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Francuzai Plaka Vokieczius
Isz Amerikos

— +

Kareiviai Apleido 
•: Miestą; Straikieriai 
b Apsimalszino /

PHILADELPHIA, PA. — 
Kareiviai pradėjo apleidinet 
miestą po apsimalszinimui • 
straikieriu, kurie sugrižo prie 
ravo darbo prie Phil. Transp. 
Co., iszeidami ant straiko 
Rugpj. (Aug.) 1 d. Straikieriai 
suprato kad tai ne juokas su 
“Dede Samu” laike kares, ir 
sugrižo prie darbo.

13 Karviu Sudege
Degancziam Tvarte

WEST CHESTER, PA. — 
.Trylika puikiu karvių sudege 
degancziam tvarte ant ūke 
George Coates, artimoje Ox- 
fordo. Jo sūnūs tame laike mel
žė karves ir staigai iszgirdo 
trenksmą, rodos kad tai buvo 
kokia eksplozija ir tuojaus 
liepsna prasiplatino po visa 
tvarta, kad ne buvo laiko isz- 
yesti karves laukan.

Kokis Tėvas,
i Tokis Sūnūs
I

5 KNOXVILLE, TENN. — 
Sekdamas paskui savo tęva 
Arthur Sloan, kuris sziadien 
sėdi kalėjime už apsipacziavi- 
ma su 18 metu mergina, pana- 
Bzai padare ir jo sūnelis 27 me
tu, kuris per paczta susipažino 
&u asztuonioms moterimis ir su 
Visoms paėmė szliuba. Ant ga
lo pacztiniai inspektoriai 
paukszteli suėmė už naudoj ima 
paczto del apgaVingu tykslu. 
Asztunta pacziule paliepė ji 
aresztavoti, su kuria pagyveno 
tiktai keturis menesius, nuo 
kurios iszviliojo $10,000 karisz- 
ku bondu, pardavė naminius 
rakandus už $1,000, deimantini 
žiedą verties $500. Dabar Ar
thur randasi už groteliu.

-- o--------  
Ugnis Sunaikino 
i Beveik Visa Miestą 
r -----
' HARBOR GRACE, NAUJA- 
FUNLANDIJA. — Ugnis kylo 
fabrike, greitai prasipaltino ir 
beveik sunaikino visa szita se
no viszka miestą trijų szimtu 
metu senumo. Apie 4,000 dar
bininku kovojo per daugeli va- 

. landų su liepsna. Isz kitu arti
mu miesteliu pribuvo 2,000 
žmonių in pagialba gesyti 
liepsna, nes jau sudege pacztas, 
banka, keli fabrikai, 30 sztoru, 
dvi bažnyczias ir kas tik pa
puolė in kele liepsnoms.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
L __ Bondus ir Markes.

Japoniszkas Dievaitis 
Neprigialbejo

Kada Amerikonai užėmė 
Japoniszka sala Saipan, tarp 
paliktu daigtu surado ir szi
ta medini Japoniszka dievai
ti Buddha,” kuris ketino vi
same prigialbet musziuose.

Nužude Duktere Priesz 
Vinczevonia, Ir Pati 

Save

CHICAGO, ILL. — Lavonai 
Elzbietos Weber, 22 metu ir jos 
motinos Mrs. Jane Verner, 48 
metu, likos surasti ant lovų 
miegkambariuosia ir tai diena 
priesz apsivedima. josios duk- 
teres.

Motina nuėjo pas mieganczia 
duktere, kuria nuszove ant 
smert po tam pati atėmė sau 
gyvasti tokiu paežiu budu, o 
tai už tai, kad motina buvo 
prieszinga jaunikiui, kurio ne
kentė ir nenorėjo idant josios 
duktė už jo teketu. Palicija 
abudu lavonus surado ant ryto
jaus, kada jaunikis atvažiavo 
važiuti in szliuba.

Naujos Mado draskyti ant szmoteliu. Bondus ir Markes.

Adomas Ir Jeva

GLESSTON, ARK. — A- 
merikonai myli visokius nepa
prastus daigtus, o geriausiu 
davadu to, yra, kad kokis tai 
Edger Hendricks ir jo pati, nu
tarė sekti pėdoms “Adomo ir 
Jevos,” apsigyveno keletą me
nesiu girioje., netoli nuo czio- 
nais ant artimo kalno.

Vienatiniu ju apsidengimas 
yra szmotas kailiniu ant pilvo, 
daugiau nieko. Pastate sau bu- 
dykia isz szauku ir apdengė la
pais. Su savim nepaeme jokio 
indo nei maisto. Vienatinis ju 
maistas yra, žuvis ir szaknis ir 
vaistai, o kaip pasiseka už
muszti zuiki. Tokiu budu per
gyveno girioje pustreczio me
nesio ir yra isz to labai užga- 

' nadytais, sveiki ir laimingi.

KARE

10 Metinis Kareivis
Suimtas Per Anglikus

LONDON. — Anglikai paė
mė in nelaisve jauniause Vo- 
kiszka kareivi po musziui tū
loje vietoje Francijoj. Buvo tai 
deszimts metu Vokietukas, pa
rėdytas in kareivio mandiera. 
Pripažino jisai kad radosi ka 
riuomeneje keturis menesius, 
bet nieką neužmusze. Buvo ji
sai sunum Rusiszko nelaisvio 
ir vadinosi Stanlius.

Vatikanas Pranaszauia 
Kad Alijentai Laimes 

Kare

VATIKANO MIESTAS, I- 
TALIJA. — Vatikano lai- 
karsztis “L’Oseervatorio Ro- &
mano” iszreiszke savo nuomo
ne, kad szio j i kare pasibaigs 
laimingai del Alijentu. Tasai 
laikarsztis raszo, buk Alijentai 
jau turi apėmė kone visus ka- 
riszkus laukus ir kare greitai 
užsibaigs, uzžydes ant svieto 
laisve ir bus tikra artymo mei
le.

Vokiszkas Laivas
Eksplodavojo

STOKHOLMAS — Telegra- 
mai pranesza, buk didelis Vo
kiszkas laivas prikrautas su 
amunicija ir ginklais paskirti 
del Vokiszku kareiviu, iszlekc 
in padanges per smarkia eks 
plozija pristovoje Talinn, Es- 
tonijoj. Rusiszki kaliniai dirbo 
ant laivo kraudami amunicija. 
Nedažinota, ar tai buvo darbas 
Rusu ar ne, nes 150 Rusiszku 
nelaisviu likos užmuszti ir su

bos padaro daugiau bledes ne 
kaip paprastos bombos. Ana 
diena Amerikonai numėtė 50 

tukstaneziu tokiu bombų 
ant Vokietijos.

Amerikonai krauna naujo 
budo rakietines bombas ant 
eroplanu, siunsti pasveikinti 
Vokieczius. Tos naujos bom-

Japonai' Skelbia Buk 
Amerike Yra Didelis

Badas
PEARL HARBOR, — Ja- 

poniszkas reidio skelbe del sa
vo tautiecziu, buk Suvienyto- 
sia Valstijcsia duodasi jaust 
didelis stokas maisto. Reidio 
skelbe: “Restauracijosia ir ho- 
teliosia, mesa yra paduodama 
tiktai syki ant sanvaites. Svies
tas ir surius del Amerikoniszku 
gyventoju yra sziadien nežino
mas ir retai kada aplaikyti per 
žmonis. Arsziause arielka yra 
parduodama nuo 15 iki 20 do
leriu už buteli.”

Septintas Amerikon- 
iszkas Generolas

Užmusztas
WASHINGTON, D. C.—Ka- 

riszkas Departamentas prane- 
sza, buk lyg sziai dienai likos 
užmuszti septyni Amerikonisz- 
ki Generolai. Szis paskutinis 
buvo Generolą James Wharton 
kuris žuvo musziuose Francijoj 
turėjo 48 metu amžiaus.

Daug Amerikonu Žuvo 
Musziuose Francijoj

WASHINGTON. — Nor- 
mandijos aplinkinėje, Franci
joj, nuo kada Amerikonai at
plaukė in tenais Birželio 6 d., 
(June) lyg Rugpj (Aug.) 6 d., 
likos užmuszta 16,434, sužeista 
76,535 ir 19,704 nesurandama. 
Viso žuvo Amerikoniszku ka
reiviu lyg sziolai 299,474. Nuo 
prasidėjimo kares žuvo toje 
aplinkinėje 45,491 likos už
muszta, 113,977 sužeista, isz 
kuriu 57.956 pasveiko, 42,103 
dingo ir 43,205 paimta in ne 
laisve.

Pirkite Apgynimo Czedinimo

Amerikoniszki Raketinai Eroplanai
kitu kaimu ir miesteliu.

ISZ FRANCUOS. — Miestas Caen, bu
vo apimtas per Vokieczius, ana diena Ii- 
kos bombarduotas per Alijentus, kur užmuszta 
buvo apsergeti kad apleistu miestą, bet po 
bombardavimui vela sugryžo isz kalnu ir 
likos pagauti per bombardavima.

Musziai P aryžiuj e
Vokiecziai Bėgdami Per Upe 
Likos Užmuszti; 10,000 Vb- 
kiecziu Slaistuose; Vokiecziai 
Prie Szirvintu; Amerikonai 
Bombardavo Japoniszka Mies

tu Ir Nuszove 16 Eroplanu
ISZ ITALIJOS — Vokiszki 

tankai netikėtai pribuvo in 
Florencija, užmuszdami gy
ventojus ir Italiszku kareivius, 
kurie Vokiecziams pasiprieszi- 
no. Vokiecziai gyventojus bade 
ant smert su bagnietais, o vai
kus suvažinėjo su tankais. Ke- 
liosia musziuose Alijentai paė
mė kone 7,000 Vokiecziu in ne
laisve ir užmusze 2,000.

Alijentu eroplanai isz Itali
jos atlėkė in Varszava, kur nu
mėtė Lenkams maisto ir amu
nicijos kurie kovoje prieszais 
Vokieczius. Lenkai isztreme vi
sa platoną Vokiecziu in kėlės 
dienas muszio.

ISZ PACIFIKO — Ameriko
nai bombardavo keturis Japo- 
niszku miestu su didėlėms ble- 
dems ir nuszove 16 eroplanus. 
Badai po tam bombardavimui, 
Amerikonai vela sugryžo ad- 
gal ir bombardavo da kelis 
miestus ir užmuszdami apie 
1,800 Japonu.

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

LONDON, ANGLIJA. - Alijentai jau 
turi apsiaubta miestą Paryžių, Francijoj, ku
riame sziadien geri Patrijotai pradėjo juos 
smaugt isz visu pusiu ir apie 10,000 Vo- 
kiecziu turi apsiaubė. Amerikonai jau ran-
dasi tik 15 myliu nuo Marselio.

MOSKVA, RUSIJA. — Sziadien Rusai 
randasi Prusuosia, skersai Szeszupes upe, 
Lietuvoje ir jau priėjo prie Szirvintu, 42 
myliu nuo Tilžės ir 90 myliu nuo Kara- 
liauczius. Estonijoj Rusai invare in slais- 
tus 200,000 Vokiecziu Latvijoj ir Estoni
joj, taipgi 150 kaimu ir miesteliu likos paimta. 
Dabar Vokiecziai yra varomi ant 200 myliu per 
tris divizijas Rusu, nuo Lenkijos lyg Suvalkų, 
prie Nemuno upe Lietuvoje. Rusai jau 
randasi viduryje Latvijos, 54 myliu nuo 
Rigos, kur eina smarkus musziai.

Prie Vilkaviszkio eina smarkus musziai 
ir prie Virbaliaus, 11 myliu nuo Prusiszko 
rubežiaus, kur Rusai ingalejo Vokieczius. 
Szirvintai dega isz visu pusiu, isz kur Vo
kiecziai pabėgo in laika, bet atkerszino pa
degimo miesto. Bėgdami padege daugeli

Vaikas Nupiove
Galva Kūdikiui

OMAHA, NEBR. — Palicija 
aresztavojo dvylikos metu vai 
ka kuris pavogė isz automobi- 
liaus dvieju menesiu senumo jauno iszgamos.

kudiki po tam nunesze ant lau
ko kur jam su peiliu nupiove 
galvele. Szerifas važiuodamas 
per laukus, iszgirdo klyksmą 
kūdikio ir nubėgo pažiūrėti kas 
atsitiko, bet per vėlai atėjo i- 
dant užbėgti kruvina darba
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Kas Girdėt Į
i Prisiartina prezidento, vai
stiniu ir pavietavu virszininku| 
rinkimai ant visokiu urėdu. 
Ukeso balsas sziam sklype yra 
kožnu privalumu. Tieje Lietu
vei kurie czionais apsigyveno 
ir pasiliko ukesais szio sklypo, 
turi lygias tiesas su tais, kurie 
czionais yra apsigyvenia nuo 
szimtu metu arba czionais už- 
gimia. Arsziausia, kad laike 
rinkimu musu tautiecziai par
siduoda ir duodasi prisikalbyt 
visokiems politikiszkiems pa- 
szlemekams.

Jeigu kožnas Lietuvy s atsi
mintu, ikad reikia jam užsire
gistravo! ir balsuoti laike rin
kimu, pasinaudodami isz uke- 
siszku tiesu, tai Lietuviai szia- 
dien turėtu daulgiau paguodo- 
nes ii’ žeriklivumo politikoje.

Angliszki kliubai, vyru ir 
moterių jau pradeda darbuotis, 
organižuojesi ir agitavoja, ka 
darys laike rinkimu. Laikas 
kad ir musu kliubai sudrudetu 
ir darbuotųsi del savo labo.

tankai deda tuszczia szaukszta 
in burna. Kada jai žino, kad su 
savo ištrintąją pacziuosis, arba 
del jo atsisako mergina, tai jei
gu pacziuosis, daug labai valgo 
arba visai nieko — isz džiaugs
mo. Tankai jaunikis 'būdamas 
drauge su savo mylima, ne ten
ka kalbos ir ka toki po nosia 
mikczioja.

Jeigu gauna nuo savo myli 
mos “Atstaiika” tai stengėsi 
svietui to neparodyt, galvi 
augsztyn kelia, nes ilgai iszkel- 
tosi noiszlaiko', ba nepaisintp 
kaip pati galva misisvere ant 
krutinės. Per kėlės dienas 
vaiksczioja kaip ne save, bet to 
žmonim neparodo o kurie nuo- 

' latos juokėsi ir iszrodo kai} 
kvailei.

Daugelis žmonių yra tosios 
nuomones kad suredimsa lai 
raszczio, tai visai menkas daly
kas ir tik “balkos” o ir Reve- 
rendas M. H. Blakei- isz Detroit 
Mieli., buvo tosios paczios nuo 
mones ka ir kiti. Geidamas 
žmonis apie tai pertikrint kad 
redimas laikrasczio yra “tik 
baika, ’ ’ melde redaktoriaus 
laikarszczio “Detroit News”

Amerikiecziai Svetimu1 
Kilmių Savanoriai
Tarnauja Raud 

Kryžiui.
I

*

Milijonai Baud. Kryžiau sa- 
•anoriu praeitais keliais me
ats žymiai prisidėjo prie isz- 
laikinimo karo nelaimiu ir 
ziadien mato, kad ju darbas 
mvo tikrai naudingas.

Milijonai ju pagamintu ban- 
lažu ir kitu chirurginiu reik- 
nonu daliai- vartojama Franci- 
’oj. Ju supakuoti padieliai ra- 
nina musu sužeistuose ligoni- 
iese. Ir milijonai kitu, kurie 
tiikavo krauja per Raud. Kry- 
iu žino, kad tukstancziiis mu
ni vyru kariuomenose kraujo 
įlazmos perliejimai iszgelbejo 
mo bereikalingo ir pirm laiko 
nirties.

Tarpe milijonu savanoriu 
yra daug grupių Amerikiecziu 
svetimi? kilmių. Susirinkda- 
ni foažnycziu ir draugystes 
svetainėse, privacziuose na-

Skrantuose atsirado dvi 
dainorkos, 

Nežine kokios,
Badai gyvanaszles, 
O gal senmerges. 
Staug jais szuo, 
Man ne galvoj,

Tik girdėjau kad puikiai 
dainuoja,

Taip kaip szunc loja.
Klausant net vysta ausys, 

Biaurus žodžiai suvis, 
Per szvente jau ka iszdare, 
Ir kokiu funiu ten padare, 

Tai Sodoma darėsi, 
Visko pridarė.

In viena grinczia suėjo,

Renka Drapanas Po Bombardavimui

Angliszkos szeimynos renka savo drapanas po Vokisz- 
kam bombardavimui. Drapanos likos iszmetytos po visa 
aplinkine. Paskutiniam bombardavime Anglijos, Vokie
cziai numėtė ant Angliszku miestu net 5,000 bombų.

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

Raszant laiszkus in redakci
ja “Saules,” malonėkite isz- 
aiszkint koki turite reikalą ir 
jeigu siuneziate pinigus, tai pa
žymėkite už ka siuneziate juos, 
o apturesiste geresni patarna
vimu be jokio užvilkinimo ir 
apsisaugosite nesmagumu. Ne
kurie prisiunezia pinigu be jo
kio iszaiszkinimo už ka pri
siunezia pinigus. Taipgi, ra
szant laiszkus, jeigu geidžiate 
atsakymo, neužmirszkite inde- 
ti markes del atsakymo, nes ki
taip jusu laiszkas neaptures jo
kio atsakymo. Laiszkus a Pi
nigus visados siunskite ant szio 
adreso: Saule Publishing Co.,

MAHANOY CITY, PA.

Anglikai, Vokiecziai ir Airi- 
szai žymiai pasikėlė politikoje 
ir turi aukszcziausiu dinstu, o 
Lietuviams numėtė nugriauzta 
kaula ir turi tuom būtie užga- 
nadytais, o Lietuviai ant pas
kutinio laipsnio yra bernais po
litikierių. Juk musiszikiu szia- 
dien yra didelis skaitlis visu ir 
galime nuveikti daug, jeigu tik 
laikytumės vienybes, o ateityje 
mes ir musu vaikai turės dides
ni atsižymejima politikoje.

Kas isz tojo mokslo kuri duo
dame savo vaikams, jeigu turi 
eiti in mainas ar fabrikus, o ne
galimo del ju pasirūpint kokio 
politikiszko dinsto arba vieta 
mokyklosia ir vis mus atstume 
iii szona. Jeigu busime susior
ganizavę ir laikysimės, tai gau
site ta, ka ir kiti gauna del savo 
vaiku ir neturės po svietą tran
kytis jeszkodami sau darbu.

Jeigu Airiszis gero ne vėlina 
Lietuviams, tai nėra jokiu dy- 
vu, bet jeigu susiairisziaves 
Lietuvys, tai szunc neatstoja, 
nes ant savo tautiecziu žiuri isz 
augszto, o tokiu turime kožnoje 
apygardoje, kurie iszsižada ne 
savo kalbos ir tik su žaliable- 
kais draugauje.

Lietuviai su fokais renega
tais neprivalo sėbrauti ir jokio 
reikalo su fokais neturėti. Juk 
nekurie Lietuviai nepaiso ant 
tikybos ir tautos, nes pameta 
tikėjimą ir tauta ant visados.

idant jam pavėlintu rėdyti 
laikraszti tik per viena sanvai- 
te. Redaktoris tokiu pasiauka 
vimu kunigclo labai nudziugi 
ir sutiko ant to su mielu noru, 
džiaugdamsis vienlaik, kad ii 
jisai nors turės vakacija per vi
sa sau vaite. Kad kunigėlis per 
visa sanvaite rede laikraszti ir 
užbaigdamas savo ta ji darba, 
paskutinis diena parasze ir 
skaitytojus savo nuomonia 
apie sekancziai:

“Mano laikas redimo szio 
laikraszczio baigėsi su sziuom 
straipsniu, o ranka konia bt 
valdžios yra kurioje laikau 
plunksna; mano smegenys ko
nia sumaisztos ir turiu pripa 
žinti, kad džiaugiuosiu apleisi 
redaktoriszka kede. Baisus tpi 
darbas, tik skuby'k ir šku'byk 
raszyt, jeszkok, sznipinek, kra
tyk, skaityk viską kas tik pa
puola in ranka ir parenginck 
materijola žaibiniu staigumu 
del linotaipu kurie naryje rasz- 
ta kaip alkani vilkai.”

Vienam angliszkam laikarsz- 
tyje tūlas Psyliologas (tirine- 
tojas žmogiszko budo) iszrado, 
kad galima kuoaiszkiausia pa
žinti, kokiam padėjime randasi 
kožnas insimylejas žmogus, jei
gu tiktai per kėlės miliutas ge
rai teminsime ant jo pasielgi
mo laike besiedos.

Sztai, ypatos būdamos pirma 
karta meileje, neturi norą ant 
Valgio ir kuom meile didesne, 
tuom labiaus valgyt ne nori. 
Ant veido taipgi užeina tan
kios atmainos, akys labiaus, 
pradeda žibėti, veidai tankai 
užkaista. Dienoje, kuriuoje ke
tina del savo mylimos iszpažin-

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagalba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- į 
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.

visos trys 
KNYGUTES 

"SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

KV “Saule” dabar S4.0L 
metams in Suvienytose Valsti 
jose, $5 kitose Vieszpatystese

nuošė ir kitur, jie stengia at
likti savo dali kad tik padėjus 
nusu jaunuosius tarnyboje.

Be abejo, musu kareiviai 
ra dėkingi svetimtaucziu gru

pėms, vyrams ir moterims, dau
gelis isz ju turi prisiriszima 
prie savo szalies kuri nei karas 
nei metai negali suardyti.

Daugelis isz j u turi gražius 
prisiminimus apie savo tėvu 
szali, bet visi, ar tai Lietuviu, 
Vokiecziu, Jugoslavu arba Ita
lu kilmes sziadiena prisideda 
prie Amerikos karo pastangų. 
Jie invert ina reikalą ir sunkiai 
lirba ir ju darbas padeda su
keikti Amerikos kareiviams ge
riausia medikale priežiūra.

Bet savanoriu grupes ne tik 
irisidejo prie Amerikos Rau- 
lonojo Kryžiaus svarbios vei- 

■os sziame 'kare. Jie gausin
gai prisideda prie fondu per 
airiuos galima iszlavinti Raud. 
Kryžiaus atstovus, kurie siun- 
cziami kartu su musu pulkais 
in karo frontus prižiūrėti su
žeistus ir sudaryti pasilinksmi
nimo punktus musu kareiviams 
r jūreiviams viename isz 
Raud. Kryžiaus kliubu, kurie 
.ra iszskirstyti visose pasaulio 
dalyse.

Matome kaip szie patarnavi
mai sziu savanoriu yra inver- 
tinti nuo laiszku vyru tarnybo
je. Pirmose invazijos dienose 
Normandijoj -raportai pranesze 
apie invairius bandžus ir chi
rurginius intaisymus, kurie bu
vo padaryti Raud. Kryžiaus 
savanoriu. Kraujo plazma vai
dino svarbia role sužeistiems ir 
Raud. Kryžiaus darbininkai 
pribuvo karo laukuose tuoj po, 
pirmųjų kovu. Jie prižiūrėjo j

v . , . ’ . , . isužeistuosius gamino valgi,1 
iszdalino reikalingus asmeniu 
ius reikmenis ir pasitarnavo 
invairiais budais.

Szie Raud. Kryžiaus patar
navimai ne'butu invyke be tu 
naminio fronto milijonu kurie 
prisidėjo savo darbu ir gau
sioms aukoms per Raud. Kry- - 
žiaus fondo vaju praeita Kovo 
menesi. —American Red Cross.:

; į.r i . -■ . r ’.A

Ir sau gerus laikus turėjo, 
Per dvi dienas uliavojo, 

Ka tik isz galvos neiszejo.
Klykimas ir cypimas,
Buvo ir girtavimas,

Paskui nakezia imtis pradėjo, 
Namu gaspadine ant pecziaus 

uždėjo, 
Bet ka nudege, tai nežinau, 
Rodos sėdynė, taip girdėjau,

Tegul jais galas, 
Gal tai ir melas, 

* * *
Tam Szenadoryje, tai merginu 

daug yra,
Trauke guzute ir byra,
Trukę, ne neragauna, 

Viską sumaiszo.
Namo pareja da guzute trauke, 

Ne nesusitrauke,
Isz karezemos turi isz va ryt, 

Ir duris uždaryt.
Jeigu da apie tai iszgirsiu,
Tai net vardus apgarsysiu.

* * *

Tūlas vyras su bo’belka in P. 
važiavo, 

Ir karezemoje dvi dienas 
apsigyveno,

Gerus laikus turėjo, 
Gere ir valgė kiek tik norėjo.

Boba savo vyro nežiūrėjo, 
Ba daugybe pažinstamu ten 

turėjo,
Taigi girde ir gere, 

Neapsakysiu darbus dvieju 
dienu, 

Ba butu biaiiru del visu, 
Smarves nemažai paliko, 
Mat per ta laika visaip 

atsitiko.
* * *

Ten bute paskutine,
Kur yra neszvari gaspadine, 

Gzia vėl, jeigu gaspadine 
szvari ir jauna,

Ir da patogi gana, 
O da senyvas vyras,

Tai szirdeles jam ne kas, . 
Girdėjau Szv. Ludvike tokia 

porele gyveno,
Bet kaip gyveno, tai jau gana, 

Per diena ėdasi, 
Nuolatos peszasi,

> O jeigu vyras diržą paima, 
Tai burdingieriiis gaspadinelia 

apgina,
Ir da aibeezia, 

Bosui in kaili inkreczia,

Vienoje žinomoje vietoje, 
Vestuve atsibuvo,

In kur dvi mandruszkos 
pribuvo.

Mandravo ir mandravo, > 
Koli iszmesti laukan gavo, 

Tai yra labai negražu, 
Jeigu taip atsitinka del 

mergužių.

' Andrius J. Recklitis
PIRMOS KLIASOS SALUNAS 

206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

Jonai kur taip skubiniesi? Einu 
pas p. Andriu Reckliti. Kas tenai 
naujo yra? Tai geriausia Lietuvisz- 
ka užeiga del visu Lietuviu. Jis už
laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip
gi minksztus gėrimu ir kvepianezius 
cigarus. Visi pas p. Reckliti, 206 W. 
Centre St., MAHANOY CITY, PA.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
—c---

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

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

Pirkite Apgynima
Czedinimo Bondus!

i
ir Markes. Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

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

50c., o aplaikysite knygas per paczta. a
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. '1

ti savo meile, tai suvis nevalgo, 
o jeigu ir sėda prie stalo, tai 
tiktai bovijesi su videlcium ir 
peiliu, jeigu pjausto mesa, tai 
labai pamaži ir žiuri in valgi su 
klystanczioms akimi, o kada 
patemina, kad ant jo kas žiuri, 
jtai greitai imasi prie valgio, o

I Sziam pavo 
Į jingam laike, ta 

vo Amerikos Te 
vyne reikalauje 
tavo paszialpos 
Pirkie Apgyni 
mo Czedinimo

Bondus ir Markes.

ISTORIJE apie Gre£°riUB’
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25<J ::

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

O ka, jeigu gaspadine gera 
pagelba turi, 

Tai ir savo vyro nežiūri, 
Žmogelis raukosi,

Ir sau galva kasosi.
* * *

Skulkino gana didelioje,

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
aiinaliszka apraszymas, 202 pus. 3oc

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
tmta 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,

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

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

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

No. 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. 5R 
puslapiu .............. 15c

No. 123 Septynios istorjos api,? 
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 Trvs istorijos apie Duk
tė pustvniu: Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c

SKAITYKIT 
’ “SAULE” ‘
PLATINKI!!

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas pricakymas 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 savn vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoias. 76 puslapiu................20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo-. 
karnas 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 E^eturios istorijos anie 
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 istorijds apie Joną ir 
Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu .................................................. 15c

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; Ar/t keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Sz’nlpikas; 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. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield daneuje; Pabe- 
eole; 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. 25e

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

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

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

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus;............................... 15c

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Esarbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Fasitaisias 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 Kale? 
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...........25o

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

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

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

Adresas:

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.
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VAIDUOKLIAI DVASIOS
Kemuliu kapus. Iki Vladinisz- 
kio galėjo 'būti ne daugiau kaip 
du kilometrai, bet žmogelis 
staiga pasuko arkli ir nuvažia
vo visai in kita puse. Kunigas

(JANA platus, smėliuotas, ap
sodintas jaunomis vysznele- 

mis kelias, vedantis nuo vieno, 
didesnio ir gyvo Vilnijos mies
telio in kita, apgyventa beveik 
vienu Žydu, apskurdusi ir pur
vina miesteli. Ties pat Kemu
liu kaimu jis skyrė in dvi puses 
dideles ir gražiai sutvarkytas 
kapines. Vienoje kelio puseje 
buvo senos kapines, antroje 
naujos. Senųjų kapiniu puseje, 
aptvertoje medine sutrūnėju
sia tvora, augo szimtameteg 
puszys, placziai iszsiszakoju- 
sios ir iszsimecziusios po visa 
didžiuli plota; tvoros pakrąsz- 
cziais augo gyvoji alyvų siena: 
alyvos buvo taip suaugusios, 
susipynusios szakomis, kad va
sara, kai jos sužaliuodavo, pro 
jas negali prasiskinti sau kelio 
Toliau už alyvų kur-ne-kur bu
vo iszsimete jaunos nedideles 
puszeles, szpireiku krūmai, o 
tytineje ju puseje nedrąsiai 
stiepėsi in virszu keli berželiai. 
Kapai, seni ir apaugę mažute 
žole, rudomis samanomis, 'buvo 
beveik susilyginę su žeme. 
Juos galima buvo pažinti tik 
isz pastatytų paminklu su labai 
senais Lenku ir Lietuviu kai-j 
bomis paraszais, arba sulindu-i 
siais in žemes kryželiais. Kai 
kur tarp medžiu buvo iszsiki- 
sze in virszu aukszti, invairiu 
seni kryžiai. Nakti sziose ka- ! 
pinese iszga st ingai dejavo a- ' 
puokas arba veiksmingu balsu ' 
klykė peleda. Diena medžiuose 
linksmai cziulbejo paukszte- 
liai.

1

Antroje kelio puseje. buvo 
nauji kapai. Czia jau kitas 
vaizdas. Vietoje įszsikerojusiu 
pusziu augo baltaliemenei ber-. 
želiai, szonais takeliu augo jau- 
nueziai, nesenai pasodinti szpi
reiku krūmai, prižiūrimi, kas 
met apkarpomi. Iszdidus, gra
žus, atsilosze paminklai bliz
gėjo saules arba menulio szvie
šoje, o aukszti, naujai nudažy
ti, 'bet jau paprasti, be jokiu 
pagražinimu kryžiai, rimti ii 
susimastė. Smėlio iszbarstyti 
takeliai; Ivg koks voratinklis, 7 v O 7

buvo invairiai iszkraipyti po 
visas kapines tarp naujai su
piltu auksztu kapu, gražiai isz 
szonu apdėtu žaliomis velėno
mis ir apsodintu invairiausio- 
mis gėlėmis.

Szalia kapu, visai nuolai
džioje vietoje, tarp tanku krū
mu, stovėjo aplužusi, pasenusi, 
nuo metu nasztos in žemes su 
lindusi trobele, kurioje gyveno 
senas žvejys su savo sunumi, 
žmona ir jau apysene dukteri
mi. Isz kur jis ežia atsikraustė 
kas jis toks, ir kuo isz tikrųjų 
jis užsiima, niekas nežinojo. 
Vadino ji žveju, nes jis kar ry
tas su savo sunumi eidavo prie 
ežero, insiirdavo in jo vidurį ir 
meszkeriodavo. Bet kas svar
biausia, niekas nuo jo tu žuvu, 
kurias jis sugaudavo, nėra pir
kęs. Tad kaimynai slaptai ir 
buvo kuždedavesi, kur jis tas 
žuvis deda, ir kaip prasimaiti
na su savo szeimyna.

Kokio jis buvo tikėjimo, taip 
pat niekas nežinojo, tik žinojo 
ta, kad nei jis, nei kas kitas isz 
jo szeimos, niekados Kataliku 
bažny ežioje nepasirodydavo.

Paliko Ratai §100,000 Į gyvenusi vakarinėje senųjų ka- nustebo, bet negalėjo jam nieko

r' f Aųl

......

Advokatas W. Rand isz 
Brookline, Mass., mirdamas 
užrasze szimta • tukstancziu 
doleriu savo katai “Buster.” 
Kate prižiūri jojo buvusi gas- 
padine ir josios sūnelis, už 
ka aplaikineje menesine už
mokesti, nes ji supranta ge- 
riause kaip turi prižiūrėti 

taja kate.

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

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

I pu puseje, ten, kur už tvoros at-
Į skirame sklype buvo laidojami 
žmogžudžiai, vagys ir kiti nu
sikaltėliai, savo mirimo valam

i doje„ nesusitaike su Augsz- 
cziausiuoju.

Ir tai buvo gryniausia teisy
be. Dažnai tamsiomis naktimis

pasakyti. Žmogelis ji veže, kur apuokas. Balti berželiai, 
norėjo. i ruodami nu^Įengvuczio

erdveje. Važiuojant’&zokes nuo sėdynės, sugriebiau1 antra panaszi in szia> szmekla 
in glėbi, pa- ir visu smarkumu, su lazda 

kėliau ant ranku ir tesakiau isz rankoje, puolė Jonas. Nelai- 
vežimo. Asz ir liepiau sustoti minga! — Ji nespėjo perszokti 
Baltrus manos r 
vare aiklius kiek galėdamas ir' nuo smarkaus smūgio.
sustojo tik prie klebonijos. Kas j Jonui neindomu buvo szmek

lu veidai. Jis gana ramiai atsi
sėdo ant griovio kranto, susi
suko papirosą, užsidegė ir gry- 
žo in miestą. Tuojau deszimt 
žandaru atvyko prie kapiniu, 
bet jokiu szmeklu ant kelio ne 
rado. Apsupus žvejo namus, jie 
buvo rasti sudaužytomis galvo
mis namie, o kruvinos baltos 
skraisetes tvirtino, kad jie yra 
buvę szmeklomis.

'Rytojaus diena jie mirė ir 
buvo palaidoti senose kapinė
se, vakarinėje ju puseje už tvo
ros.

Teismas Joną iszteisino.
Nuo to laiko Kemuliu kapi

nėse nesivaidino.
Jaigu asz pakeieziau vietų ir 

žmonių vardus, gi kitur visai 
ne norėjau pažymėti jokios vie
tos pavadinimo, tai ne del to, 
kad mano nupasakotas atsiti
kimas yra pramanytas, bet del 
kitu nepaaiszkinamu, man vie
nam težinomu priežaseziu, Asz 
tik randu reikalą pasakyti, 
kad szis atsitikimas yra tikras. 
Veikiantieji jame asmens dar 
gyvena, taipogi gyvena ir daug 
Žmonių, kurie to neužgins. Man 
tik gaila, kad, davės savo 
plunksnai valia, asz gal but isz- 
kelsiu sziems asmenims nema
loniu prisiminimu.

Kuriais metais tiktrai tas in- 
vyko, raszydamas neturėjau 
prie saves ne vieno sziu asme
nų, todėl nepasakysiu, tik ži
nau, kad priesz kara apie 6-7 
metus. Tuokart asz dar tik po 
stalu vaikszeziojau. —GALAS

beribeje
keliu, ant ju krito tamsus vysz- J lengvute szmekla i 
niu szeszeliai, garsiai trinksėjo 
arklio pasagos, bildėjo ratai.

Jie jau netoli kapiniu. Nejau
ku. Ant senųjų kapu dejuoja 

svy- 
veje-

tepaklausę. Jis j griovio, ir tuojaus susmuko

ta szmekla buvo, asz nesužino
jau.

— Taip. Ir Jums, Dvasios
Kodel žmogelis neveže jo pro lio, rodosi, ’lyg butu daugybe1j 

L szakosl
laba-; — rankos,kurias jos judina in'Teve, nereįkejo taip rizikuoti

kailines'bet paširinko kita, tris judaneziu szmeklu, o ju 
kartus tolimesni, kelia, ] 

pasmaugto visas puses.
I — Dvasios Teve! Asz bijau menkas juokas: peilis in kruti- 

I ne ir atiduoti pinigus. Bet ji, ta 
baime,' szmekla, labia kvaila. Tai gy

vulys, kuris nieko nesupranta. 
Asz nemaniau, kad po pana- 
szaus atsitikimo ji drys pasiro
dyti. Tik ka buvau iszejes už 
mesto ir girdėjau, kad kapinė
se neramu: szmekla dūksta. Ji, 
tur but, jauezia savo gala.

— Gal but, — atsake kuni
gas. — Bet tau, Jonai, nėra rei
kalo eiti su ja grumtis. Asz 
viską pranesziau žandarams, ir 
jie atliko, kas reikia, ,o tu dar 
gali papildyti žmogžudyste ar
ba pats žūti. Asz draudžiu tau.

— Dvasios Teve, — nerim
sta Jonas.— Asz turiu su ja su
sigrumti. Žandarai? Jus ma
note, kad jie drąsus vyrai? 
Taip, jie drąsus, nes vakar, 
apie pusiaudieni penkiese 
vai'kszcziojo po senuosius ka
pus, o nakti ju ten ir penkias- 
deszimt neinpraszysi. Apylin
kei jau nusibodo tos komedi
jos. Asz einu, Dvasios Teve!

Veltui kunigas ji stengėsi at
kalbėti. Jis iszejo.

— Asz parodysiu tam niek- 
szui, — tarė jis iszeidamas. — 
Kaip tai galima? O jeigu Jus 
butumet važiavę su Szven- 
cziausiu, o jis butu užpuolęs? 
Ka?

Tai buvo Vladiniszkiu kaimo 
doras ir drąsus parapijoms.

Suspaudęs stipriai savo di
dėlėse rankose lazda, Jonas 
prisiartino prie kapu. Kad 
staugianezioji szmekla ji isz- 
girstu, jis garsias sukosėjo. 
Viena sekunda viskas nutilo. 
Tik lietus szniokszte medžiu 
lapuose. Staiga prie tvoros pa
sirodė szmekla. Per viena aky- 
mirksni ji atsirado viduryj ke
lio ir stovėjo nejudėdama.

Jonas priėjo visai arti jos. 
Jis pakele ranka ir padare di: 
deli kryžiaus ženklą, o paskui 
garsiai isztare:

— Jaigu tu esi szmekla, pa
sitrauk isz kelio, bet jeigu esi 
žmogus, pasisakyk, kas esi, 
nes...

Tyli szmekla pradėjo judėti. 
Ji lyg paūgėjo, iszsipute, pas
kui iszkete rankas ir pradėjo 
artintis prie drąsaus keleivio.

Jonas vis stipriau ir stipriau 
spaude rankose lazda.

— Asz noriu palikti tave 
gyva, — kalbėjo skubiai Jonas. 
— Pasisakyk, kas esi, ir pasi
duok arba pasitrauk isz kelio.

!j, Szmekla nebyle. Juk dar nie- 
i kas nėra mates, kad szmekla

aisz’ku: jis bijojo 
Žydo szmeklos.

Jie nepavėlavo:

savo gyvybe. Su tokia szmekla

■Kemuliu kaimo gyventojai gir- buvo nenumirGS.
.dėdavo senuose kapuose gai- kiauše ligonio iszpažinties, pa-
; liūs dejavimus, velniszka juo
ką, tai sziksznosparnio cypimą 

'aika apuoko suokimą. Szaltas 
! sziurpas pereidavo visiems nuo 
j virszugalvio iki kulnu. Nuo tu 
■ balsu sziąuszdavosi plaukai.

Pagaliau gandu platintojai 
tiek insidrasino, kad pradėjo 
pasakoti, jog neramioji szmek
la vaidinasi ir dienomis. Vie
nas ir kitas mate senose kapi
nėse juoda dideli katinu su 
blizganeziomis akimis, kuris, 
juos pamatęs, susijuokė žmo
gaus balsu ir žuvo. Kiti vėl 
mate rausva oži, kuris lyg pa
dūkęs szokinejo medžiu vir- 
szunemis, spardė senuosius ka
pus, lyg norėdamas insikasti 
po žemėmis, o jo uodega buvo 
labai ilga, apaugusi juodais 
gaurais.

Bet vaiduoklis vis nerimo, ir 
gandai ėjo kits už kita 'baises
ni.

Apskritai — szis žmogus venge 
susitikti su kaimynais, buvo vi
suomet paniuręs ir susimastęs, , 
o jo akys pikta inžiuredavo isz 
po placziai iszsikrumojusiu an- ‘ 
takiu.

Beje, apie ji dar kalbėdavo, 
kad jis galis ka nors “užkalbę- ’ 
ti,” užsiima invairiu ligų gydi
mu ir galis gana gerai burti. Ar 
eidavo kas nors pas ji, sunku 
žinoti, ir tas pasiliko paslaptyj, 
nes, pradeje kokiame nors su
sirinkime apie ta keistuoli kal
bėt, kiekvienas stengdavosi 
tuojau užmegsti kita kalba ir 
nedrąsiai pažvelgdavo in savo 
artimiausi kaimyną.

II
Apylinkes gyventojai su

bruzdo: praeita nakti klumpia
me ir tankiais krūmais apaugu
siame raiste — pelkeje buvo at- 
nužudytas apysenis Žydelis, 
žinomas stambus gelumbiniu 
prekių pirklys Szolumas Baus
tom’as. Jis buvo pasmaugtas. 
Kakle buvo žymu trijų pirsztu 
antspaudos, o ant kairiojo 
smilkinio sukrekęjes kraujas. 
Keistas buvo jo nužudymas, 
bet dar keiseziau atrodė tas, 
kad jis buvo taip giliai invažia- 
ves in krūmas per tokia klam
pyne ir nepaskendęs. Isz jo ve
žimo buvo iszkrautos visos pre
kes, arklys buvo iszkinkvtas ir 
ramiai sau ede žole prie veži 
mo, kuriame gulėjo nužudyta
sis.

Žandarai puldinėjo ir szen, 
ir ten, klausinėjo, tardo, bet 
nieko negalėjo susekti. Buvo 
intartas žvejys, bet po keliu 

■ tardymu, pasėdėjos tris dienas 
> kalėjime, jis buvo paleistas.

Žmogžudys neatsirado.
Nuo to laiko Kemuliu 'kapi

nes pagarsėjo visoje apylinkė
je. Pasakojo, kad nelaimingojo 
Žydo szmekla, nerasdama sau 
vietos, gąsdiną pasivėlavusius 
praeivius invairiausiais bu
dais: tai pavirsdama in dideli 
gaurota szuni, tai in milžinisz
ka, sulig karves didumo, skrai
danti sziksznosparni, tai tie- 
siog in balta, in žmogų pa-na- 
szia, didele szmekla. Ji apsi-

III.
Apysenis žmogelis, apsivil

kės lengvais, szvariais drabu
žiais, gražiai iszvalytais batais 
suszukuotais plaukais, gana 
maloniu, bęt nuliudusiu ir susi
krimtusiu veidu pasibeldė in 
klebonijos duris. Jau buvo ga
na vėlus laikas, todėl jam teko 
pakartoti beldimas kelius kar
tus, kol senute, klebono motina 
atidarė duris.

— Garbe Jėzui Kristui, — 
pasveikino ja žmogelis, nusi
imdamas kepure.

— Per amžių amžius! — at
sake senute ir indomiai apžvel
gė akimis nuo galvbs iki kojų 
vėlyva sveti.

— Dvasiszkas Tėvas namie ? 
skurdžiu balsu paklausė žmo
gelis.

— Taip. Ko Tamstai taip 
vėlai reikia?

— Mano sūnūs mirszta! — 
atsake žmogelis. Jo balsas su
drėbėjo. Skubiai su szvarko 
rankove nubraukė nuo akiu 
aszaras.

— Praszau ežia eiti ir pa
laukti, — pavadino ji senute, 
kunigo motina, iii kąm'bari, — 
asz tuojaus paszauksiu ji.

Po keliolikos minueziu in 
kambarį inejo kunigas. Jis jau 
buvo apsirengęs keliones dra
bužiais, ant galvos turėjo juo
da skrybėlė. Žmogelis ir ji pa
sveikino Kristaus vardu, pas
kui pa'bucziavo kunigo ranka.

— Kas jam yra, tavo su
lini? —paklausė žmogelio ku
nigas.

stiprino Szv. Sakramentais, 
davė Paskutini ‘Patepimą, nu 
ramino ji ir vėl iszvažiavo.

— Kodėl Tamsta pasirin
kai taip tolima kelia, — pa
klausė jo kunigas, kai jie va
žiavo atgal. —Pro Kemuliu 
kapus daug areziau.

— Taip, Dvasiszkas Teve, 
areziau, bet....

— Niekai, — nusiszypsojo 
kunigas. — Dabar gryszime at
gal trumpiausiu keliu. Asz no
riu pamatyti savo akimis 
szmekla.

Žmogelis iszpute akis. Jis 
abejingai truktelėjo pecziais, 
nusiszypsojo. Pamanęs, kad 
kunigas tik juokauja, smar
kiau pavarė arklius.

— Važiuok, sakau Tamstai 
pro Kemuliu kapines, — nusi
szypsojo kunigas.

— Bet, Dvasios Teve.
— Taip, taip. Asz ta gerai 

žinau. Girdėjau. Važiuok, sa
kau.

Žmogelis pasuko arkli ir pa
sileido lengva riszczia lygiu 
vieszkeliu.

Menulis danguje szypsojos 
su visu veidu. Aplink ji szoki- 
uejo mažutes žvaigždeles, 
linksmai žaisdamos mėlynoje

— Asz nežinau, Dvasios 
Teve. Sziadien 'vakare sugry- 
žo isz darbo sveikas, o dabai 
jau mirszta.

— Gerai. Toli reiks važiuo
ti?

— Netoli, Dvasios Teveli in 
Vladinisziki.

— Eikime drauge, — pra
tarė kunigas ir skubiai iszejo 
isz kambario.

Tuojau buvo prikeltas za
kristijonas. Kunigas apsirūpi
no sakramentais, atsisėdo in 
vežimą ir iszvažavo.

ligonis dar' — szna'bždejo žmogelis. 
Kunigas isz-l — Negalvok apie

■ bet sudėt visa vilti Dievo ina- 
' lonei, — atsake jam kunigas.
— Paragink arklius.

Kapines. Neramiai szlama 
medžiai. Kartus ir duslus juo
kas. Skardus, ausis plesziantis 
szvilpimas. Velniszkas klyks
mas. Ir staiga!... O, Dieve!... 
Staiga tarp tankiu alyvų krū
mu iszauga milžiniszka balta 
szmekla. Ji skubiai perszoka 
per tvora ir nori pastoti va
žiuojantiems kelia. Ji iszske- 
czia rankas, 
balta migla, 
tytis kūnas.

Maldų Vainikėlis 
:: Knygele :: 

2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 
Puslapiu; Juodi Apdarai; 
Aiszkus drukas; smagi 

knygele, 75 Centai.
Rodykle:

Bažnytinis metu padalinimas. 
Pasnikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetines.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas. 
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu. 
Du didžiausi meiles prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles 
Gailesczio. 
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos.
Psalme 45.
Giesme Szventas Dieve.
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažinties. 
Perkratymas sanžines. 
Maldos priesz pat Iszpažinti. 
Imdamas nuo kunigo iszriszima. 
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus. 
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos. 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta. 
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus. 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo.

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka. 
Paskiaus atiduodamas Dievui gar

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Malda su visuotiniais atlaidais.
Malda prie Szv. Sakramento po 

Komunijos.
Garbinimas 
Malda 
Malda 
Malda 
Malda

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

kalbamas.
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
Litanija prie Szv. Antano isz 

Padvos.
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų. 
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo. 
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų. 
Giesme L.aba Nakt. 
Ministranturas.

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

ir

Szv. Sakramento. 
Tamosziaus. 
Vieszpaties Jėzaus. 
Panos Szvencziausios 
Bernardo prie Szv.

Kelias in Vladinisz'ki ėjo :pro SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

nuo kuriu pakyla 
o po ta migla ma-

iv.
Tai buvo nepaprastai tam

sios nakties devinta valanda. 
Dangus apsitraukęs niūriais 
juodais debesimis, lynojo smul
kus lietus, po laukus 'kauke ve
jas. In klebonijos duris pasibel- • 
de augalotas vyriszkis. Jis bu
vo apsisiautęs su pilku ap
siaustu, ant galvos giliai užsi- 
maukszlines kepure, o rankose 
laike sunkia ąžuoline lazda.

Klebonas dar nemiegojo. At-i 
silankiusi sveti jis priėmė val
gomajame kambaryje.

Pamatęs inejusi žmogų, kle- 
ponas nustebo.

— Na, — buvo bepradedąs 
klebonas.

— Asz noriu prieiti iszpa
žinties, — atsake inejusis ir pa- 
bueziavo jo ranka.

— Iszpažinties? — dar dau
giau nustebo klebonas. — Asz 
nieko nesuprantu.

— Taip, asz noriu prieiti 
iszpažinties, — patvirtino savo 
žodžius inejusis, — o paskiau 
mes, Dvasios Teve, pasikalbė
sime apie svarbu reikalą.

— Kas tau yra, Jonai?
Pavadintasai Jonas tylėjo.

Tik jo akyse dege keista ugne
le ir jis nenuleido nuo klebono 
akiu, kol szis nesutiko jo isz- 
klausyti.

— Asz atėjau su svambiu 
reikalu, Dvasios Teve, — kal
bėjo Jonas po iszpažinties. — 
Asz tuojaus paaiszkinsiu, del 
ko taip užsispyriau prieiti isz
pažinties : asz einu žūti arba 
nužudyti.

Kunigo veidas iszbalo. Jis 
norėjo kažka pasakyti, bet tik 
jo lupos suvirpėjo, akys mirk
telėjo. Jis tylėjo.

— Taip, —tese po trumpos 
pauzos Jonas. — Vaiduoklis, 
kuris drysta užkabinti Dvasios j kalbėtu. Paprastai jos drąsios, 
Tęva, yra ne dvasia, bet ku- akiplesziszkai drąsios, bet del 

|iias. Asz eisiu sužinoti, kas per
drąsuolis. Tik sztai ka asz no- ♦
riu žinoti, Dvasios Teve: papa
sakokite man placziai apie at
sitikima užvakar nakties.

— Iszlindusi isz krumu 
szmekla, —'pradėjo pasakoti 
kunigas, — stengėsi atsistoti 
viduryj kelio ir mus sulaikyti. 
Bet Baltrus sudrožė smarkiai 
arkliams, ir jam tas nepasise
ko. Praleikiant pro ja, asz nežy
miai padariau jai kryžiaus 
ženklą, bet szmekla neisznyko. mingai sudejavusi, 
Atvirkszcziai, ji labai mikliai ant žemes. Tai dar ne viskas, 
inszoko in vežimą, ir sugriebė Ka tik Jonas pabaigė su pir- 
mane už pecziu. Ka daryti? Pa Įmaja, kaip per tvora perszoko

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

20 Centai.
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA.
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to, kad nebijo smūgio, ’bent 
žmogaus smūgio. Lazda per
sk rodi ja ja pusiau, kaip durnu 
kamuoti, bet ir durnu kamuolys 
po to vėl nesusilieja? Tad ko 
jai bijoti? Matomai ir szi 'buvo 
tikroji szmekla, nes, matyda
ma priesz save nenusigandus 
žmogų, ne tik nepasitraukė isz 
kelio, bet priėjo visai arti, pa
linko in pryszaki, lyg pasiren
gusi Joną pulti. Bet tuo 
paežiu laiku, sunkiai ir skaus- 
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Žinios Vietines
■■ ♦

r — Daugelis žmonių 'dalyva
vo Pirmose Misziose naujai in- 
szventinto Kunigo Vinco J. 
'{Raitelio, M. I. C., Nedėliojo 10 
Vai., Rugp. (Aug.) 20 d., Szv. 
Juozapo bažnyczioje. Klebo
nas Kun. P. C. Czesna su Kun. 
Fr. Gvazdauskas, M. I. C., isz 
Scranton, Pa., Kun. Bron. Ra- 
<dis isz Pittsburgh, Pa., ir Kun. 
Bern. Szimkus isz Pottsville, 
Pa., assistavo jaunam kunigė
liu, kaip ir didelis skaitlis 
kunigu. Kun. P. J. Malinaus
kas, S.T.L.jM.LC., Profesorius 
Teologijos isz Hinsdale, Ill., 
pasakė puiku pamokslą.

Po misziu atsibuvo pietus 
’dei jauno kunigėlio ir svecziu 
parapijos svetainėje.

Linkime ir mes pasekmes 
jaunam kunigėliu tarnavime 
Kristaus a viny ežio jo.

— Seredoje pripuola Szv. 
Filipo Ben., Ketverge Szv. Bal
tramiejaus Apsz., Petnyczioje 
Szv. Ludviko Karaliaus.

— Kareivis Jonas Budrevi- 
fezius, sūnūs ponstvos Budrevi- 
juziu nuo 638 W. South uly., din- 
jgo laike muszio Francijoj kaip 
praneszia Kares Biuras te- 
iVams. Jonas gimė Mahanojuj. 
■Paliko tėvus, broli ir dvi sese
les. Tolimesnes žines apie jo 
puvimą, valdžia prisius vėlaus. 
Į — Pana Elzbieta Strolaute 
isz Brooklyn, N. Y., ana diena 
■atlankė savo sesere ponia B. 
Duodaitiene, Jaksono peczeje, 
kaipo ir “Saules” redakcija. 
Acziu už atsilankyma.

SHENANDOAH, PA.
t Antanas Mockus nuo 527 

,W. Penu uly., mirė pareita Pet- 
nyczia, 8 vai. vakare, Locust 
Mt., ligon'buteje. Velionis gi
mė Lietuvoje, paliko paezia 
Katarina ir sunu Juozą, kuris 
tarnauje armijoje, Fort Custer, 
Mich. Laidotuves atsibuvo 
(Utarninke ,su apiegomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje 9 vai., ir pa
laidotas parapijos kapuose.

Graborius H. Valiukeviczius 
nuo 535 W. Centre uly., laidojo.

Girardville, Pa. — Kareivis 
Vincas Szimanionis (Shires) 
25 Ogden uly., likos sužeistas 
laike muszio Francijoj ^Liepos 
(July) 30 d., kaip pranesza te
legramas nuo valdžios szeimy- 
nai.

Sheboygan, Wis. — Czionais 
likos palaidotas Jonas Kon- 
drackis, 58 metu, 2034 New 
Jersey uly., su bažnytinėms a- 
peigomis Lietuviszkoje bažny
czioje. Laidotuvesia dalyvavo 
velionio sūnūs kareivis Vincas 
isz Denver, Colo.

P. Ulozas, isz Wi]kes-Barre, 
Pa., raszo: Acziu szirdingai 
kad ne'Sulaikete man laikraszti 
“Saule,” kuria jau skaitau 
daugelis metu, acziu jums mili
joną syk. Prisiuncziu jums 
užmokesti už laikraszti ant vi
so meto. Acziu jums da karta.

F. Gricius, isz St. Louis, Mo. 
rasiz©:— Prisiuncziu užmokesti 
už “Saule” ant viso meto. Asz 
myliu skaityt jusu laikraszti, 
nes ;buna patalpyta jame viso
kiu žinių, pasakų ir pamokini
mu. Vėlinu kad Dievas duotu 
visiems darbininkams sveikata 
ir ilga gyvenimą darbuotis del 
Amerikos Lietuviu. Asz jau 
skaitau “Saule” daugiau kaip 
20 metu ir nepaliausiu skai
tyt pakol mano akys matis.

Sužeistas Ant
Italiszko Franto

e:

CPL. LEON V. DAKAUSKAS

GRAND RAPIDS, MICH.
— Ponstva Szimanai Ra

kauskai, 1530 Quarry Ave., ap
laike 'žino apie savo sunu kar- 
paliu Leona, kuris kovoje kur 
ten ant Italiszko franto, apie jo 
narstoma ir sužeidimą laike tar
nystes. O tai buvo sekaneziai:

“Leonas iszejas isz savo pa
slėpimo prigial'bet 13 savo su
žeistiems draugams, netemin
damas ant tukstaneziu Ibombu 
kurie ji sužeidė, nunesze su
žeistus draugus in saugia vieta. 
Netemindamas ant pavojaus 
mirties prigialbejo draugams, 
nors pats jau buvo du kart su
žeistas ir iszgialbejo gyvasties 
iriems savo draugams. Už tai 
aplaike garbes medalius ir 
auksine žvaigžde už nepapras
ta narsumą ant kariszko lauko. 
Leono žaidulai jau konia užgy- 
jo, bet da randasi su inžinierių 
pulku Italijoj. įlįstojo in kariu
omene 1942 mete.

Angliszki laikraszcziai pla- 
cziai aprasze apie Leono at
tik ima ant kariszko lauko 
Italijoj.

GILIUKIS
MERGAITES

Milijonierius Paėmė Ja
Ant Užauginimo; Mir

damas Paliko Jai 
Visa Savo Turtą

GLENDALE, CALIF. — 
Vera May Brawley, trylikos 
metu mergaite staigai persi
mainė isz ‘ ‘ Peleniutes ’ ’ ant ku-1 
nigaikszcziutes, po mireziai 
daktaro Edmundo La Verne? 
Mergaite yra dukrele vargingo 
ūkininko isz czionaitines ap-l 
linkines. Sztai istorija tojo ne
tikėto palikto turto:

Senas daktaras (kuris buvo 
senas ‘ jaunikis) keliolika me-| 
nešiu priesz mirti, priėmė mer-' 
gaite už savo augytyne, kurie 
labai pamylėjo ir paliko jai vi
sa savo turtą, susidedanti isz 
daugeli namu ir 
margu geros žemes, 
vietoje Kalifornijoj, 
verta daugiau kaip 
doleriu.

Du pusbrolio velionio užpro
testavo j o priesz toki testamen
ta, tvirtindami, buk daktaras 
ne buvo sveiko proto, bet sūdąs 
nusprendė kad daktaras priesz 
mirti žinojo ka dare ir buvo 
sveiko proto, pripažindamas > dėkingi už tai ir neužmirszkit®

tūkstanti 
puikioje 
kuri yra 
milijoną

testamenta tikru, ir mergaite 
kaipo locnininke tojo turto. Tė
vai mergaites susitaikė su bro
liais kurie aplaike 75 tukstan- 
czius doleriu. Josios sesute A- 
dele, 15 metu, taipgi aplaikys 
po 200 doleriu kas menesis pa
kol bus gyva, nes tiek jai užra- 
sze mirusis daktaras.

Abi sesutes dabar lankosi 
in kolegije del mergaieziu.

"SAULE” MAHANOY CITY, PA,

Užkure Pecziu; Sude- BAISI SKERDYNE 
gino 2,200 Doleriu ŽMONIŲ Dede Samas Sako: Amerika Turi Būtie Drūta!

HARRISBURGH, PA.— n ...... A
Mrs. Edna Williams, užmirszo J USG MlllJOflO ZttlOniU 

buk paslėpė pecziuje 2,200 do- Jszkcrdvta Per Vokic- 
leriu, (bleszineje nuo pelenu). ,
Po trumpam laikui atsimyne CZIUS^ JU PeleHUS Su-j 
apie pinigus bet kada nuejolMĮ!dojo A t MeszĮ0;i 
juos pasiimti, buvo beveik visi J
sudege. Didesne puse bumasz- Degino Ir Tratino Gazu 
ku iszgialbejo su numerals, to-1 
del valdžia jai apmainė pini-' 
gus ant nauju.

Poterei Iszgialbejo
Ligonis Nuo Smert

BENSON, UTAH. —Miss 
Jessie Maxwell, sirgdama koki 
tai laika ant uždegimo plaucziu 
ligonbuteje, netikėtai pasveiko 
per pagialba poteriu. Josios 
pastoris Rev. Homer Fox, lai
ke pamaldų del josios intenci
jos, kalbėjo poterius drauge su 
parapijonais idant mergina pa
sveiktu. Toje paezioje valando
je daktarai apreiszke kad ji pa
sveiks isz savo ligos.

Arkivyskupas Sveikina 
Anglijos Karalių

Arkvyskupas Franciszkus 
J. Spellman isz New Yorko, 
vadas kariszku ' katalikiszku 
kepelonu, sveikina Karalių 
Jurgi VI isz Anglijos, prie jo 
stovi Generolas Mark Clark 
isz Amerikoniszkos kariuo

menes.

Ligonbute 
Reikalauja Pagialbos!

Vyrai, moteres ir mergi 
nos dirba skalbinyczioje, 
tarnaites, ir prie kitu darbu, 
Nereike mokėti tuosius dar
bus. Gera mokestis. Kva- 
tiera arba burdas, kambarys 
ir skalbimas duodamas dy
kai. Jeigu norėtumėte virsz- 
mineta darba, raszykite in:

ST. MARY HOSPITAL,
Passaic, New Jersey.

Del Musu Skaitytoju!
Siuncziant pinigus per ban

kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi ik iszda vysta 1 ‘ Sau
les,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima cze'kiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums

ateityje, kada siunsite czekiu* 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderius 
per.paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.
Saule Pub. Co., Mahanoy City

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

LUBLIN, LENKIJA —
Laikraszczio korespondentas 
Romanas Karmen, kuris apva
žinėjo aplinkes Lublino, Lenki
joj, kur Vokiecziai elgesį vėl 
niszkai su tenaitinais gyvento
jais, apraszineje baisybes, ko
kias papilde Vokiecziai ant te- 
naitiniu gyventoju. Sako jisai, 
kad da nemate tokios peklos 
kokia parengė Vokiecziai ant 
gyventoju kur puse milijono 
vyru, vaiku ir moterių likos 
iszskerdytais taip vadinamam 
abaze Nr.2, kur buvo milžinisz- 
kos žudintoju fabrikas.

Kada Rusai užėmė taja vie
ta, rado 1,000 gyvu nebasznin- 
ku, nes isz tenais nei vienas gy
vas žmogus neiszbego. Trukiai 
atveždavo po tukstaneziu žmo
nių in ta vieta isz visu szaliu, 
kurias Vokiecziai buvo užėmė 
ir patalpindavo in dideli muri
ni narna, kur juos gyvus degino 
po 100 ant syk, bet pirmiause 
užduodavo tiems nelaimin
giems gaza po tam sudeginda 
mi, nekurie da vis buvo da gy
vi ir turėjo pajautimus.

Nelaimingu sudegusia kūnai 
ir kaulai buvo sudeginti ant pe
lenu, kuriuos iszveždavo in Vo 
kietija ir naudojo kaip meszla 
ant lauku. Mano akis negalėjo 
tam tikėti, kada in tenais pri
buvau, bet buvo tai tiesa ka 
maeziau ir girdėjau nuo žmo
nių.

Rusai pribuvo in laika isz- 
gialbet likusu gyventoju nuo 
tu j u kankiu. Kalbėjau su tais 
“gyvais nebaszninkais’’ kurie 
vos galėjo isztarte žodeli ir vos 
pastovėjo ant kojų, o iszrode 
kaip giltines.

DARBO ŽINUTES
Shenandoah, Pa. — Tūkstan

tis anglekasiu pasiprieszino 
prieszais unijos virzininkus, 
kad sugryžtu prie darbu ir už
baigtu septynių sanvaieziu 
straika. Ant susirinkimo czio
nais anglekasiai ant unijos vir- 
szininku patarimo iszreiszke, 
kad butu geriau, kad valdžia 
paimtu kasyklas po savo val
dyba. Daugiau kaip 1,000 an
glekasiu isz Maple Hill kasy
klios unijos buvo priežaste 4,- 
000 anglekasiu sustojimo dar
bu.

Washington, D. C. — Mink- 
sztu anglių kasyklos iszdirbo 
praeita sanvaite 12,150,000 to
nu minksztu anglių. Nuo pra
džios szio meto tosios kasyklios 
iszkase viso 389,570,000 tonu 
anglių.

Shenandoah, Pa. — Darbin
inkai Jones Coal Co., mano su- 
gryžti prie darbo szia sanvaite manau, tarp ju dvieju buvusi 
kuriems kompanija prižadėjo pesztynp, ar kokis galas. Ko- 
užmoketi užsilikusią mokesti kia ežia, brolyti, pesztyne! 
už “ekstra taim” už dvi san-, Tarp mudviejų apart to, kad 
vaites darbo.

Reading, Pa.—ClydePortner, 
29 metu, sugrižias namo isz 
medžiokles, paszove mirtinai 
isz netycziu savo gaspadine, po 
tam isz gailesezio nuszove ant 
smert savo tris vaikus ir pats 
save.

UYAWAR
U, S, Trgamry Department^

Pirkie Bonus Ir Markes Sziadien! Pirkie Su
I

Kožnu Centu Kur i Gali Suczedvt!!!

PERKŪNAS :: :: 
:: :: NUTRENKĖ

Ak, Vieszpatie
Bobos ramiai! 

atsitikimas, kad
gal but traukia-i kraneziu, o jis prie pat graibės 

o jus ežia ir guli sau ant kupstelio, ran
kas taip isztieses ir guli. Žiū
rėk, va, ipo lietui kaitinasi. Pri
ėjome, o jis nekrust. Na, mes 
tekini pradėjom bėgt.

Tai, dedale, kur rado sau vie
ta ir amžina ramybe! Sze tau, 
kad nori žmogaus gyvenimas: 
ežia gyvas, ežia numirė!

O ka, ar ji darinesia?
Savaime suprantama: pasi

mirė ne sulyg instatymu dari
nesia.

O asz viena syki ka tik nesu- 
szalau.

Į^AS ežia pas jus do atsitiki
mas?

Nelaime. Dabar ir neatsi
kratysi! Dabar. Aleksiene, 
visi numirsime!

Asz niekame nekaltas: mes 
tiktai einam, o jis guli. Kur? 
Prie pat gra'bes. Iszpute akis 
ir guli. Sztai kokios nuodė
mės! Sztai musu sunkios nuo
dėmės. Asz taip mailiau, kad 
jis priesz saulute kaitinasi; ma
nau : tegu sau kaitinasi. Sztai 
atvažiuos, palauk, policijos vir
szininkas. Ka-gi virszinin- 
kas? Virszininkas nieko.

Virszininkas tai nieko?! Vi
si numirsim. 
Dieve mano! 
Dabar tekis 
visas kaimas 
mas atsakomybėn, 
spiegiate. Mikudede! Arga
li nuodėminga siela in rojų pa
tekt? Jaigu jiai, labai nusidė
jusi. Eik, kunigo paklausk. 
Ne, tu man pasakyk. Eik, pir
ma pramigk. Gerbiamieji vy- 
rucziai! Jeigu atvažiuosias 
virszininkas, mes nieko nežino
me. Tatai P'etruszkos darbas, 
jis turi atsakyt. O dabar koks- 
gi jam atleidimas? Kam taip? 
Ar Petruszkai? Dabar ji rei
kėtų suriszt. Už ka? Kaip 
stovi pasaulis, man vis viena. 
Del manes nors kuolą ant gal
vos taszyk. Asz ji nepalie- 
cziau; ji perkuas nutrenkė. 
Perkūnas ? Perkūnas, dėdulė, 
perkūnas' Žaibas! Viens, ir 
gatavas! Sztai jai perkūnas, 
tokiame atvejuje nieko, o asz 

būdavo jis buteli pastato ir su 
manim iszsigeria, o tai asz jam 
pastatau. O mes, žinai ka, gau
dėme žuvis. Jis ir priėjo prie 
manes. Pasėdėjo, pasėdėjo. 
Lyg 'ka, sako, man nuobodu. 
Treczia diena szirdis nerimsta, 
ir nuo mus atsitraukė. Sedime . t»l
mes taip sau po gluosniu, veje

Vir-

mus
saves

lis papūtė, toks mažytis, leng
vutis, vėjelis, ir vėjelis. Žiūri
me, per danjgu ir slenka debe
sys, nuo pat Bakunu kraszto. 
Baisu! Taip ir užima, taip ir 
apima visa padange. Priėjo 
prie upes. Kaip tasai vejas su
staugė, kaip suszvilpe gluos
niai, lyg kad tamsi naktis už
stojo. Mes persižegnojom ii 
sedime ausis sugaudė. Ir tiktai 
isz karto, terkszt! Baisus 
griaustinis, o po jo, žaibas. Ir 
nuėjo, brolyti, ir nuėjo. Tiktai 
szirdis suszalo. Ir taip smar
kiai emc lyt, lyg kad isz kibiro 
pilt. Dangus su žeme maiszo- 
si. Mes daugiau, kaip pusva
landi sėdėjome. Tykiai, tykiai, 
pasirodė saulute ir musu žuvys 
pradėjo Iblaszkytis, mes nesu- 
spejome slieku užnert. Merk- 
szrai ir lydekos taip ir mirga. 
Ve koki. Du pilnu kibiru 'pri- 
gaudem. Daugiau nebuvo kur 
dėt. Einame mes sau grabe-

Buvau truputi užsidrožes, 
tiktai ne tai, kad daug, o taip 
sau su saiku iszsigeres. Pra-

i džioje vis norėjosi miegot, ir 
taip man pasidarė szilta. Ir re
giu asz sapne, lyg, kad kokiam 
saliune traktieriuje sėdžiu, ir 
žmones vis arbatėlė geria ir 
dainas dainuoja. O jau mane, 
pusgyvi, tuo laiku sniegu, trin
davo.

Policijos virszininkas! 
sz i nihka s!

Petruszlka! balandėli, 
nepaskandyk! Viską ant 
prisiimk!

Ponas virszininke! Tatai Pe- 
truszkos darbas, mes jog nieko 
nekalti. —GALAS

ISTORIJEapie na isz “*• 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos,, 
Geros rodos, Gailinga ypata,, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir Visos Bobos. 15£. 
---------- 7---------------------------

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

PUIKI ISTORIJA <

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI,... 50c j

SAULE PUBLISHING CO., 
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 Suv. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

l,u ~___ LJJĮ UI

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiama 
reikalams. Telefono Numetąs 78. 
520 W. Centr* St., Mahanoy City

<


