silsi© Ji nieko nereikalavo ap
art jo; būdama su juomi, ji ne
geidė nieko.

“Žudinczioje jaunystėje ji 
apleido gyvenimą ii- svietą ir 
tuosius, kurie ja užaugino ir 
kurie ja. mylėjo. Ji atėjo su juo
mi in szita nuožmu kloni. Ir 
jis buvo visuomi kuomi del 
jos, ko tiktai žmogus geidžia, 
apie ka tik sapnuoja, ko tiktai 
lukuriuoja be perstojimo, ko. 
viliasi be galo. Jis pripildė jos 
gyvenimą su laiirie nuo galo 
sulyg galui.

“ Ji negalėjo būti laiminges
ne. z

“Ir per visa naktį, prisiklau
sydamas kymiam kvėpavimui 
senojo kareivio iszsitiesiusio 
ant savo gulyklos szale jos, ku
ri nuseko paskui ji taip toli, asz 
mis’lijau apie szita instabu ir 
prasta nuotiki, apie szita laime 
taip pilninga, padaryta isz taip 
mažai.

“Ir asz iszejau saulei tekant, 
paspaudės delnus szi tos seny
vos poros.

Pasakotojas nutilo. Alote- 
riszJke praszneko.

“Vis tiek, ji turėjo idealus, 
kurie buvo per daug lengvai 
pakakinami, reikalus, kurie 
buvo per daug primityviszki, 
pageidimus, kurie buvo per 
daug prasti. Ji galėjo būti tik
tai paiksze. ”

Antroji atsiliepe tyku, pa
valau balsu: “Nieko nedaro! ji 
buvo laiminga.”

O ten žemiaus, apreges gale, 
Kirsika grimzdo naktyje, gryž- 
dama pavalnai in mare, iszle- 
sziuodama savo didiji szeszeli, 
kuris pasirodęs tarsi asaboje 
apsakyti istorija tu dvieju 
prascziokeliu mylėtoju, kurie- 
du tapo priglausti jos krantuo
se.
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Kaip Apsaugoti Savo Gyvastis Laike Nelaimiu

— Petnyczioj pripuola Szv. 
[Motiejaus apasztalo.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Gabrijeliaus.

—■ Praeita Subata, Kun. P. 
Czesna, Szv. -Juozapo baž., su- 
riszo mazgu moterystes pana 
Blancze Urlikiute, duktere pon- 
stvos Motiejaus Mažeikų, nuo 
819 E. Pine uly., su Mi'kolu 
Bankes, 27 So. 10-th uly. Jau
na vedis tarnavo kariuomeneje 
per 18 menesiu, bet likos vė
liaus paliuosuotas nuo tarnys
tes.

—■ Ponas Vincas Szimuko- 
nis isz Gilberton, ana diena 
lankėsi pas savo pažystamus ir 
prie tos progos neužmirszo at
laikyti redakcija “Saules” ir 
atnaujinti laikraszti del savo 
teveliu, kurie yra musu skaity
tojais per daugeli metu. Acziu 
už atsilankymu.

f Magdalena Gedviliene, 
919 E. Mahanoy uly., mirė Ut- 
arnin'ko vakara pas Dauczius. 
Velione pribuvo isz Lietuvos 
19 metu adgal apsigyvendama 
mieste. Jos antras vyras Gedvi
lą mirė keturis metus adgal. 
Prigulėjo prie Szv. Juozapo 
parapijos ir Szv. Ražancziaus 
moterių draugystes. Paliko 
duktere 'kuri sziadien randasi 
Brazilijoj, vienuolika anu'ku 
isz kuriu keturi randasi ka
riuomenėj. Laidotuves bus Su
katoje isz namo savo giminai- 
czio, Juozo Ragažinsko, 418 W. 
Pine uly. L. Traskauskas lai
dos.

— Subatos ryta 6ta vai., li
kos suriszta mazgu moterystes 
pana Matilda Aleksandravi- 
cziute, Main uly., isz miesto su 
graborium Steponu Oravicz, 
isz Slienandorio. Vinczevone 
atsibuvo Slovaku Kataliku 
ba’žnyczioj McAdoo.

— Ponas Juozas Palukas, 
kuris laiko,cigaru sztora She- 
nandoryje, atsilankė in “Sau
les” redakcija, užraszyti laik
raszti del savo mylimos motinė
lės, ponios Margarietos Palu- 
kienes, isz Shafto, kuri pasi
skolindavo laikraszti nuo kai
mynu ir taip pamylėjo jog da
bar nori turėti savo todėl su 
nelis užrasze jai laikraszti ir 
d'abar bus užganadinta. Acziu 
už atsilaukyma.

SHENANDOAH, PA.

— Jonas Kazlauckas, isz 
William Penn, eidamas namo, 
likos pataikintas per automo
biliu ir skaudžiai sužeistas. Gy
dosi Locust Mountain ligonbu- 
teje.

J Seredos ryta mirė gerai 
žinoma gyventoja Monika Ba
rauskiene, 202 E. Centre uly., 
po ilgai ligai apie 8 valanda ry
te. Velione pergyveno mieste 
46 metus. Jos vyras mirė du 
metai adgal, kuris laike per 
'daugeli metu saliuna. Paliko 
sunu Antana kuris gyvena 
Johnstown, Pa., ir yra valdisz- 
ku inspektorium kasyklų toje 
aplinkinėje, dvi dukteres Mo
nika ir Helena ir anuikus. Lai
dotuves badai ketina būti Pa- 
nedelio ryta. Graborius Sznei- 
deris laidos. Velione gimė Lie
tuvoje.

Nanticoke, Pa. — Ponia Elz
bieta Vosiliene, 403 E. Ridge 
uly., kuriai buvo padaryta ope
racija Wilkes-Barre ligonbute- 
je, dabar greitai pasveiksta 
gugryžus namo isz ko jos drau-

Pajūrio Zona Likos 
Iszkraustyta

Washington — Szvedu laik- 
raszczio žiniomis, neseniai pa
siekusiomis Washingtona, visi į 
civiliai, iszskiriant Vokiecziusį 
ir turinezius pilna pasitikę j i 
ma baltus, buvo iszkraustyti 

i du kilometrus nuo pajūrio in} 
Ikraszto viduri. Taip pat netu-' 
rintys pasitikėjimo žmones bu I 
vo iszkraustyti isz Ruimu, Pa | 
kri, Muhu, Saarema ir Hiiumaa 
salų. Visi tinkantys karo tar 
nybai vyrai jau paszaukti. Di
delis skaiezius pajėgiu moterų 
jau pasiunstos in Vokietijai 
priverstiniems darbams. Mai
sto klausymas Baltijos valsty
bėse yra baisus, visi gyvento
jai likosi priklausomi tiktai 
nuo juodosios rinkos. Sanlygu 
net negalima apraszyti. Kuro 
isztekliai yra nepakankami, 
verezia gyventojus valgyti ir 
miegoti virszutiniuose lauko 
drabužiuose. Sekant insakymu, 
gyvenamu namu langai tegali 
būti atidaromi trims minutėms

Szitie vyrukai, kurie priguli in Amerikoniszka laivyno tarnysta “Merchant Ma
rines” mokinasi kasdien kaip apsaugoti savo gyvastis kada ju laivas butu pataikintas 
per nevidono torpeda. Pirmam paveikslelyje matome kaip du kareiviai stovi prie pumpu 
traukti vandeni isz laivo kadi būna pataikintas per torpeda. Antram paveikslelyje ma
tome kaip laivorei pasirengiu sj a apleisti skenstanti laiva o trecziam, mokinasi laivorys- 
tes ir kitokio mokslo kuris yra reikalingas mariniam kareiviui.

ges ir pažinstami nudžiugo ir 
linki jai greito pasveikimo.

Szoko Isz 40to Augszto 
Atimdamas Sau

Gyvasti

New York.— A. Goldman 70 
metu amžiaus, užlipęs ant 
augszto namo, szoko žemyn už- 
simuszdamas ant vietos. Jo 
puolimą mate kelios ypatos 
kių-ios apalpo iszvyde ta ji atsi
tikima. Goldmanas. nuo kokio 
laiko neturėjo darbo ir radosi 
be jokios prieglaudos.

PAJIESZKOJIMAS

P a j e s z'k a u A n t a n a i c z i u t e s, 
kuri kitados gyveno Pennsyl- 
vanijoj o jos tėvas paeina isz 
Gelgaudiszlkiu parapijos, Vai- 
veliu kaimo. Norecziau dažino- 
ti ar ji da gyva. Ji buvo atsi
lankius (pas mane ir nuo tos 
dienos nežinau kur ji dingo, 8 
metus adgal. Kas žino apie ja 
meldžiu man daneszti ant ad
reso: ' S. Valantinas

294 Suydom St., 
Brooklyn, N. Y.

Paskirstymas Maisto

Ant Mėsos, Tauku ir Sūrio— 
Rudi ženkleliai V, W, X, Y ir 

Z, knygutėj nr. 3 dabar geri. V, 
W ir X pasibaigs Vasario-Feb. 
26 d. Y ir Z ženkleliai baigsis 
Kovo- Mareli 20 d. “Spare” 
ženklelis nr. 3 knguteje nr. 4 
yra dabar geras ant 5 punktu 
del pirkimo kiaulienos ir desz- 
ru bet ne del tauku. Jis pasi
baigs Vasario-Feb. 26 d.

Maistas bleszinese — Žali 
ženkleliai K, L ir M, knygutėj 
nr. 4 yra dabar geri ir baigsis 
March 20 d.

Cukrus — Ženklelis nr. 30, 
knygutėje nr. 4 yra geras ant 
penkių svaru cukraus ir bus 
geras lyg Kovo-March 31 d. 
Ženklelis nr. 40 taipgi yra da
bar geras del 5 svaru cukraus 
del sunaudojimo dedant vai
sius in bonkas. Jis baigsis Ko
vo-March 1 d. 1945.

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.

Apdovanotas Garbin
ga Dovana

Pulkininkas David C. Way
bus, isz Piedmont, Cal., likos 
apdovanotas per kongresą, 
Washingtone, su augszcziau- 
se garbe už narsu atsižyme- 
jima ant kares lauko, Sicili
joj, Italijoj. Toji dovana yra 
tai aukszeziause kariszka do 
va na kokia gali būti pado
vanota del Amerikoniszko 
kareivio už narsumą.

Ne Kvailas

Ponas — O ka, ar girdėjai 
Žyduli, jog turite visi keliaut 
in Jeruzalema nes Mesijo- 
szius užgimė?!. ..
Žydas — Nu, asz jau girdė

jai ir noriu del to nuo pono 
gaut savo pinigus, kad ture- 
tau už ka važiuot in Jeruza
lema.

Tyrinėja Politikiszka 

Apgavysta

George N. Briggs, kuris li
kos praszalintas isz savo di
delio “džiabo”, dabar užve
dė teismą idant kongresas 
isztyrinetu taji dalyka ir ji 
sugražintu prie darbo.

Norėjo Nužudyt Lenki
jos Gubernatorių

London — Lenkiszki patri- 
jotai norėjo nužudyt Vokiszka 
gubernatorių Lenkijos, Hans 
Frank, tada, kada gubernato
rius važinėjo po Lenkija. Pa
triotai padėjo ant geležinke
lio dinamito, kuris suardė lo- 
komotiva ir kelis vagonus bet 
gubernatorių nedalypstejo nes 
jis radosi paskutiniam vagone. 
Idant atkerszyt už ta j i darba, 
Vokiecziai suszaude szimta 
Lenku Krokave.

Lietuviai Patriotai
Prieszinasi Vokiecziam

Washington — Pagal Wash- 
ingtona pasiekianezias žinias, 
Lietuvoje didėja patriotinis 
veikimas priesz Vokieczius. 
Rugsėjo 22 d. Generalinis Pa
tarėjas Vidaus reikalams isz- 
leido insakyma, ingaliojanti 
apylinkes komisarus organi
zuoti vietinius apsaugos dali
nius visame kraszte. Tarnavi
mas tuose daliniuose yra pri 
valomas visiems vyrams virsz 
16 metu amžiaus, kurie turi 
reikalaujamas kvalifikacijas, 
t. y., kurie yra patikimo budo, 
politiniai nesusikompromita- 
ve, susipažinę su ginklu varto
jimu ir be fiziniu trukumu.

Paliepė Prieteliui Nu- 
žudint Priesza

Gary, Ind. —r Adomas Mi- 
kalekas paprasze savo drauga, 
Joną Bebana ir pasiūlė jam 50 
doleriu idant jis nužudytu 
Jurgi Vaszaleka už tai kad 
Jurgis norėjo pabėgti su jo pa- 
czia. Bebanas aplaikes pini
gus nenorėjo papildyt žudins- 
tos ir viską iszpažino palicijai 
kuri aresztavojo Bebana ir 
Mikaleka.

Slide
Sudžia — Esi apskunstas už 

vogimą medžiu girrioje. Ar 
tu jau buvai už ka toki nu
baustas sudu?

Apskunstas — Ne, praszau 
pono sudžiaus, lyg sziol ant 
giliuko, niekas da manes ne
nutvėrė.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT 

in diena iszvedinimui. Ryszium 
su didejaneziu Rusu spaudi
mu visuose laikraszcziuose at
sispindi didelis nerimas.

Teroras Vieszpatauja
Baltijoje '

Washington — Stockholm© 
laikrasztis Aftontidningen pra-' 
nesza kad Baltijos krasztu
spaudoje atsispindi didėjantis 
teroras tarp tu krasztu gyven-
toju. Pas daugeli suimtu j u bu
vo rasti karveliai-pasiuntiniai. 
Jie prisipažino kad tie karve
liai buvo paleisti Sovietu la
kūnu. Žasulauks ginklu fabri 
ke (netoli Rygos) darbininkai 
sustreikavo, reikalaudami pa- 
liuosuoti j u suimtuosius drau
gus. Rygoje gatvių Vokiszkie-
ji pavadinimai (kaip tai Adolf 
Hitler, Hermann Goering, von 
der Golz, ir pan.) buvo nežino
mu asmenų nuimti. Vokiecziai 
suorganizavo nauja slapta po
litiniu komisaru korpusą Ges
tapo žinioje, kurio nariai buvo 
parinkti tarp quislingu ir Vo- 
kiecziu kilmes žmonių. Jie vei
kia fabrikuose ir net ūkiuose. 
Korpusas padalintas in sky
rius, kurie laiko periodinius 
susirinkimus, skelbiamus vie
tinėje spaudoje.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes. ■

MERGAICZIU KARIUOMENE

Girdžias svieto naujeneles:
Eis kariauti mergužėlės! 
Nes jos nėra paniekintos', 
Bet kožnai vietai parinktos! 
Kurios augumu gražesnes, 
Ir isz liemenio szmaiksztesnes, 
Reiks ant szirmu žirgu joti, 
Karda prie s'zono neszioti.
Daug kalbanezios,. . parueznin-

[kais. 
Licžuvninkes,. . pulkauninkais 
Kurios mokos daugiau melo, 
Tos gaus ranga generolo.
O mergeles aukszto stono, 
Ir apsiejimo patogo.
Gausit szlipsu's ekselbantus, 
Kaip neszioja adjutantai. 
Kurios smarkios, bus žanda

rais,
Katros senos, koiszevorais, 
O riebiausias kisz purvynei!, 
Neiszbrendamon dumblynen, 
Prie vėliavų, zokoninkes, 
In szturma, vakarusziiinkes, 
“Ant durtuvu” kai suragins, 
Dainininkes mus pasmagins.

Nori Vela In vesti 
Blaivybe

Mrs. Ida Wise Smith, tau- 
tiszka pirmininke blaivystes 
draugijos, Women’s Chris
tian Temperance Union, kal
basi su Joseph R. Bryson ku
ris geidžia perstatyt kon
gresui nauja blaivininku bi- 
la idant bravorai nedirbtu 
drutesnio alaus kaip viena 
puse procento alkoholiaus 
drūtumo.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

likti savo dali, pirkdamas 
Apgynimo Czedinimo Bon
das ir Markes.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

“Aniolai” Aplaiko
Sparnus

Dažiuretojos ligoniu prie 
kariszku lekiojimo stoeziu, 
dabar buna apdovanotos su 
auksineis sparnais už gera 
tarnysta. Kapitone Juanita 
Redmond ana diena likos ap
dovanota auksineis sparnais.

Mano mielos mergužėlės, 
Kaip darželi lelijėles, 
Pasiilipinkite ginklus: 
Regias visur kares ženklas. 
Karalius didžiai rūpinas, 
Per laikraszczius siunezia ži- 

[nias, 
Kad reikės jums pagalvoti: 
Su visztoims in kare stoti, 
Tos visatos nedoro budo, 
Pas karalių nusigrudę: 
Nor karalių paniekinti, 
Gaidi ant sosto sodinti. 
Bet karalius sumislyjo, 
Kad mergaieziu visztos bijo, 
Kariuomenėn jas inrasze,- 
Ir in kare visas įprasze. 
Po to kraujo praliejimo, 
Ir tos kares pabaigimo, 
Padekavoisi jums karalius, 
Duos visoms aukso medalius. 
Karalius nenoruž dyka, 
Žad’ duot visoms po berniuką, 
Gražu kaip ratu kvietkelis, 
Saldu kaip cukraus kąsnelis!

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

Siuncziant pinigus per bai
ki ui czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkiie 
ateityje, kada siunsite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderius 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

L. TRASKAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

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

Ant Gavėnios

Graudus Verksmai arba Pa- 
sibudinimas prie Apmislinimo 
Kanczios Vieszp. Jezuso Kris
tus©, pagal senoviszka būda 
10c. Stacijos arba Kalvarija 
V. Jėzaus Kristaus 10 c. Mal
dele Arcibros'tvos Szv. Veido 
Viesz. Musu Jėzaus Kristaus 
10c. Laiszkas arba Muka mu
su Iszganytojaus Jezuso Kris- 
tuso 5c. Tretininkių Seraphisz- 
kas Officium 10c. Novena 
Stebuklingo Medaliko Dievo 
Motinos Garbei 10c. Litanja 
Liauretaniszkoj Szvenczia tį
sios Panos Marijos 10c. Istori
ja apie Amžina Žydą, jo kelione 
po svietą ir liudymas apie Jė
zų Kristų 20 c. Adresas:

Saule Publishing Company 
Mahanoy City, Pa.

“SAULE“ YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.


