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100,000 Vokiecziu
Neteko Pilietybes

UŽ TAI KAD NE YRA TIKROS VO- 
KISZKOS VEISLES — PAĖMĖ JU 

TURTĄ PALIKTA TEVYNEJE

NEW YORK, N. Y. — Adolfas Hit- 
leris isztreme szimta tukstaneziu Vokiecziu 
isz savo tautos, kurie randasi Amerikoj, 
paėmė ju turtą, kuri jie paliko tevyneje, 
ir jiems uždraudė sugryžti. Yra tai Vo
kiecziai, kurie pribuvo in Amerika ir nors 
neiszsieme Ukesiszku Popieru, o priek tam 
ir iszsižadejo savo Vokiszkos Pilietybes, už 
tai kad ne yra tikros Vokiszkos veisles. 
Isz skaitliaus 350,000 Vokiecziu kurie gy
vena czionais Amerikoj, szimtas tukstan- 
cziu yra maiszytos veisles ir tai tokius 
Hitleris isztreme isz Vokietijos.

BAISUS PRAKEIKIMAS; ABUDU
J UŽMOKĖJO BAUSME

Philadelphia, Pa. — Mikolas 
iGrybiski, per kelis metus rado
si ant burdo pas Williama Jan- 
koski ir gyveno su gaspado- 
rium gražiam sutikime. Ana 
diena pirma karta jiedu susiba
rę ir susimusze. Palicija abudu 
nuveže pas magistrata ir už
dare juos kalėjime. Kada ant 
rytojaus stojo jie ant teismo, 
magistratas užklausė priežas
tį j u nesutikimo. O kad nemo
kėjo gerai kalbėti Angliszkai, 
iWilliamas pasakė kad ji Miko
las baisei prakeikė ir per tai

ATLYGINIMAS UŽ VANDENI

Paaukavo Paskutinius Laszus Vandens 
Savo Draugui; Atlygintas Už Tai Gausei

Sail Francisco, Cal. — Ketii- 
resdeszimts septynis metus ad- 
Igail Danielius Clausen atidavė 
visa savo vandeni savo drau
gui, Bert Branden, kunigui, ka
da jie karta plauke luotelyje 
per 22 dienas ant pilnu mariu 
ir sziadien Danielius gyvena 
jpoiniszlkai, aplaikydamas szim
ta doleriu ant menesio pensijos 
ir aplai'kines lyg smert, nuo 
palikto jam turto, po mircziai 
savo draugo.

Keturesdeszimts septynis me
tus adgal laivas Eastern Star, 
kuris plauke isz New Yorko in 
Sail Francisco, užsidegė ant 
mariu. Tik dvylika žmonių isz- 
sigial'bejo isz degainczio laivo, 
tarp kuriu radosi kunigas 
Branden ir Clausen, per 22 die
nas ir naktis vargszai plauke 
turėdami tik mažai maisto ir 
vandens. Keturi isz ju mirė. 
Ant galo pasiliko tik devyni 
kurie sukramtė savo skurinius 
įczcbatus ir drapanas kad pasi

kilo muszis. Paszaukta tlumo- 
czius kuriam sudžia paliepė 
iszaiszkint kokiu budu Mikolas 
Williama prakeikė. Tlumo- 
czius pasakė sudžiui kad tasai 
ji pavadino “rupužia” arba 
“frog”. Nusijuokė sudžia isz- 
girdes toki “baisu prakeiki
mą,” sakydamas kad tai butu 
panasziai kaip Angliszkai pa
vadintu vienas kita “hot dog”. 
O kad abudu susipesze be rei
kalo ir už taip maža priežastį, 
sudžia nubaudė abudu po de- 
szimts doleriu.

likti gyvais. Vandens buvo tik 
keliolika laszu ir vietoje pa
ežiam Clausen iszgerti tai pa
aukavo mirsztancziam kunigui. 
In kėlės valandas po tam likos 
iszgialbeti per praeinanti lai
vą ir nuvežti in San Franciska 
kur kožnas nuėjo savo keliu. 
Kunigas pastojo turtingu žmo
gum, neužmirszdamas gerade- 
jyste savo draugo Clausen ku
ris iszgiaibejo jo gyvastį.

Ana diena kunigas mire New 
Yorke, užrasžydamas testa
mente po szimta doleriu ant 
menesio del Clauseno. Kada 
apie tai Clausen dagirdo, isz- 
tare: “Matyt kunigas apie ma
ne neužmirszo per visus tuos 
metus, sujeszkojo mane ir ap
dovanojo gausei už tuos kelis 
laszus vandens.”

Clausen sziadien turi 72 me
tus.

w - r, _______ ■ <

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Isz Amerikos
Valdžia Konfiskuos

Automobiliu Ratus
Washington, D. C. — Isz prie

žasties dideles stokos gurno ir 
pritrukime guminiu automobi
liniu ratu, valdžia nutarė kon
fiskuoti nuo žmonifi tuosius ra
tus del kariszko pareikalavi
mo nes Amerikoj nesiranda ne 
svaro gurno ant zoposties. Gu
minius ratus del automobiliu 
galės pirkti ir naudoti tiktai 
kariszki darbininkai ir dakta
rai.

Nesimaudyk; Gyvensi 
Ilgai

Philadelphia, Pa. — Dakta
ras Owen Perkins, kuris skel
bia savo mokslus apie užlaiky
mą svei'katoos, tvirtina buk 
tieji, kurie 'nesimaudo, gyvena 
ilgiaus ir niekad neserga ant 
gerkliniu ligų, influenzos, už
degimo plaucziu ir džiovos ir 
turi neszioti komažiausia dra
panų. Jeigu tai žmones iszpil- 
drnes tai įgalėtu dagyventi lyg 
115 metu. Pats daktaras turi 
sziadien 82 metus ir yra svei
kas kaip krienas. Daktaras pri
pažino kad czionais randasi 
daugelis turtingu moterių ku
rios nenaudoja vandens ant sa
vo kunu per deszimts ir dau
giau metu ir niekad nesirgo 
nuo 'kada pradėjo pildyt jo pri
sakymus.

ŽINUTES

Charleroi, ’Pa.—Trys Wash- 
ingtono kasyklos Industrial 
Co., likos uždarytos per straika 
del ke'turiu darbininku. Apie 
2,000 anglekasiu sustojo dirbti.

Fort Dix, N. J. — Vienas ka
reivis sudege ant smert o ke
turi mirtinai apdege liepsnoje 
kuri sunaikino ju kvatiera.

Amerikos Kareivei Kur Ten Irlandijoj

Kada musu kareivei pribuvo in Irlandija, gyventojai isz ju gėrėjosi o ypatingai ma
ži vaikai, kurie stovėjo priesz juos žiūrėdami ant ju kaip ant dyvu. Kitam paveiksle 
musu vyrukai mazgoja torielkas po valgiui ir kaip duodasi matyt isz j u veidu tai juos 
gerai tenais užlaiko.

Ar-gi Galima Pavadint 
Toki Žmogų Tėvu

Newark, N. J. — In suda pa- 
licijantas atvede 12 metu am
žiaus valka, kuri rado ant uly- 

| ežios visiszkai pasigėrusį. 
Drauge su juom stojo priesz su
džia ir jo tėvas. Morkus Šu
kuoki, kuris galima sakyti ne
vertas vadytis tėvu.

Sudžia užklausė tėvo kodėl 
daleido vaikui gerti svaiginan- 
cziu gerymu ir kuom ir kaip 
galėjo jis pasigert, ant ko 
tasai gyvulis atsake:

‘ ‘ O ka ponas sūdžiau, matai, 
kald vaikas da mažas, negalima 
nuo jo reikalauti, idant mokėtu 
gerai gert ir daug pakelt. 
Nuo biskio pasigeria ir tiek. ’ ’

Ka-gi galima sakyti už toki 
pasiūgima taip prasiminusiam 
tėvui?—Pats skaitytojas tegul 
nusprendžia, o mes jame mato
me tik užmuszeja kūdikio ir di
džiausia kvaili.

Netikėtas Turtas Del 
Vargingo Kriaucziuko

Morgantown, W. Va. — Bil
ly Dillman, vargingas ikriau- 
cziukas, dirbdamas už 25 dole
rius ant sanvaites, ana1 diena 
aplaike žinia nuo advokatu isz 
Anglijos buk jo dede likos už- 
musztas kareje, palikdamas 
jam dideli turtą sumoje arti 
puses milijono doleriu.

Kada nebagdlis apie tai da- 
žinojo, vos isz džiaugsmo nepa- 
paiko ir pasirėnge tuojaus ke
liauti in Anglija atsiimti pa
likta turtą. Dillman 'buvo vie
natiniu impedžiu mirusio dė
dės.

Scranton, Pa. — Automobi- 
liaus .nelaimėje likos užmuszti 
J. RataTski, 31 metu, isz miesto 
ir Leona Boroski, 35 metu. Au
tomobilius pataikė in troka.

Darby, Pa.— Miss A. Mars
den, 86 metu amžiaus, sudege 
ant smert nuo gazines lampos 
kuri truko nakties laike, kada 
senute miegojo.

RUSAI PAEM[SYCZEVKA
15,000 Vokiecziu Iszskersta;

263 Kaimai Paimti; Rusai 
Bombardavo Varszava

Washington, d. c. - Vai-| MOSKVA — Rusai ana diena, no smar- 
dį£ieli n,iestil- s>czcvka’ 

no užklupime ant laivu Atlan- prįe Vy3ZmO geleŽkcllO. Tame muszyje už
tiko pakraszcziuose ir praserg- \ , • t r i • •• . , .
sti kad laivai nesustotu ant pa muszta 15 tukstaneziu Vokiecziu ir paimta m
liepimo submarinu. Daugelis 
laivu, kurie gabena gazoliną 
in Europa, buna sulaikyti per 
tuosius submarinus kurie pa
ima gazoliną nuo j u po tam 
juos paskandina.

Berlinas — Daugelis Ang
liszku eroplanu užklupo ant 
Vokietijos bombarduodami' 
svarbiausius miestus ir Krup- 
po amunicijos ir ginklu dirb
tuves Essene, padarydami di
deles bledes.

DVI MOTERES
APSIPACZIAVO

Gyvendamos Szeszis 
Menesius Drauge

London, Anglija. — Alicija 
Fosket 35 metu, ir Elviną Nor
ton, 34 metu, kurios gyveno 
per szeszis menesius kaipo vy
ras ir motere, likos nubaustos 
po 13 doleriu už neteisinga isz- 
emima pavėlinimo ant apsive- 
dimo ir už melagyste.

Pana Norton tikėjosi neulž- 
illgio pagimdyti kūdiki ir mel
de pano's Foisket kad sm ja ap
sivestu ir duotu jos kū
dikiui varda kaipo tėvo. Pana 
Fosket priėmė varda savo mi
rusio deides ddl ženybu paveli- 
nime.

nelaisve daugeli. Maskolei perkirto tenaitini 
geležkeli kuris pristatinėjo Vokiecziams amu-
nicija ir maista. Hitleris siunezia kareivius ant 
dideles skerdynes, jaunus ir senus kareivius
bet ir tu neužtenka nes Maskolei juos skerdžia 
visuose musziuose ir kaip pats Hitleris prisipa- 
žysta tai jau neteko daugiau kaip pusantro mi
lijono vyru; 34,000 nesurandami ir daugiau kaip 
puse milijono sužeista bet tai tik puse kiek

Hitleris apskaito. Gyventojai Vokietijos yra 
labai nubudę isz tos kares ir pradeda būtie ne- 
užganadinti kad tiek ju žmonių Hitleris paau
kauja ant tos baisios skerdynes.

Maskolei garsina buk in laika vieno mene
sio užmusze 40 tukstaneziu Vokiecziu ir atėmė 
nuo ju 263 kaimus ir miestelius. Hitleris keti
na parengti szi pavasari penkis milijonus ka
reiviu priesz Rusija. Bet ir Rusija rengia mili
jonus kareiviu nes žino kad Vokiecziai užklups 
ant ju visu smarkumu. Bus tai kruvinos musz- 
tynes kokiu svietas da nemate ir negirdejo — 
nereikalinga skerdyne nekaltu žmonių.

Szimtas Tukstaneziu
Lenku Iszžudyti

London — Nuo kada Vokie
cziai užėmė Lenkija tai iszžu- 
de 100 tukstaneziu jos gyvento-
j u o kiti szimtai tukstaneziu 
randasi nelaisviu abazuose kur 
kenezia neiszpasakytai. Vokie
cziai, negalėdami visu sutalpyt 
senuoses abazuose, pastate nau
jus abazus Radzimine, artimo
je Varszavos kur nelaisvei yra 
priversti stovėti szaltyje po 24 
valandas už mažiausius prasi
kaltimus, apserga plaucziu liga 
ir mirszta be jokios priežiūros.

Rusai Naudoja Daug 
Tanku Priesz 

Vokieczius
Moskva — Rusai panaudojo 

daugybe tanku ant apsiaubimo 
Vokiecziu 16-tos divizijos ku
ri randasi aplinkinėje Staraja 
Rusija. Tieji tankai padare 
daug bledes Vokiecziams už- 
muszdami dideli skaitlį karei
viu ir atėmė keliolika kaimu 
kuriuose Vokiecziai turėjo sa
vo kvatieras.

Parėdyti Balvonai Pa
ėmė 5,248 Kareivius
London — Angliszkas karei

vis, kuris sugryžo ana diena 
isz Libijos, pasakė buk 50 Ang- 
liszku kareiviu paėmė in nelai
sve 5,248 Italiszkus kareivius, 
Afrikos pustyneje su pagialba 
21 halve nu parodytu kaipo ap
siginklavę kareiviai tik buvo 
tai medinei karabinai.

Tieji parėdyti kareiviszki 
balvonai buvo sustatyti kur 
juos Italai galėtu matyti ir at
kreipti ant j u szuvius. Italai, 
manydami kad gal likos už
klupti per dideli skaitlį karei
viu, prasiszalino ant deszimts 
myliu ir sudėjo savo ginklus 
gervalei savo prieszams.

London. — Vokiecziai pra 
deda kuopyt 400 tukstaneziu 
kareiviu in Jugoslavija nes da
girdo kad Jugoslavai ketina 
sukilti priesz Vokieczius.

Melbourne, Australija — 
Tukstancziai Amerikoniszku ir 
Angliszku kareiviu plaukia in 
Australija prigialbet jiems ap
siginti nuo kerszinancziu už- 
klupimu per Japonus.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
gal už kokio laiko tasai ugna- 
gesis gal sau pamis'lys: “Kad 
tu būtumei sudegus ne kaip asz 
tave bueziau iszgialbejas!”

Submarine Žiūronas ATEIVIU—PRIESZU REIKALAS

Žmogiszik'a nuomone yra kaip 
kokia kokia dirva kuria nuola
tos turi ka iszdavinet. Bet 
idant toji dirva iszduotu nau
dinga vaisiu, reikia ja set gru
dų mokslo o treszt doru pama
tu ir laistyt dangiszka rasa ti- 
kybes o jeigu taip nebus tai to
ji dirva bus ant niek ir užžels 
usnimi. Pas kvaili nuomone yra 
panaszi in smiltini tyrlauki ant 
kurio niekas neauga o mažiau-' 
sės vėjelis, tais smiltis perkeli- 
neja isz vietos in vieta.

Jeigu tave, broliuk, neapy- 
' kauta žmogiszka kandžioja,1 
Į stovėk malszei, atsimindamas, 
ant to: “Kad szunes tik began-1 
ti kanda.”

Daktaras profesoris M. S. 
Vaughn, kuris pergyveno dau
geli metu tarp žieminiu Eski- 
mosu, taip apie juos raszo: 
“Visas turtas Eskimosu pri
guli prie visu. Ineidamas in ju 
kaima, jeigu esi iszaikes tai ne- 
praszyk valgio, tik imkie ka 
randi. Jeigu Eskimosai neturi 
ka valgyt tai eina pas savo kai
myną kuris turi daugaiu už ji 
ir suvalgo ka randa.

Eskimosas nevalgo tris kar
tus ant dienos ir nemiega regu- 
lariszkai. Valgo jis tik tada ka
da būna iszaikes ir miega kada 
jam noras užeina miegot. Kar
tais jis isabuna nevalgęs per 
asztuota.es valandas ir 'dau
giau o kada valgo tai pavalgo 
soeziai, taipgi kartais nemiega 
per kokias 48 valandas bet ka
da atsigula tai miega kartais 
per dvi paras. — Sztai kur So
cialistams ;butu Rojus!

Kunduktorius ant Pennsyl- 
vanij'os geležkelio Jersey City, 
N. J., Jordan Sampson, rado 
krąpszi viėnam vagone, kuria-j 
me radosi penki tukstaneziai | 

’ ddleriu bumaszfkiose ir deszimts 
tukstaneziu ddleriu vertes vai-' 
stiniu bond'u. Dažiiiojas įkas ji 
paliko, sugražino locnininlkui, 
kuris 'kunduktoriu apdovano-' 
jo. .. pakeliu cziugumo. — Ar-1 
gi gali žmogus būtie teisingu 
szioje gadynėje. Teisinga žmo
gų visi iszjuo'kia bet jeigu ko
kis politikierius pavagia tulks- 
taniczius tai ji pavadina 
‘ ‘ smart man ’ ’ o vargszas už pa
vogimą bcnlkutes pieno aplaiko 
du metus kalėjimo.

Nescnei iszleistame praneszi- 
.ne apie ateivius-prieszus, Ja
mes Rowe, Jr., Suv. Valstybių 
Gėneralinio Prokuroro padėjė
jas, sake kad Federate Valdžia, 
isz patyrimo, puikiai gali pa
daryti skirtumą tarp nekaltųjų

tu iszsprensti toki reikalą. Jie 
yra prityrė. Jie žino kur jesz- 
koti sabotažo ir espionažo ir jie 
žino kurias grupes sekti. Pa
veskite tai jiems. Jeigu jus no
rėtumėte szi dalykai patys isz- 
tirti — gal jus užpultumete ne-

— Vyrucziai, ne drabužis žmo
gų dabina bet pinigai jo kisze- 
niuje.

Naudojimas gurno ant padir
bimo įkurtai del czeveryku li
kos visai uždraustas idant su- 
czedint 25 tukstanezius tonu 
gurno kas meta ant karisžku 
pareikalavimu. Bet geras kur- 
kas galima padaryti isz senu 
guminiu automobiliniu ratu ir 
sziadien žmones naudoja sena 
guma ant prikalimo ant kurtai.

Suv. Valstijose sziadien ran
dasi 53,309,000 vyru ir moterių 
kurie yra tinkami prie visokiu 
darbu. Isz tuju, 41 milijonai 
nedirba ant ukiu bet penki mi
lijonai kurie neturi jokiu užsi
ėmimu bus traukiami prie vi
sokiu darbu jeigu bus trumpa 
darbininku prie visokiu karisz- 
ku darbu.

Artimoje Pearl Harbor Ja
ponai naudojo szitokius sub- 
marininius žiūronus, padary
tus isz medžio kad Ameriko
nai manytu kad ten plaukio
ja Japoniszki submarinai ir 
Amerikonai szaudytu in juos 
ir taip bereikalo iszleistu sa
vo torpedus. Amerikonai už
klupo ant Japonu ir paskan
dino kelis j u laivus.

ISZTIKIMA MYLIMA

žmonių ir tu, kurie galėtu būti prasikaltėlius ir taip pat svar- 
ir kurie yra aktyviai neisztiki- 
mi ir kad visuomene paliktu ta 
darba ju rankose.

“Kiekvienas isz musu jau- 
cziame taip pat apie ateivius- 
prieszus,” sako p. Rowe. “ Mes 
labai stipriai jaueziame kad 
neprasikalte asmenys neturi 
auti persekiojami todėl kad 
mes kariaujame su szalimi, ku
rioje jie gimė. Kiton pusėn, mes 
esame kare. Mes žinome kad 
yra tokiu dalyku kaip sabota
žas ir espionažas ir mes žinome 
kad nekurie • ateiviai-prieszai 
yra neisztikimi.

“Mes nenorime inžeisti žmo
nių bet taipgi negalime rizi
kuoti. Vienas atsakymas in szi 
reikalą yra — palikite ji Val
džiai. Tai ne darbas atskiroms 
nuomonėms arba nepatyrimui. 
Valdžia, ypaiez Teisingumo De
partamentas ir Federalinis Isz- 
tyrinejimo Biuras jau ilgus,me
tus lavina žmonės, kurie gale-

bu, jus galite trukdyti darba 
prityrusiu tyrinėtoju, kurie be 
aibėj o žino ka j us žinote bet ne
nori taip paskelbti sziuomi lai
ku. Kitais žodžiais — pasisti- 
kekite V aidžiai.

“Ligi sziol Teisingumo De
partamentas patenkintas lai
kysena ateiviu-prieszu. Daugu
mas isz ju supranta kad apsau
gojimui tautos nuo keliu neisz- 
tikimu ateiviu 'daugumas ne
kaltu žmonių, pasiszvente De
mokratijos principams, gali 
būti užgauti. Teisingumo De
partamento apribavimai atei
viu- prieszu yra reikalingi ka
ro meto apsaugai. Apribavimai 
insako kad ateiviai-prieszai ne
gali turėti ginklu ir kitu karo 
inrankiu; kamerų, trumpu- 
bangu priėmimo ir iszsiuutimo 
aparatu. Ir-gi jis negali turėti 
žemlapiu arba nuotraukų jokio 
militarinio pobūdžio arba lai
vyno, fabriko ar inrengimu.

suseka visits' ateivius kurie ne*** 
prisilaikys instatymu arba ku-

■ rie laikomi pavojingi. Tai De- 
“Patvarkymai inrodo kad IJartamOTlt() darhag Jusu dar. 

ateiviai-prieszai gali keliauti yra palaikyti lygsvara ir 
be apribavimo tiktai apylinkėj j 
kurioje gyvena bet keliauti to-* 
liau jau jiems reikia gauti lei- , 
dirna isz savo distrikto genera
linio prokuroro. Jeigu nori pa
keisti gyvenimo vieta arba dar
bo vieta privalo taipgi leidimą 
iszgaūti isz savo 'distrikto ge
neralinio prokuroro. Praszy- 
mai tokiems leidimams turi bū
ti paduodami mažiaus viena 
sanvaite isz alnksto. Ateiviai- į 
prieszai, kuriuos darbas pri- 
verezia važinėti dažnai arba 
regulariai gali praszyti leidi
mo, 'kuris apima laikotarpi va
žinėjimo bet niekuomet kiek
vienam iszvažiavimui. Visiems 
ateiviams-prieszams uždrausta 
keliauti lėktuvu.

“Patvarkymai toliaus sako 
kad ateiviai prieszinguju tautu 
negales gyventi vietose gene
ralinio prokuroro apribuotose 
arba būti tokiose vietose tik 
pagal generalinio prokuroro 
leidimą.

“ Galutiniai, patvarkymai rei
kalauja kad visi ateiviai-prie
szai insigytu identifikacijos 
certifikatus.

“ Teisingumo Departamentas

kovoti priesz baime, isterija ir 
skleidimą neteisingu žinių.. 
'TaiĮ) darant jns ugdysite dva
sia tautines vienybes, kuria 
niekas negales inveikti. ’ ’ 
Dept, of Justice, Washington, D. C.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti) 
laikraszczio. PASKUBINKITE ! I V 
SAULE PUB. CO? Mahanoy City, Pa.

Greicziausiu Budu
Kuriuo Gali Prisidėt

Laimėti Szia Kare

Yra per pirkimą
Apgynimo Bonu ir Markiu,

SZIADIEN!

Tanikei aplaikome visokias 
eiles paraszytas isz drukuotu 
dailiu 'kuriu raszytojai praszo 
patalpint iii laikraszti bet ku
riu be pataisymo arba perra- 
szyrno jokiu budu negalima tal
pinti nes galas žodžiu eilutėse 
visai nesutinka. Redaktorius 
neturi laiko ant perraszymo ir 
pataisymo tokiu eilių nes jo 
laikas yra užimtas svarbesneis 
dalykais. Eiles tik tada bus su- 
naud'otoos kada bus jos sudė- 

I tos per pati atttora ir miera ei- 
lucziu bus lygi su tinkamoms 
užbaigoms gale žodžiu.

Gavome anla diena eiles su 
praszymu kad patalpintumem 
o visos eilutes baigėsi su “le” 
kaip: Szirdėle, Mergele, Kar
vele, Lankele, Kiaulele, Duk
rele, Galvele, Rūtele ir t.t., ir 
vis tik “ le-le.” Tokios eiles tik 
pripildo redaktoriszfca gurbą 
ir reikia jas tanikei sudegint.

Traukimas moterių ir mer
ginu prie visokiu karisžku dar
bu jau prasidėjo Filadelfijoj. 
Motere nereikalaus turėti ga
bumo prie tuju darbu ant a,p- 
laikymo darbo. Moteres prie 
darbu laiviniam departamente 
aplaikines po 50 centu ant va
landos o kada iszmoks darba, 
aplaikys po 69 centus ir dau
giau, pagal j u darba. Moteres 
bus paskirtos daugiausia prie 
dirbimo eroplanu. Prie signoli- 
nio korpuso moteres aplaikys 
lyg $1,440 ant meto. Tosios mo
teres prie signiolinio korpuso 
bus paskirtos prie telefonu, te
legrafu ir szviesos departa
mento. Prie amunicijos darbo 
aplaikys isz pradžių po $1,020 
lyg $1,260 ant meto.

Tosios kurios geistu tuos 
darbus gali atsiszaukti in Ci
vil Service Commission, Phi
ladelphia, Pa.

Lietuvoje spaustuves ir lei
dimas iaikraszcziu beveik vi
sai sustojo. Spaustuves visai 
nustojo spaudinėju visokius 
rasztus ir maldaknyges todėl 
negalima ju gauti visai. Tieji 
kurie turi senlas maldaknyges 
isz Lietuvos ir geistu jas duo
ti apdaryt, tegul prisiunezia 
in musu redakcija o bus apda
rytos kaip naujos.

Dvideszimts metu ima moti
nai padaryti vyra isz savo sū
naus o ima kitai moterei tik 
dvideszimts minu tu padaryti 
isz jo durnių.

Ataa diena patogi ir turtinga 
paha, Edna Rogers, isz Filadel
fijos, isžtėkejo už ugnagesio 
Pilypo Jackson, kuris ja kelio
lika menesiu adgal iszgialbejo 
isz degataezio namo. Grąžei jam 
gtsimokejoj nėra ka sakyt! O

Mylėjo Ji Sveika 
Myles Ir Be Kojų, 

Kada Ji Jam Bus 
Reikalingiausia

'San Framlcisco, Cal. — Kap- 
ralius Jerome Winsfow, priesz 
iszkelliavima in Anglija kur jis 
pristojo in Kiataiadiecziu laisva- 
norius, susižadėjo su patogia 
Betty Sanderson. Kaprailius 
naršei atsižymėjo ant kares 

' lauko bet laike vieno muszio 
likos pataikintas .per szrapneli 
kuris jam nutraukė abi kojas. 
Be žado ir visa sukruvinta nu
gabeno in ikariszka ligonbute 
kur po ilgu kentejimu vėla jis 
atgavo sveikata ir pajiegas bet 
pasiliko be 'kojų.

Laike sa'vo ligos, idant nesu- 
rupint savo mylima, raszyda- 
vo nuolatos pas ja laisakus sa
kydamas jog yra “sveikas ir 
gyvas. ’ ’ Kada jau ketino plauk
ti in Amerika, parasze laiszka 
pas savo mylima praszydamas 
kad ji paliuosuotu nuo 'duoto 
jai žodžio, norints ja labai my
li. Nepoi'ligam aplaike nuo Bet
tes laiszka įkuriame ji melde 
Jeromo kad jis jai iszaiszkintu 
priežastį dėl ko jis negali su ja 
paeziuotis.

Nelaimingas kapralius apra- 
sze jai visa teisybe, 'laukdamas

Laike Straiko

— Del ko tu nestraikuoji 
arba skebauji?!..

— Mat, turiu net septy- 
nes priežasties.

— Del Dievo!... Septy- 
nes? Kokios tai?

— Paczia su szeszeis vai
kais!.

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

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

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz-
Su pa- 

35c 
Trys istorijos, apie Ne-

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

No. 102 
minaliszka

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

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

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

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

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

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

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

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi-

nėkantrei koki aplaikys atsa- mas kunigo, istorija isz kares; Varg- 
kyma nuo savo mvlimos. Vos szo paskutinis skatikas; Juokai, 
pereio kelios sanvaites kad XT T . .. OJ„„+o r " j No. 116 Istorija apie Sierata,
sztai aplaike jis telegrama kuri puikus apraszymas. 119 pus... .15c 
atplesze SU smarkiai plakan-l No. 118 Istorija apie Ali Baba ir

• jv. T ... 40 Razbaininku. 45 puslapiu... 15cežia szird'zia. Jame perskaitė ( No. n9 Keturios istorijos apie 
sziuos žodžius: “Musu vineze- Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
V one ketino atsibūti Gruodžio Vlena motina; Vaikucziu plepėjimas 

.62 puslapiu .15c
menesyje o kad dabar esmių ( No 120 Dvi istorijos apie Valu- 
tau da 'laibiau reikalingesne ne kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
kaip priesz tai, todėl duokle PuslaPlu ....................................... loc

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

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

. ... | No. 125 Trys istorijos apie Pa
mingąs kareivis bet buvo tai skutinis noras; Septynis brolius; Var

ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu.15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Pirkite Apgynimo Doras gyvenimas; Priversta links- 
Czedinimo Bondus mybe; Varringo žmogaus sunu; Trys 

.užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
ir Markes. (kuris buvo protingesnis už savo poną

man telegrama kada .pribusi 
in New Y orka o asz tuojaus in 
ten pribusiu ir paimsime sziliu- 
ba tuojaus. Tavo, ant visos gy
vasties, Betty. ’ ’

Apsiverke graudžiai nelai-

as'Zaros džiaugsmo.

61 puslapiu .......................................... 15c
No. 127 Trys istorijos apie Duk

tė pustyniu; Peleniute; Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus. 15e

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

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu.......... 15c

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

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

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

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus..............15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai ................................. 20c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tamas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu...............15c

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

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

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

No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola; Didis klasteris. 40 
puslapiu .......................................15c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka-

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

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

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 ani 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu 
22 puslapiu ........... 10<

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. 25<

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

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykic; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 12] 
puslapiu ....................................... 25<

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

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

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

No. 175 Pasiskaitimp knygele 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo 
Preke ...........................................15<

Adresas:
Saule Publishing Co., 

i Mahanoy City, Penna

ANT GAVĖNIOS

Graudus Verksmai arba Pa- 
sibudinimas prie Apmislinimo 
Kanczios Viesz., Jezuso Kris- 
tuso.. Knygute reikalinga ant 
Gavėnios, pagal senoviszka bū
da, 10c.. Stacijos arba Kalvari
ja Viesz., Jezuso Kristuso, 10c. 
Maldele Arcibrostvos Szv. Vei
do Viesz., Musu Jėzaus Kris
taus, 10c.. Gromata arba Muka 
musu iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, 5c. Tretininkių Se- 
raphiszkas Officium, 10c. No
vena Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 10c. Li
tanija Liauretaniszkoji Szven- 
cziausios Panos Marijos 10c.

Adresas:
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Pa., U. S. A.

i l 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.

asztuota.es
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j^E'NEI jau tas atsitiko, priesz 
amžius, jog tiktai para

ižyta senose knygose... Vienam 
kaime po Krokavu gyveno gas
padorius Sakalas, turtingas, 
turėjo daug lauko, turėjo^ savo 
girias, namas rodos dvarelis ir 
maluna. Dievas jam visame lai
mino, gerai jam ėjosi o graszio 
ir turėjo nemažai skrynioje. 
Vaikai sveiki, paezia turėjo 
Dievo-baiminga nes buvo geras 
žmogus, iszmintingas, geros 
szirdies ir teisingas del visu su
tvėrimu.

Per tai gyveno sau tykei ir 
laimingai, taip kaip pas Dieva, 
užpeczkyje.

Viena karta karalius pradė
jo suszaukinet savo padonus 
idant stotu apgynime szvento 
tikėjimo priesz Pagonis!

Nusiminė Sakalas labai. Gai
la buvo jam palikt narna ir ke
liaut in tolimas szalis ant ne- 
prieteliaus. Bet ka daryt? Rei
kėjo klausyt prisakymo kara
liaus!

Suszauke tada Sakalas savo 
szeimyna, surinko kosmarkiau- 
sius bernukus kurie su dideliu 
noru iszkeliavo su savo ponu 
ant kares. Visas kaimas juos 
palydėjo su verksmu.

Kariavo viena meta ir antra 
o ant galo ir visa žinia apie ji 
dingo. Kiti jau senei sugryžo 
namon bet Sakalo kaip nebuvo 
taip nebuvo ir visi pradėjo mis- 
lyt jog likosi užmusztas ant ka
res o gal ir neprietelius Turkas 
paėmė ji in nevale.

Sztai prie galo trecziojo me
to, pradedant vasarai, sugryžo 
be bernuku, vežime, paliegęs 
ant sveikatos, tiktai su lazda 
rankoje, rodos ubagas...

Pribuvęs prie kaimo atsi
klaupė prie stovylo Motinos 
Dievo irkarsztai pasimeldė jog 
da sugryžo giliukningai. Atsi
kėlęs greitai nusidavė in kai
mą.

Niekas ji tenai nepažino, nie
kas ji nesveikino ir vos galėjo 
apsigint nuo szunu. Atėjo prie 
savo grinezios, patrynė akis, 
persižegnojo ir negalėjo pa
žint...

— Jėzau, Marija! Ant lauku 
tuszczia, kluonu nėra, sodu nė
ra ir nieko nebuvo.... o kur sto
vėjo grinezia dabar tik degesei 
gulėjo... vaiku nėra... tykumas 
baisus... pati jo susirgus vos at
sikėlė isz guolio idant pasvei
kint pribuvusi tęva ir vyra ir 
graudžiom aszarom apsiverke!

Stovėjo taip ilga laika rodos 
perkūnas intrenke in ji!...

Kada jis radosi ant kares, 
atėjo badas ir pavietre, vaikai 
visi iszmire... perkūnas viską 
sudegino... vilkai iszsmauge 
gyvulius... pikti žmones sugrė
bė viską... sausuma sudegino 
javus jog nepasiliko niekas, 
dangus ir žeme!

Sėdėjo ant slenksczio budos 
o kada vakare užskambino ant 
boksztu ant Aniuolas Dievo, 
paszoko staigai ir pradėjo 
keikt ir rugot ant Dievo.

Ant niek nuėjo praszymai 
paezios, ant niek mėtėsi ji jam 
in kojas, verkdama ir praszy
dama idant n'ustotu rugojas 
priesz Dieva, jog visi jo geri 
darbai ir maldos buvo ant niek! 
Dievas ji ir taip apleido ir pa
liko ji ubagu!

Ilgai da visaip murmėjo ir 
rugojo priesz Dievą ir szauke
szetpua iii pagialba nes tik jis 309 Bluff St., Waterloo, Iowa.

vienas žmogų neapleidžia bė
doje. Ir stojosi jog szetonas sto
jo priesz ji. Sakalas užmirszes 
apie plūdimą ant Dievo paszau- 
ke:

— Prigialbek man, szetone, 
nes mane Dievas visame aplei
do.

— Pagialbesiu, o ar atiduo
si duszia? — klausia v elnes.

— Duosiu kad ir tuojaus.
Parasze tuojaus ciragrafa 

ant kurio gaspadorius pasira- 
sze krauju nuo savo szirdingo 
pirszto.

Ir nuo tos dienos pradėjo 
jam vestis geriau, pats mažai 
ha dirbo o tik paliepinejo ir 
dažiurinejo. Mikas, taip palie
pė vadintis save velnes, dirbo 
už ji o kiti velnei persiverte in 
bernus, pagial'binejo, jog in 
trumpa laika gaspadorysta bu
vo da geresne, didesne ir pui
kesne ne kaip priesz tai. Tiktai 
vaiku neatsirado nes palaimi
nimo Dievo negalėjo but.

Rūpinosi tuomi labai Saka
las ir naktimis tankei mislyda- 
vo kaip tai sunku bus atkentet 
priesz Dieva ir paneszt kan- 
czias pekloje ir negalėjo pasi
džiaugti savo mil'žiniszku turtu 
ir niekuom... Bet Mikolukas 
jam tankei perstatinėjo jog vi
si bagoezei, ponai, karalei, mo
kinti o ir vyskupai, velniui du- 
szias savo parduoda o nei vie
nas isz ju nesirūpina kaip bus 
po smert o tiktai sau linksmi
nasi ir naudoja savo turtą so- 
cziai! Ir taip praėjo metas po 
metui, kaip vanduo. Turtas au
go nesvietis'zkai, jog net kara
lius kartais sustodavo pas ji ir 
tankei pas save užsipraszyda- 
vo. Gėrėjosi tuom Sakalas, 
vargszus paniekino, dingo ja
me Dievo-baimingumas, už nie
ką laike visa svietą. Paikszas! 
Nežinojo kaip b raugei ateis už 
tai atkentet! Ant galo atėjo 
valanda pasirėkavimo, Dievui 
jau neteko kantrybes del užsi- 
kietejusio nusidėjėlio1 Atėjo 
laikas sūdo ir bausmes... Pir
miausia apėmė ji visokios ligos 
kurios neapleido ji.

Gyvulei visi iszgaiszo. Per
kūnas sudegino visas grin- 
czias. Javai dingo. Bernai ji 
apleido. Atėjo tokia sausuma 
jog girrios sudege, vanduo isz- 
džiuvo o žeme pradėjo trukt. 
Po tam apleido ji visi žmones o 
beda sėdo ant jo slenksczio. Jis 
pats susirgo sunkei, kūnas nu- 
puiolinejo nuo jo szmotais ir 
kaulai sudžiūvo.

Ant tuszczio szauke pagial- 
bos Mikoluka ir jo pagialbinin- 
ku velniuku nes ir velnias nie
ko negialbes jeigu rūstybe Die
vo kada užpuola ant ko. O ir 
velnei jau nepaisė apie ji, nes 
jis ju buvo o kogreieziau nu
mirs tai bus ju, kentėjimas da 
daugiau platinosi. — Vien tik 
susimylejimas Dievo galėjo ji 
nuo kaneziu iszliuosuot.

Viena nakti, rudens laike, 
užėjo tamsi naktis, taip vejin-

ga jog vejas nunesze stogą ir 
langus. Atlėkė pulkas velniu ir 
staugė, rodos visas pulkas bu
vo subėgės ir pradėjo szokinet 
aplinkui guoli Sakalo, kuris 
jau buvo mirsztantis...

Pati ji gynė kaip galėjo, už
dengdama ji nuo velniu su 
szventu abrozu, ženklindama 
slenksczius su szventinta krei
da, troksždama idant jis nenu
mirtu be Szv. Sakramentu ir 
susivienytu su Dievu. Melsda
ma Dievo idant Jis da užlaiky
tu ji prie gyvasties, nubėgo in 
klebonija pas kunigą. Bet ku
nigas buvo pasirengęs ten kur 
su reikalu ir nesiskubino pas 
netikėli.

— Ka Dievas apleido, velnei 
turi pagriebt, jau ten mano pa- 
gialbos nereikia — jis tarė ir 
nuvažiavo in dvara loszti isz 
kazyriu.

Apsiverke nebage ir sustojo 
pakelyje priesz koplyczaite 
Panos Szvencziausios ir kru
vinom aszarom melde Motinos 
Dievo idant susimylėtu ant jos 
vyro. Susimylėjo ant jos Pane
le Szvencziausia ir saldžiai in 
ja prakalbėjo:

— Neverk, motere, tavo mal
dos yra iszklaušytos.

Ir Szv. Panele nužengė nuo 
altoriaus kaip stovėjo, su ka
rūna ant galvos, mėlynam plos- 
cziuje, su ražanezium prie szo- 
no, žibėdama geradejysteje. 
Motere puolė ant veido priesz 
Szv. Panele. Toji pakele ja ir 
savo plosczium nuszluoste jai 
akis. Prispaudė ja prie savo 
szirdies ir tarė meilingai:

— Vesk mane in savo grin- 
czia, gal tau kame prigialbesiu.

Apžiurėjo ligoni ir susigrau
dino szirdies mielaszirdyste.

— Be kunigo neapsieis. Asz 
esmių tik Motere ir neturiu 
tiek galybes, kokia davė Jėzus 
kunigams! Tasai kunigas apie 
savo aveles nesirūpina. Jis yra 
negeras piemuo todėl atsakys 
jis už tai priesz Dieva. Tik ku
nigas turi drutybe iszriszimo. 
Pati eisiu pas ji in dvara. Te 
tau ražaneziu, gink nusidėjėli 
nuo piktu dvasiu pakol asz su- 
grysziu.

Bet kaip ežia eitie? Naktis 
tamsi, vejas, lietus, purvynas, 
geras szmotas kelio o priek tam 
velnei visur perszkadinejo. Bet 
nenusigando nieko Szv. Pane
le, ne! Apsisuko in savo plos- 
cziu ir iszejo tamsybėje nak
ties. Daejo Ji prie dvaro, bal
sei nuvargus ir visa suszlapus; 
pabarszkino, praszydama nu-

Pajeszkojimas

Pajeszkau Prano Janavi- 
cziaus, brolio mano vyro. Paei
na isz Lietuvos, parapijos Mel- 
nyczeles ir sodžiaus. Lai atsi- 
szau'kia ir jo vaikai. Norecziau 
sužinoti kur jisai randasi. Ra
škykite ant adreso:

Mrs. Josephine Jonson,

žemintai idant kunigas nusi
duotu pas ligoni. Bet jis, maty
damas jog tai kokia pavargėlė 
o tokia pasiutiszka naktis, lie-

* pe pasakyt jog rytoj anksti 
ateis. Dabar neturi laiko ir vė
la eme kazyriuot su ponais.

Panele Szv. tik atsiduso sun
kei ant jo nedorumo bet tame 
karte padare Ji stebuklą! Sztai 
stojo priesz dvara auksine ka
rieta. su tarnais ir pati, persi
mainius in didele ponia, inejo 
in pakajus.

Kunigas paszoko ant kojų 
ir tuojaus su dideliu noru nusi-Į 
davė pas ligoni. Pribuvo da iuj 
laika nes smertis jau lauke antį 
slenksczio p velnei spaudėsi 
priesz mirsztanczio idant pa
griebt ligoni gyva in pekla, 
priesz pribuvimą kunigo su 
Szv. Sakramentu. Jo motere 
neperstojo gynus su ražan
ezium ir szventais abrozais ar
ba su vardu Jėzaus.

Kunigas pribuvo. Sakalas 
atliko iszpažinti, už nusidėji
mus gailėjosi ir Dieva perpra- 
szinejo. Atleidimą aplaike ir 
tuojaus Dievui duszia atidavė. 
Pana Szv. uždare jam alkis, pa
laimino motere ir tare in nu
tirpusi kunigą:

— Eikie su manim !..
Kunigas negalėjo ta viską 

sau in galva insidet ka mate ir 
girdėjo. Iszejas apsidairė ap
linkui bet nemate ne karietos, 
ne tarnu, tiktai vejas puczia, li- 
ja, tamsu ir tiktai smertis ėjo 
paskui ji, žingsnis in žingsni... 
Nusigando jis baisei ir pasilei
do bėgt paskui Panele Szv. ir 
koply ežiuke!

Žiuri o tai Ji su plosczium ir 
žibanezia karūna ant galvos, 
apsiaubta su aniuolais, užžen
gė ant altoriaus koplycziukes, 
ant savo paprastoš vietos.

Kunigas dabar suprato savo 
apsileidimą ir supiato kad tai 
buvo* Motina Dievo. Puolė ant 
keliu ir melde atleidimo už sa
vo prasižengimą su aszaromis 
bet Szv. Paneile su gailesczia 
dirstelėjo ant jo ir tarė:

— Per amžius kentėsi už to
ki apsileidimą ir taip klūposi 
pakol atpakutavosi.

Kunigas tuojaus pavirto in 
akmeni klūpojantis prie Szv. 
Marijos altoriaus, norints mel
de su aszaromis, isztieses ran
kas in Szv. Panele bet neaplai- 
ke susimylejimo už apsileidi
mą savo kunigiszkose pareigo
se ir taip per amžius da klupo- 
ja prie altoriaus.

Da ir sziadien galima ji ma
tyt po koplyczaite po Zaboru, 
kur daugelis žmonių atlan
ko taja vieta kur tasai stovy- 
las dabar stovi bažnyczia o del 
prasergejimo nusidėjėliu kaipo 
pavyzdis. —F.B.

BALTRUVIENE

RCA Darbininkai Aukauja Savo Czedinimus

įWŠ

Paveikslas parodo milžiniszka susirinkimą darbininku 
R.C.A. Victor dirbtuves, laikyta Decemberio 8-ta, diena 
po bombardavimui Pearl Harber, prižadėdami savo iszti- 
kimysta Amerikos vėliavai ir pasižadėjo pirkinėti bonu 
ir markiu. Kompanija prižadėjo suszelpti valdžia pirk
dami kas meta markiu ir bonu net už $2,400,000.

Oras. . .
i Kuri Mes 

Kvėpuojame
Henri Bernstein raszo apie 

pareigas ir privilegijas sve- 
timszaliu ju priimtoje szalyj.

Kur ten vietoje Ulstėre, 
Nekurios bobeles susitarė, 

Alaus parsigabena, 
Riaukia, nebūna gana.
Koki vyra pagriebia, 

Nuo jo kiek centu sugriebia,
Per diėnas lėbauja,
O vakare dejuoja.

Pareja isz darbo vyrai, 
'Su boba buna negerai, 

Sako kad kreczia drugys, 
Nesvietiszkas drebulys.

* * *
Indianoje yra tūla motere, 
Ant vienos alkies nerege, 

Kuri vyro ir vaiku iszsižadejo, 
Ir in czionais aidbego.

Bobele yra girtuokle gera, 
Taipgi ir labai neszczyra, 

Vyrams pinigus isztraukia, 
Bet ir viską tuoj praraukia; 
Kaip geros moteres susitars, 

Tai taja vienakia pakars.
* * *

Nekurios bobeles nori mergi
nas užvaduot, 

Jas nuo vaikinu nubaidyt, 
Tai jau rūteles gana, 

Jeigu bobos merginas 
bjaurina.

Jeigu bclba mergina pamato, 
Tai rodos ja velnei pakrato, 

Vai jus bobos, 
Veisle nelabos.

Nekaltai merginas aplojate, 
Apie vaikus nedbojate, 
Juk jus ne merginos, 

Ti'k vaiku motinos.
Veluk mislykite apie mirti, 

Apie gyvenimo ateiti, 
Nekurios turi patarpuses 

dukreles,
Tai vis da laiko save už jaunas 

mergeles.
Trumpas dreses liepia neszioti, 

Ir su vaikinais neužsiduoti, 
Taip, pati motin bujok, 
Dukrelei valios neduok, 

Norints dukriuke turi metu 
arti dvideszimts, 

Nepagriebs szimts, 
Kaip mlažiau metu turės, 
Tai mamute siusti gates.

* * * 
lllinojuj blogi laikai užėjo, 
Vyru visas narsumas nuėjo, 

Negeria aluezio bobeles, 
Nuliudia net ir mergeles.

Net szluota paima, 
Viena Jaukalu iszgena, 

Ba pinigu neturi, 
Tai suvis nekaip iszžiuri. 

Pirma kožha pas save szauke, 
Meilus žodelius taikė, 

Sziadien szunesnukeis vadina, 
Ir da su kuio'ku grasina.

To vyrucziai neužmirszkite, 
Ant kaktos užsiraszykite, 

O kaip vėla geri laikai užeis, 
Vėla bobos in akis lys,

Ant bardo vadys, 
Meile skalis.

('Szis praneszimas Henri 
Bernstein, garsus Prancūzu 
dramaturgas, kurio veikalais 
džiaugėsi tarptautine. publika 
priesz Francijos žlugimą, ori
ginaliai pasirodė New York 
Herald Tribune ir Common 
Coulncil for, American Unity, 
vertimas seka) .

“Aniuolas Sargas”
MALDA KNYGE

Su gražiais morocco apdarais, 
auksuoti lapu krasztai; didu
mas 2% coliu ploczio, 4 coliu il
gio, 448 puslapiu. Labai paran
ki knygele. Mes žinom kad 
ji jums patiks. Parsiduoda 
po $1.35. Adresas:
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Pa. - U.S.A.

Laikas jau atėjo svetimsza- 
liams gyvenantiems szioje sza- 
lyje iszklausyti savo szirdžiu ir 
iszreikszti savo pozicija sau ir 
pasauliui. Szis yra testamentas 
vilties, pagristas szesziolika 
menesiu patyrimo Amerikoj.

Ilgais metais asz buvau stip
riai ir aktyviai antimacis, kad 
nors asz susilaikiau, mano vi
suose praineszimuose ežia, nuo 
mažiausios prdpagandos ir nie
kuomet nediskusavau namines 
politikas.

Mano vienatinis tikslas savo 
straipsniuose ir kalbose szioje 
szalyje buvo kaltinti ta maža 
grupe Fran'cuzu pro-naciu, po 
vadovybe Marshal Petain, ku
riu veikloj dalr priesz kara bu
vo numatyta Francijos parda
vimas su užgyrimu vos 5 % gy
ventoju skaitliaus.

Bet sziadien, kada Amerika 
kariauja su Vokietija, būti tik
tai anti-naciu jau yra beveik 
neutralinis nusistatymas. Tai 
yra nusistatymas daugelio 
ateiviu, kurie nenori pripažin
ti ju ateities isztikimumo rei
kalą.

Už keliu sanvaieziu po mano 
atvykimu in Suv. Valstybes, 
asz prasziau pirmu popieru. Ta 
neda'riau be gilaus ir rūpestin
go apsvarstijimo. Asz neesu 
vienas isz tu opportunistu, ku
rie gyvena su viena koja Ame
rikos žęimeje, o kita koja pir
mame “Clipper” orlaivi, kuris 
iszskris kaip tik taika invyks. 
Man atrodo, kad žmogus nega
li priimti tiek daug isz szalies 
jeigu szirdingai nepasiryžęs 
atiduoti dar daugiau.

Tokis manio nusistatymas 
mažai teinteresuoja kitus; jis 
pasikeitė ir iszsivyste per pas
taruosius mlenesius.

Kiekvienas, sakoma, turi at
rasti Amerika sau; kiekvienas 
svetimszalis turi atrasti isz 
naujo. Bet patyrimas yra ne
mažiau džiuginaintis todėl, kad 
tai invyksta dažnai ir todėl 
kad ateityje Vėl ir vėl invyks.

Trumpam laikotarpyj asz su
pratau apie 'dalykus apie ku
riuos visa gyvenimai Kontinen
te nesugebiau iszmolkti — reik
szme kukliu žodžiu kuriuos 
gludi szventos teisybes, kurias 
žmones patyrė. Reikszme tokiu 
žodžiu kaip laisve, lygybe ir 
brolybe.

Czia nebuvo tik Francuzu 
iszradimaš, buvo standardas 
visu Europos liberalu, bet mes 
braipgiai su tai užmokėjome. 
Mes mylėjome laisve bet nesu
pratome kad laisve tik'gyva 
pėr savalnoria disciplina ir už
laikymą tiesu. Mes tikėjome in 
lygybe bet. abstraktiniu budu. 
Kaslink brolybes, ji visiszkąi 
neegzistavo tarp visu tu neapy- 
kantu ir kovu.

Amerikoj tie troszkimai yra 
dalis paežio gyvenimo pagrin
do. Laisve, yra. priprasta tik
renybe kaip tas oras, kuriuo gjęĄĮjyKiT‘‘SAULEy P^ATINĘII!

mes kvepuu jame. .Tas. žpd ^ku
rio aidas tuszcziai skamba už
sieni turi gyva reikszme czio- 

. nai, ne jausmine reikszme bet 
malohaus insitikinimo reiksz- 
mie.

Svetimszalis supranta kiaip 
giliai lygybe yra inlaugus szia- 
me kraszte — supralnta palaip
sniui todėl, kad matomos pa-, 
garbos1 formos kartais czionai 
greieziau .pastebiamos negu 
Europoje. Yra tokiu žmonių 
kurie užima žemesnes vietas 
bet nėra žmonių kuriu galvo
sena klaidinga. Darbdavis ir 
darbininkai, abu, jauezia prie> 
detme bendro žmogaus prakil
numo. Jie abu, supranta, kad 
inžeidimas to prakilnumo save 
žeidžia.

Brolybe yra keistas žodis 
vartoti sziame karo sudrasky
tame szalyje. Mums dar per di
delis žodis. Bet Amerika turi 
puiku moderniszka žodi — ko
operacija. Jis reiszkia kad ma
lonumas ir pagialba kitiems 
yra natūralūs nusistatymas 
tarp žmogaus ir jo kaimyno,

V ei ir vėl, priejas prie nepa- 
žinstamo sakiau “Esu svetim
szalis. Ar man galite pasaky
ti... ” Ir visur pasirodė malo
numas, su greitu ir draugiszku 
boru padėti.

Gal todėl kad Suv. Valsty
bes susidaro isz vyru ir mote
rų, visokiu rasiu ir tikybų, ku
rie apleido savo szalis kur ne
turėjo nei laisves nei progų ir 
kur negailėjo ramiai gyventi.

iSziadiena Amerika jau ne 
taikoj. Jos kelias dabar yra 
ateityje, yra kelias pastangų ir 
kovu, pasiaukavimu ir kentėji
mu. Asz esu pasiryžęs — dau
giau begu taip — asz jau esu 
prisirengęs patirti szitas pa
stangas ir 'kovas, pasiaukavi- 
mus ir kentėjimus ir asz kalbu 
asz manau tukstaMcziams be
balsiu svetimszaliu.

Szis dalykas mJaii nenaujas. 
Jau du syk asz pergy venau ka
ro nepatogumus. 1914m. buvau 
kareivis Francijoj ir Maoeldo- 
nijoj; 1940m. dariau pastangas 
vykti in Sziaurine Afrika su 
valdžia. Bet mano szirdis ne
protestuoja “Ka! Ir vėl, ir 
VĖL” ne szirdis sako “Taip, 
vėl ir dar vėl, jeigu reikalinga, 
kad žodžiai kuriu reikszme su
pratau Amerikoj nepražus szia
me pasaulyje. ”

Tai merą todėl kad asz ne
myliu Francija ta paezia meile 
ir todėl kad asz del jos never
kiu. Viena isz Amerikos pui
kiausiu ypatybių yra — kad 
žmogus gali būti tarpe jos at
sidavusiu vaiku ir szirdyje 
jausti meile krasztui kuriame 
gimė. Tai ne neisztikimumas. 
—Common Council for Amer. Unity.

Adresus Gyvenimo

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

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines Prigialbsti Ameriko
nams Musziuose ISZLIETUVOS

— Ponas Vincas Lazaus-Į 
kas, gerai žinomas farmeris isz 
Catawissa, atsilankė pas savo 
kostnmerius ir užėjo atlankyti 
“Saules” redakcija nes jis yra 
musu skaitytoju per daugeli, 
metu, kuria myli skaityt jo vi-Į 
sa szeimyna. Acziu už atšilau-; 
kyma. I

— Ponas Julius Cunys at
laike žinia buk jo dukrele, po
nia Leona Danbush, isz Patter
son, N. J., susilaukė savo pir-i 
m utini sūneli, per ka diedukas Į 
Cunys sziadien dalina cigarus 
del savo pažystamu isz džiaug
smo susilaukęs pirmutinio anū
kėlio.

— Ponstva Juozai Raczkau- 
skai, isz Frackvilles, Pa., moto- 
ravo in musu miestą ir prie tos 
progos atlankė redyste “Sau
les,” užmokėdamas prenume
rata už laikraszti savo tėveliui 
kuris skaito “Saule” jau daug 
metu ir yra jos gera busteriu. 
Acziu už atsilankyma.

— Juozas, sūnūs pono Juo
zo Ancerevicziaus, barberio, 
409 W. Centre uly., atlaike ži
nia nuo kariszko departamen
to kad stoti ant tarnystes in 
kariuomene. Vėliname Juozui 
geros pasekmes tarnystėje Dė
dės Šamo ir kad su'gryžtu na- 
mo kapitonu.

—• Pe'nnsyl'vainijos Power & 
Light kompanija sulaikė elek
triką Paned'elio ryta nes kas te
kis pa'gedo bet tuoj likos patai
syta ir vela1 paleido szviesa.

— Prezidentas Rooseveltas 
kalbės per reidio Panedelio va- 
kara, apie 9:45 vai., apie ūki
ninku darbus ir apie ju ukes.

-SHENANDOAH, PA.
f Helena A. Czai'kauskiene, 

(Lu'kosziute) gerai žinoma gra- 
bore, 318 East Centre uly., 
mirė Sukatoj po piet, namie.

Velione užsiėmė grabo- 
rysta per daugeli metu su savo 
sunum Leonardu. Velione pali
ko du suims Aleksandra ir Leo
narda ir duktere Bernicija, vi
si namie, kaipo ir keturis bro
lius : Stanislova, Filadelfijoj, 
Daktara Joną, New Yorke, 
skvajeri Bona ir Daktara Alek
sandra Shenandoryje. Prigulė
jo prie Szv. Jurgio parapijos.

Sztai Igoroto sztamo Filipi
nietis, kurie naršei kovoja 
drauge su generolo MacAr- 
thuro pulkais Bataan inlun- 
keje. Tieji Igorotai kovoja 
naršei be jokios baimes ir ve
da Amerikonus per didžiau- 
ses pustynes. Naudoj jie tik 
strielas nes kitokiu ginklu 
jie niekad neturėjo.

Vokiecziai Sako, Kad 
Rusai Iszdegino Visa j
Mariampoles Centra
Lisbon, Portugalija.— “De

utsche Zeitung im Ostland” j korespondentas apraszineja sa-i 
ivo kelione du Vilkaviszki ir 
| Mariampole, Lietuvoje. Isz 
' Vilkavisiz'kio tesą matyti viien 
tiktai griuvėsiai. Tiktai mies
to pakraszcziuose pasiliko at
skiri darbininku .apgyventi na
meliai.

Nuo artilerijos* apszaiudymo 
sugriauti ar sudegė namai da
bar esą valomi. Tuo budu esą 
ruosziama. dirva naujoms 'sta
tyboms. Kai kurie sveiki pa
silikę namai esą paimti val
džios instaigu reikalams.

Marijampolėje, pagal 'žinios, 
besitraukia Rusai padegė visa 
miesto centra. Vyriausioji 
mie'sto ulyczia, pradedant nuo 
Rygiszkiu Jono Gimnazijos ir 
baigiant miesto turgaus aiksz- 
te, visiszlkai iszdeginta ir isz- 
griauta.

Liuteronu bažnyezios, kuria 
laikrasztis vadina Vokiecziu

Laidotuves atsibus Seredos ry-
ta 9 vai., su bažnytinėms apei
goms. Bus palaidota ant vieti
niu kapiniu. Gra'borius L. Tras- 
kauskas isz Maiiainojaus laidos.

Torrington, Conn.— Czionais 
atsibuvo “Supraiz Parte” pa
rengta del musu senu gyvento
ju ponstvos Jevos ir Juozo 
Aleksynu, kurie apvaiksztine- 
jo savo 25-metines sukaktuves, 
kuri atsibuvo Beechwood Sve
tainėje, ant kurios dalyvavo 
daugelis žmonių, gimines ir 
szeimyna. Svetelei dovanojo 
daug visokiu dovaneliu del 
‘ ‘ jaunavedžiu, ’ ’ linkėdami 
jiems sulaukti da Auksinio ju- 
bilejaus. Daugelis sveteliu ir 
isz kitu miestu dalyvavo taip 
svarbiam apvaikszcziojime.

— Taipgi atsibuvo czionais 
“Supraiz Parte” del ponstvos 
Marcelės ir Stanislovo Micziu- 
liu, kurie apvaiksztinejo savo
“Sidabrines Sukaktuves,” ku
rie czionais yra apsigyvenia 
25 metus. Parte atsibuvo 
Beechwood Svetainėje, kurioje 
dalyvavo vaikai, gimines ir 
pažystami. Ponstva Micziulei 
ant rytojaus parengė vakarėli 
del savo pažymimu.

Jo Gera Drauge

Pierre Mande ir jo penkių 
metu senumo kate ana diena 
atplaukė ant laivo Serpa 
Pinto, in New Yorka. Mande 
yra korespondentu keliu A- 
merikoniszku laikraszcziu ir 
buvo paimtas per Vokieczius 
in nelaisve laike musziu

Francijoj.

Dovana Nuo Vokiecziu

Sztai pirmutine dovana nuo 
Vckiszko ar Japoniszko sub
marine, kuris szove ant Ka
lifornijos pakraszczio, isz 
submarine, artimoje Los An
geles. Yra tai szmotelis kul
kos kuri truko artimoj Bank
line aliejaus szuliniu.

Washington, D. C. — Praei
ta sainvaite atsibuvo keturios 
nelaimes su eroplanais kuriose 
užmuszta 18 Amerikoniszku le
kiotųjų visose dalyse Ameri
kos.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

bažnyczia bokszta Bolszevikai 
nugriovė, manydami, kad Vo
kiecziai jame esą inrenge slap-
ta reidio įsiunstuva.

Taip pat Suvalkų Kalvarijoj 
esą matyti sugriautu namu. 
Pakeles© korespondenfas ma
tes daug žuvusiu Vokiecziu ka
riu kapu.

Vokiecziai Savinasi 
Žydu Turtus

Berlin, Vo'kietyja.—- Vokie
cziu valdžios paskirtas komisa
ras Pabalezio krafeztams iszlei- 
do insakyma, kuriuo tvarkomi 
turtu perleidimo santykiai.

Tuo paežiu laiku iszleido dar 
viena insakyma, kuriuo Vo’kie- 
czilu valdžia perima visa Žydu 
turtą. Pabalezio krasztams 
Vokiecziai taiko ta pati insta- 
tyma Žydu turtui pagrobti, ku
ris galioja paežioje Vokietijoj.

Žinios sako, kad Žydu turtas 
pereina in specialiu! Vokiecziu
Valdoma Fonda.

Vokiecziai Užėmė
Lietuviu Namus

Vilnius, Lietuva.—Vokiecziu 
komisarai kasdien atima vis 
daugiau namu isz Lietuvos gy
ventoju ir atiduoda juos Vo
kiecziu organizacijoms.

Vilniuje Vokiecziu karei
viams senai buvo inrengtas 
bendrabutis Gedimino ulyczioj. 
Dabartiniu laiku ju reikalams 
atidengti dar du bendra'bucziai 
“Klubo” ir “Teatro” kavinė
se. Vietos gyventojai buvo 
priversti atiduoti Vdkiecziams 
bendrabueziu patalpas.

New York.— Suriszta su te
legrafiniu drain, ir užkimszta 
burna 'su pleisteriu, kūnas Mrs. 
S. Reish, 52 metu amžiaus, li
kos surasta savo kambarėlyje 
Sutton kotelyje.

Portland, Me. — William 
Powers, 30 metu, likos nubaus
tas ant 90 dienu in kalėjimą už 
apdeginima savo G metu sūne
lio kad tasai pasiėmė saujele 
cukraus isz szepos. Tėvas bal
sei apdegino jo rankutes ant 
ka’rszto pecziaus.

Ar’ ''t' .

NEGRAŽI :: ::
:: :: KARALAITE

— Vai, kaip negraži! tokios 
pasaulyje dar nebuvo! Bjauru 
žiūrėti! O dar karalaite. Kaip 
gailai,..

Taip kalbėjosi karaliaus rū
muose dvariszkiai, galvas lin
guodami o vis-gi tuo pat laiku 
pagerbimui naujai gimusios 
karalaites visoje karalystėje 
skambino varpais, isz armotu 
szaude ir renge szventes.

Kūdikėlis ramiai miegojo1 
szilikihiame lopszelyje nemas
tydamas apie jokias ten iszkil- 
mes; jis ir-gi negirdėjo žodžiu 
karalienes, kuri in ja pažiūrė
jusi, tarė nesziotei.

— Pasiimk ja ir iszsineszk 
ir tol mali jos nerodyk kol ne
taps gražesne.

— Nenuliusk, brangioji ka
raliene, — rūpinosi senute su
raminti savo ponia1: — negra
žus vaikai kartais iszauga ant 
laibai gražiu.

Jos pastebėjimas isz dalies 
gal ir buvo teisingas bet su ma
ža karalaite taip nebuvo. Ko 
didyn ji augo, to negražyn ėjo 
ir visi ja* vadindavo “bjaurioji 
karalaite. ’ ’

Seliele griebėsi invairiaušiu 
priemonių: karalaite gydė vi
sokiais vaistais ir moterių pa
tarimais, saulei tekant, vežda
vo ja rasoje praustis, — bet 
niekas negelbėjo. Negražioji 
karalaite pasilikdavo vis tokia 
negraži.

Pas karalių buvo senu-se- 
niausia senele kuri jau daug 
metu isz savo kambario neisz- 
eidavo. Žmones kalbėdavo kad 
tai esanti burtininke.

Karta per dvejus metus ka
ralius ir karaliene nuvykdavo 
pas savo senele kuri jiems vi
sados koki nors gera patarima 
suteikdavo.

Taip buvo ir sziais metais. 
Karalius ir karaliene, kaip pa
prastai, pas ja atsilankė ir pa
pasakojo senelei savo nelaime. 
Patarima senele parasze ant 
popiereles.

Sugryžes namo karalius per
skaitė raszteli. Ten buvo para- 
szyta: “Ji turi iszausti drabu
žius gražia gerąją puse ir bliz- 
ganezia kita, blogąją puse. Ji 
dūri austi ne skubiai ir rūpes
tingai isz paežiu gerųjų verpa
lų. Apsirėdžiusi tais drabužiais 
ji pasiliks gražu-gražiausia.”

— Menkas dalykas, — tarė 
karalius, — musu duktė turi 
pasisiūti tokius drabužius...

— Bet isz ko. siūti? — pa
klausė karaliene.

Karalius užsimaliste ir nie
ko neatsake.

Isztisas dienias nelaimingoji 
karalaite, motinos prižiūrama, 
audė kogražiausius audimus ir 
siuvo brangius drabužius: vie
nus isz skaistaus szilko, kitus 
isz atlaso, deimantu pagražin- 

I to, treczius isz plunksnų retai 
matytu paukszcziu, ketvirtus 
isz lapeliu rožes žiedu, su ka
roliais, gintarais ir t.t.,

Visi drabužiai buvo labai 
gražus bet ne vieni neturėjo 
stebuklingos galybes perkeisti 
karalaite in gražia.

Ausdama dėszimtuosius dra
bužius, karalaite isz nusimini
mo pbadejo gailiai veikti. Be
verkdama ji užmigo ir girdėjo 
baisa:

“Karalaite, drabužiai, ku
riuos tu nori pasigaminti, turi 
būti nei aukso, nei sidabro. Tie 
drabužiai siuvami isz prakilniu 
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’ Delta Electric Co., Marion, Ind., pastate szita didele toblyczia kad žmones matytu 
kaip tieji darbininkai suszelpineja valdžia pirkinedami bonus ir markes ant apgynimo 
sklypo. Ant tosios toblyczios, kuri randasi prie dirbtuves, randasi pravardes darbinin
ku kurie pirkinėją bonus ir markes. Prie toblyczios stovi W. B. Stephenson, preziden
tas tosios dirbtuves ir W. C. Crimmins, manadžeris Indiana Mfg. Association.

darbu, isz augsztu mineziu ir 
maloniu žodžiu. Szie brangu- 
mynai brangesni už deimantą. 
Jeigu tu mokėsi tokius drabu
žius pasisiūti tai visados busi 
graži. ’ ’

Karalaite paszo'ko ir nubu
do. Kambarys buvo tuszczias. 
Kas-gi kalbėjo? Nejaugi tai 
buvo prosenele?

Praėjo keletas metu. Negra
žioji karalaite iszaugo ir, kas 
nuostabu, niekas nebevadino ja 
‘ ‘bjauriąja. ’ ’

Kasdiena ji darėsi gražesne 
nes dėvėjo stebuklingąjį dra
buži.

Žmones ja mylėjo už meilu 
su jais apsiejima, už jos isz 
szirdies patarimus, malonius 
pasikalbėjimus o maži vaikai! 
ne netikėjo kad gražioji kara-l 
laite galėjo kada nors būti 
“bjauri.”

Iszsipilde seneles patarimas 
nes gera szirdis visados žmogų 
gražina ir dabina. Musu prie 
tekio žmogaus prisiriszimas 
nebemato jos negražumo.

l^rtANT PARDAVIMO“^

Po tėvu mireziai, vaikai da
linasi patikima, dėlto labai pi
giai parsiduoda namai 1233 E. 
Pine uly., ir 1234 E. Market 
uly., Mahanoy City. Informa
cijų kreipkitės pas ageiita,

A. F. ADAM,
103 W. Centre Si., Mahanoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

: arba pradžia
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Mokina Savo
Beis-Bolininkus

Manadžeris Joe McCarthy, 
New York Yankees kliubo, 
parodo savo vyrukam kaip 
reikia muszti bole. Lavini
masis tojo kliubo dabar atsi- 
buna St. Petersburge, Fla.

Smitlifield, N. C. — Su di
dėliu trenksmu eksplodavojo 
trokas su 30,000 svaru amuni
cijos, kuri sukratė czionaitini 
miesteli smabkei, užmusze tris 
žmones ir sužeidė apie 100.

Tavo Apgynimo Czedini- 
mo Bondai, Series E, tau at- 
nesz in deszimts metu 
33-1/3 procentą.

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-
vima 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 ir Pi
nigus visados siunskite ant szio 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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“SAULE”
* MAHANOY CITY, PA. J

gAPNORIUg
Su 283 Naujais Paveikslais

160 Dideliu Puslapiu į
8 coliu ilgio - 5 H coliu plocsie 

Pagerintas ir Padaugintas isz- 
i Įeidamas. Iszguldanti kiekvie
na sapna ir kas ateiteje stosis. 
Su priedu Planatu ir visokia 
Burtu. Knyga apdaryta kie
tais audeklineis apdarais.

Preke Tiktai - $1.00
SAULE PUBLISHING CO.,

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

REIKALINGOS TARNAITES!
PRIE LIGONBUTES DARBO, HARTFORD, CONN.

“Nuo 20 iki 45 metu amžiaus. Nereikia kad butu li- 
gonbutes norses. Gyvenimą turės ligonbuteje. Geros al
gos ir pragyvenimas. Ligonbutes reprezentantas atva
žiuos in Mahanoy City, Pa., kur galima pamatyt Konsu
lo kambariuose, 38 E. Pine St., ant 2-ro augszto, del pasi
kalbėjimo, Ketverge, Kovo-Mar. 12 diena, nuo 11:30 vai., 
isz ryto lyg 1 valandai popiet. Katros merginos ar moteres 
norite toki dąrba atsiszaukite ant minėto adreso.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir

...IR MALDA...

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Preke, 15c.
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA.




