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Barbariszkumas

NULIŪDIMAS PERSIMAINĖ IN DŽIAUGS
MĄ; SŪNŪS GYVAS

Amerikoniszki Eroplanai Libijos Pustyneje

Japonu Hong Konge
ŽUDO IR BJAURINA MOTERES; AFI- 

CTERIUS IR KAREIVIUS SUBADĖ
SU BAGNTETAIS

LONDON, ANGLIJA. — Pagal ap- 
sakyma liudintoju, tai Japonai pasielginejo 
tikrai barbariszkai su nelaisveis ir gyven
tojais po užėmimui Hong Kong, Liudin- 
tojai sako, kad tieji žvaira-akiai suriszo 50 
Angliszku aficieriu ir kareiviu' ir juos su
badė ant smert su bagnietais.

Baltos ir geltonos moteres buvo su- 
žagetos po tam nužudytos, o vienoje Kin- 
iszkoje dalyje miesto atsibuvo tikra Sodo
ma ir Gomora. Szimtai sergancziu žmonių 
gulėjo ant ulycziu, o kada atvažiavo Rau
dono Kryžiaus narei tai ju neprileido prie 
ligoniu.

Kada Anglikai likos užklupti Libijos pustyneje, szitie 
Amerikoniszki eroplanai prigialbejo jiems supliekti nevi
doną. Augszcziau, paveikslas parodo klausant vado kal
bos kuris kalba in lekioto jus priesz j u iszlekima o žemiau 
parodo kožna lekioto j a bėgant prie savo eroplano lėkti in 
ora priesz nevidoną.

Paskandino 7
J aponu Laivus 

Amerikoniszki Eroplanai Pa
skandino 7 Japonu Laivus Prie 

Gvinos; Rusai Užmusze 
49,700 Vokiecziu

Chicago, Ill. — “Dievas yra 
geras, Dievas yra mielaszirdin- 
gas,” — taip kalbėjo per pa
mokslą Rev. Roy Merrifield, 
Įkunigužis Kongregaliszkos pa
rapijos, in klausytojus. Po tam 
iszskaite vardus užmusztu ka
reiviu ant Filipinų Salų, laike 
muszio su Japonais, isz tos pa
rapijos,. ir. ant. galo dadave: 
“Tarp tuju, kurie paaukavo 
savo gyvastis radosi ir mano 
sūnūs, nes szi ryta aplaikiau te
legrama nuo valdžios kuriame

5 BANDITAI SULAIKĖ 34 ŽMONIS

Apvogė Juos Ant $6,000

Trenton, N. J. — Penki ban
ditai sulaikė automobiliu kom
panijos ofisą su revolvereis kur 
radosi 34 žmones, paliepė vi
siems pakelti rankas in virszu 
ir juos apiplesze ant szesziu

PERGULĖJO SU NUMIRĖLIU KOTELYJE 

f Nežinodamas Kad Atsigulė Su Juo

Dallas, Tex. — Kokis tai Ed
vardas Tillman, pribuvęs in 
miestą, užėjo in hoteli idant 
pernakvot ir nuejas in paskir
ta kambarėli, atsigulė szale ko
kio tai žmogaus, manydamas 
kad tai kitas pakelevingas ku
ris taipgi buvo apsistojas ko
telyje ir in trumpa laika gar
džiai užmigo.

Apie vidurnakti iszgirdo ba- 
ladojima in duris, manydamas 
kad tai vagys, pakratė gulinti 
žmogų su kuriuom gulėjo. Ka-

London — Angliszki eropla
nai vela bombardavo ginklu 

buvo praneszta man liūdna 
naujiena kad jis žuvo.”

Tai buvo 1 d. Vasario. In 
menesi vėliaus tėvas aplaike 
kita telegrama nuo valdžios 
buk jo sūnūs iszliko gyvas ir 
per klaida, likos užraszyta kad 
jis buvo užmusztas. Nudžiugo 
tėvas kad sūnūs atsirado gy
vas ir dabar visoje parapijoj 
užstojo džiaugsmas kad gal tė
vas da pasimatys su sunum. — 
Taip, Dievo surėdymas yra ne- 
isztyrinejamas.

tukstancziu doleriu. Po tam vi
si sėdo in automobiliu ir nu- 
piszkejo nežine in kur. Buvo 
tai taip staigus užklupimas kad 
niekas nedasiprato kas atsiti
ko.

da pradėjo gulinti cziupinet, 
net isz baimes paszoko isz lovos 
nes jo draugas buvo sustingęs, 
negyvas.

Ant riksmo subėgo visi sve- 
czei kurie iszaiszkino Edwar- 
dui kad tai buvo numirėlis ku
ris gulėjo lovoje, laukdamas 
graboriaus o tieji, kurie bala
dojo in duris, buvo graborius 
su savo pagialbininku kad pa
siimt nebaszninka ir indeti ji 
in gurbą.

dirbtuve Kruppo ir Essen, pa
darydami milžiniszkas bledes.

Isz Amerikos
PASKOLINO KŪDIKI

Kad Iszsisukt Isz 
Kariuomenes

Scranton, Pa. — Abrahamas 
Musselman likos nubaustas už 
apgavysta ir iszsisukima nuo 
kariszkos tarnystos. Pasiskoli
no jis vieno amžiaus dukrele 
savo brolio, prislėgdamas kad 
tai jo ir kad negali apleisti sa
vo szeimyna del tarnystos ka
riu omenieje.

Trys Sesutes Užmusz- 
tos Voneje Kada

Maudėsi

Odessa, Tex. — Trys sesu
tes, Eaton, 8 metu, Klomali, 5 
metu ir Ona, 3 metfi, duukreles 
L. V. Harry, 'likos užmusztos 
per elektriką kada radosi vo
neje pusiau pilnojo vandens. 
Viena isz mergaicžiu patraukė 
elelktrikini dnata kuris inpuo- 
le in vandeni ir visas elektri- 
kiavo.

Gimimai Vaiku Padidė
jo Pennsylvanijoj

Harrisburg, Pa. —- Mete 19- 
41 garnys Pennsylvanijoj tu
rėjo daug darbo nes tame me
te gimė 172,642 vaikai o 111,- 
498 žmones mirė nuo visokiu 
priežascziu.

Kullpmont, Pa. — Vienas ug- 
nalgesys likos mirtinai sužeis
tas, penki namai sudegė ir 24 
szeimynos turėjo apleisti savo 
namus kuriuos suardė eksplo
zija isz nežinomos priežasties.

VARGONAI
PRIEŽASTIM

NESUTIKIMO

Tarp Parapijom!

Harwood, Conn. — Ozionai- 
tineje Pres'biterijonu parapijoj 
nuo kelkio tai laiko vįeszpatau- 
ja didelis nesutikimas ir kaip 
rodos tai parapija persiskirs 
pusiau arba visai pakriks. 
Priežastis tojo nesutikimo 
yra... vargonai, kuriuos paau
kavo tūlas milijonierius. Dides
ne dallis parapijonu nuo senei 
laiko taji tureziu už neteisinga 
ir nesanžininga žmogų, sakyda
mi buk jis savo turtą ingi jo ne
teisingu būdu ir pareikalavo 
idant vargonai butu iszmesti 
isz bažnyczios.

Isz to kilo nesupratimas ir 
didesne dalis parapijonu at
simetė nuo parapijos. Badai 
vargonai Ims parduoti kitai 
bažnycziai.

Kiauliena Pabrangs 
Labai

Washington, D. C. — Nuo 23 
dienos Kovo, kiauliena žeiikly- 
vai pabrangs kaipo ir visokis 
maistas bleszinese. Kas meta 
Amerikoniszki .gyventojai su
naudoja kiauliena ir visokiu 
produktu padarytu isz jos, ant 
dvieju bilijonu doleriu.

Pajeszkojimas

Pajeszkau savo brolio, Vin
co Žitkaus, pirmiau gyveno 
Worcester, Mass., dabar neži
nau kur. Praszau atsiszaukt 
ant adreso:

Pranas Židžiunas,
187 Florida Avė., Hgts, 

Shenandoah, Pa.

Amunicija Ir Ginklai 
Paslėpti Japoniszkuo- 

se Kapuose
Manila, Filipinai — Ameri

konai atidengė slaptybe neku
riu Japcniszku kapu ant Fili
pinų kuriuose buvo paslėpta 
amunicija ir ginklai.

Vienas isz Japoniszku ka
reiviu, kuri Amerikonai pa
ėmė in nelaisve, apreiszke Ame
rikonams kad perkratytu Ja
ponu kapus o juose suras daug 
ginklu ir amunicijos. Dvylika 
isz tokiu kapu, kurie buvo pui
kei aptverti ir gerai užlaikomi, 
buvo juose paslėpta daug amu
nicijos ir maszininiu karabiitu. 
Tik vienam kape surado lavo
ną. Taipgi tuose kapuose su
rasta telefonu, reidio ir daug 
varinio drato ir kitokiu karisz- 
ku dalyku kuriuos naudoja del 
signolu.

Laivas Torpeduotas 
Pusiau

New York — Prie Barnegat 
pakraszcziu Vokiszkas subma- 
rinas paskandino Philadelphi- 
jes tankeri, kuri torpedavo pu
siau. 16 laivoriu isz skaitliaus 
35 likos iszgialbeti ir atvežti 
in czionais. Manoma kad 19 tu
rėjo pražūti.

Taipgi likos paskandytas 
Brazilijos laivas, 130 myliu nuo 
New Yorko, 23 laivorei gavosi 
in New Yorka bet 59 nesuran
da. *•

Trumpos Kariszkos 
Žinutes

Kairo, Egiptas — Angliszki 
bombinei eroplanai paskandi
no tris Italiszkus kariszkus lai
vus ant Mediteraniszku mariu. 
Szimtai laivoriu žuvo.

Berlinas — Hitleris szaukia 
savo paskutinius rezervistus 
ant tarnystos. Namie pasiliko 
tik seni ir jauni vaikai prie vi
sokiu darbu.

Filipinai — Generolas Mac- 
Arthuras truputi gavo pasil
si© nes Japonai truputi apsi- 
malszino ir ne taip smarkei už- 
klupineja ant jo ir jo draugu 
Filipiniecziu.

Skaitykite “Saule”

LONDON — Amerikoniszki bombinei 
eroplanai užklupo ant Japoniszkos flotos ar
timoje Naujos Gvinos isz kuriu septynis pa
skandino, keturi turėjo iszplaukti in pakraszti 
ir du labai suszaudyti. Buvo tai didelis smūgis 
del Japonu kurie nesitikėjo tokio smarkaus 
užklupimo. Prie Kalinino Maskolei užmusze, in 
menesi laiko, 49,700 Vokiecziu. Prie Lodygos 
ežero Maskolei plaka smarkei Finus kurie pri
sidėjo prie Vokiecziu ir Maskolei geidžia juos 
priversti kad atsimestu nuo Vokiecziu.

Artimoje Norvegijos Angliszki laivai už
klupo ant didelio Vokiszko laivo “Tirpitž” ku
ris turėjo prasiszalint nuo muszio lauko kad 
save gialbetis.

Ant Kiniszko frunto, tarp Japonu ir Kinu, 
eina smarkus musziai Shantung provincijoj, 
kuriuose dalyvauja daugiau kaip 30 tukstan- 
cziai Japonu. Daug kareiviu užmuszta ant abie
ju szaliu.

MERGINA SUGRAŽINO DEIMANTINI 
SZNIURA VERTES 10,000 DOLERIU

Likos Puikei Apdovanota

New York — Nedėlios vaka- 
ra, kada 18 metu Margarieta 
Hoffman, ėjo isz krutamuju 
paveikslu, rado prie teatro pui
ku deimantini szniura ir ji lai
ke per kėlės dienas namie neži
nodama prie ko tasai brangus 
szniuras prigulėjo. Po keliu 
dienu perskaitė laikrasztyje

MOTERELE VIESZI- 
NO SPORTELIUS

Vyras Gavo Persisky
rimą Nuo Paczios
Spartansburg, W. Va. — Už 

tai kad jo 50 metu paeziule lan
kei pavieszindavo jaunus sipor- 
telius ir jiems iszkeldavo vaika- 
ruszkas ir tirada jai už tai isz- 
metinejo, už ka pati ji vėliaus 
paliko, Jack Burgess užvede 
teismą ant persiskyrimo nuo 
paczios. Vyras turi 72 metus 
ir pasakė suide buk jis dirba už 

buk locnininke paskyrė dova
nu 500 doleriu už sugrąžinimą 
pamesto szniuro. Mergina nu
važiavo in paskirta vieta ir li
kos puikei apdovanota ne tik 
pinigais bet aplaike gera dar
bą nuo moteres už jos teisingys- 
ta.

n'aktini sarga fabrike ir kada 
radosi prie darbo tai jo paeziu
le iszkcildavo vakaruszkas del 
jaunu vyruku su kuriais szel- 
dalvo ji lyg vėlybam laikui. 
Keturi metai adgal Burgess ap- 
sipaeziavo su naszlle savo gero 
draugo po mireziai savo pir
mos paczios.

Bern, Szveicarija. — Upe 
Danube taip pakilo kad užliejo 
daugeli miestu ir kaimu Bul
garijoj ir Rumunijoj. Daugiau 
kaip 2,000 žmonių buvo priver
sti apleisti savo gyvenimus.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Visi gyventojai, gyvenanti 

Lenkijoj o ypatingai tose vie
tose užimtose per Vbkieczius, 
aiplaike paliepima nuo Vokisz- 
kos valdžios kad atiduotu visas 
maldaknyges. Vokiecziai sako 
kad tose maldaknygėse randa
si giesmes apie Lenkija ’kaip: 
“Dieve, užlaikyk Lenkija.”

Vokiecziai taipgi uždraudžia 
laikyti Miszias ir apteikti žmo
nes Sakramentais o genera- 
lisakas gubernatorius uždrau
dė skambinimą varpu bažny- 
cziose ir juos iszeme isz boksz- 
tu idant sutar,pinti del gink
lu. Tieji, kurie ipasiprieszino 
priesz taji ukaaa, likos aresz- 
tavoti ir nusiunsti in kalėji
mus.

Didele vagysta likos papildy
ta Fordo automobiliu dirbtu
vėse ir likos aresztavoti 23 dar
bininkai kurie pavogė visokio 
materijolo isz tuju dirbtuvių už 
deszimts milijonu doleriu. Vi
so aresztavota 146 darbininkai 
už taji suokalbi. Aresztavoti 
paeina išz dirbtuvių Kansas 
City, Atlanta ir Filadelfijos, 
kas parodo kaip placziai tasai 
suokalbis buvo prasiplatinęs.

Tieji darbininkiszki vagys 
buvo taip gerai susiorganiza
vę kad užkalbindavo visoki 
materijola Fordo dirbtuvėse 
bet už ji nemokėdavo nes tieji 
užkalbinimai nebuvo užraszyti 
in knygas.

sunaudoti ant ko kito arba ant 
likusiu naszliu ir ju vaiku.

Kas turi Dieva szirdyje o 
maszneleje pinigu, tasai bus 
nuo visu gucdojamas.

Pirmutinis pabarszkinimas 
in duris likos paimtas nuo1 
Greku o Grdkai paėmė ji nuo j 
Egipcijonu. Turtinguose na-j 
minose G reiki jo j, laikydavo 
tam tikra tarna kurio užduotis 
buvo praneszti ponui apie pri
buvusi sveczia. Nevalninkus, 
kurie tanikei užmigdavo prie 
pildymo savo dinsto prie du
riu, sveczei pabudindavo juos 
su galuku geležies prikabintu 
ant virvutes prie duriu su ku
ria pabudindavo nevalninkus 
o ir sziadien kartais galima 
matyti misingines rinkutes 
prie duriu. Isz Grekijos tasai 
paprotys perejo in Ryma o isz 
ten beveik in kožna sklypą Eu
ropoje: Anglijoj, Italijoj ir Vo
kietijoj kur tasai papratimas 
yra daugiauusia praplatintas.

Mieste San Bernardo, Kali
fornijoj, randasi bažnytėlė ku
rioje sutelpa 200 žmonių o kuri 
buvo pastatyta isz lentų isz- 
pjautu isz vieno didelio medžio.

Jauniauses Kapitonas Szeimininkems :: :: 
:: :: :: Patarimai

Kapitonas Robertas Knight, 
kuris turi vos 28 metus, yra 
jauniausiu kapitonu Ameri- 
kcniszku mariniu kareiviu 
(marines). Randasi jis ant 
tarnystes Atlanta, Ga., kaipo 
mokytojas lekiojimo.

ju spalva aiszkia ir palaikys 
audirna minksztu.

Gražus obuolei ir gražios 
graszelio bet dabar jums pri.' moteres yra tankiausia sukir
metu ir sunku man užsidirbti

Niekad nepilk vandenio ant 
įdeganeziu tauku. Miltai arba 
Į pieskos uždusys liepsna, arba 
i skuduras užmestas ant lieps
nos užgesins ar sumažins ugni 

' iki kuo kitu pasigelbesi.

Isz Amerikos

* * *
Kuomet nudegi pirsztus, 

dek tuoj miltu ir skausmo 
jausi. Miltai apsaugoja nude
gimą nuo szalto oro.

* * *
Lengviausias būdas nuvaly

mui pecziaus yra s-uszlapinant 
skaruli kerosimu ir szveieziant 
visa peczim..

* * *
Indek kokonuta in pecziu ke

liom minutom pirm praskeli- 
mo. Sziluma padaro taip kad 
lengva nuimti mesa nuo luksz- 
to.

uz-
ne-

PAKART ABUDU

ir lupyna nueis

* *
vaistu bonko'S.

* * *
Del nulupimo buoliu greitai 

užpilk at ju karszto vandens 
ir uždengk. Tegul pastovi de
szimts minutu 
lengvai.

*
Iszvalymui

kuri turi vaistu kvapsni, pri
pilk bonka pusiau szalta van
deniu ir indek szauksztuka 
sausos musztardos. Kratyk 
viską ir leisk pastovėti kelias 
valandas, paskui perplauk bon- 
ka.

siuneziu užmokesti su mielu 
noru, nes be “Saules” butu 
man nuobodus gyvenimas.

Poni Kaz. Auguniene, 
Philadelphia, Pa., raszo: 
siuneziu tamistoms užmokesti 
už laikraszfi “Saule” ant viso 
meto. Laukiu nekantrei tosios 
dienos kada ateina laikrasztis, 
nes labai esmiiu isz “Saules” 
užganadyta, kuri man labai 
patinka.

isz
Pri-

mija.

* Gyvenimas yra galėjimu; 
su kvailybia kitu ir kvailybia 
savo.

* Geriau motere iszrodo 
stovėdama įsumurus prie puo
du, ne kaip su baltais milte
liais apsibarsezius veidą.

* Žmogus glamonus nesi
giria su tuom — taip- pat nar
sus žmogus nesigiria savo nar
sumu. j

* * *
Praszalinimui karszczio žy

miu nuo mahogany rakandi- 
užpilk keliata laszu kampare 
ant žymiu ir lai prisigeria. Pa- 
szveisk minksztu skuduru, 
trinant tvirtai ir greitai.

Nepaprastas iszbandymas at
sibuvo ana diena Weslyan uni
versitete Middletown, Conn., 
kur profesorei iszbandinejo 
jauna vyruką, Eugene Frech
ette, kuris užlaikė savyje kva
pą per 20 minutu ir 5 sekundas. 
Buvo tai vienatinis tokis isz- 
balndymas ir peraugsztino vi
sus kitus isžbandymus užlaiky
mo kvapo žmogiszkam kūne. 
Bandymai buvo laikomi tiksle 
kaip ilgai žmogus gali užlaiky
ti savyje kvapa jeigu butu van
denyje.

/ Teisingai kalba tieji, kurie 
žino, kad miegas ir mirtis yra 
panaszios viena in kita. Mae-, 
gas apmalszina visokes rūpes
tis o mirtis palengvina žmo
gui. Miegas po dieniniam dar
bui duoda pasilsi o mirtis pa
lengvina jam nuo visokiu ru- 
pescziu. Miegas duoda pasilsi 
lovoje o mirtis kape ant amžių. 
Po miegui žmogus pabunda o 
po mircziai prisikelia jo kū
nas. Antgrabis perstato rube- 
žiu dvieju svietu o visa žeme 
tai milžiniszkos kapines ant 
kuriu milijonai žmonių silsisi.

—;--------
Direktoriai kapiniu Kansuo- 

re nutarė uždrausti likusiems 
giminėms turtingu žmonių, ku
riuos laidoja ant sziu kapiniu 
idant nestatytu didelius pom- 
nikus ir puikius stovylus, kry
žius ir 1.1. Nuo sziadien visi 
numirėlei bus lygus ir bus pa
dėta jiems tik po maža murmu- 
rini ar akmenini paminklėli 
ant kurio bus u'žraszyta numi
rėlio pravarde ir kada jis mi
re. Dideli stovylai del nebasz- 
ninku yra nereikalingi; yra tik 
iszdavimas pinigu bereikalo o 
prieik tam likusieji gimines ne
karta iszduoda savo paskutini 
centą ant tokiu stovylu idant 
tiktai nepasiduot vieni kitiems 
arba “ir asz tolkis geras kaip 
pnas,” Geriau likusius pinigus

Apie 15 tukstanteziai degtu
ku' būna sunaudojami Suv. 
Valstijose kas sekunda o 95-ta 
procentą tuju degtuku sunau
doja rūkytojai. Tieji rūkytojai 
pragaiszina laiko degindami 
cigarus, paperosus ir pypkes 
ant puses milijono doleriu kas 
diena. O kiek tai bledes pada
ro tieji rūkytojai numesdami 
dcganczius degtukus ten, kur 
sausa, isz ko kyla ugnys. To
kias bledes apskaito ant 200 
milijonu doleriu kas meta.

Baisikelei arba dviraczei ve
la gryžta in mada isz priežas
ties stokos guminiu ratu del 
automobiliu ir kaip girdėt tai 
szimet bus daugiau matyt ark
liu ne kaip buvo keliolika metu 
adgall. Fabrikantai baisikeliu 
dirba ju kas meta daugiau ir 
turi daugeli užkalbinimu siun- 
sti ju in Europa. Žmones da
bar daugiau naudos savo kojas 
ir nebus tokeis tinginiais kaip 
buvo turėdami automobilius.

Žmogus turintys malszia du- 
szia, czysta sanžine ir davadnai 
gyvendamas, tiktai tas vėlybo
je senatvėje bus užganadintas.

Jeigu ne szi ne ta kalbėsi, tai 
geriau padarysi jeigu tylėsi.

Vasario 27 d., SLA sekreto
rius pabaigė gaminti metinius 
finansinius raportus valsti
joms, kuriose Susivienijimas 
yra užregistruotas. “Tėvynė” 
pranesza kad pereitųjų metu 
atskaita rodo, jo'g SLA auga 
nariais ir stiprėja finansais. 
Sekretorius M. J. Vinikas pa- 
reiszke:

“Nariu skaiczium per pra
ėjusius metus SLA pakilo iki 
15,866.

“Svarbiausias SLA finan
sinio tvirtumo saikas tai — 
‘Solvency’, ir szis tvirtumo 
saikas praėjusiais metais pa
siekė 113.93% (1940 m. buvo 
112.48%). Szi žinia — viena 
isz linksmiausiu.

“Susivienijimo pripažin
tas turtas, arba ‘admitted 
assets’, praėjusiais metais 
paaulg'o iki $1,699,460.99 (19- 
40 m. buvo $1,594,808.60).

“Bendras uždarbis ant SL 
A turto padidintas iki 2.98 
.% (1940 mietais buvo 2.67%)

Darbsztus Vyras Nužu
dytas Per Paczios Prie

laidini; Dirbo Diena

* * *
Popieriniai rankszluoscziai 

yra labai patogu virtuvėje, 
ypacz po vartojimo žuviniu ir 
kitokiu giliu kvapu daiktu.

# / * *
Keli laszai ammonijos van

denyje kuriame skalbiama 
vilnoniai ir flaneliai padarys

BALSAI
MUSU SKAITYTOJU

Poni Jeva Urboniene, isz. 
Irons, Mich., raszo: Prisiun- 
cziu užmokesti už “Saule” ir 
acziu szirdingai kad nesulai
kete, nes daug metu kaip skai- 
fa^i “Saule” ir nenoriu su laik- 
raszcziu skirtis kol gailesiu ma
tyti ir skaityti. Vėlinu niuo 
Dievo visos laimes ir sveikatos 
visai redakcijai ir ilgo pagy
venimo, kad galėtumėt da il
gus

Greicziausiu Budu
Kuriuo Gali Prisidėt

Laimėti Szia Kare

metus darbuotis dėl musu.

Ir Nakti
Detroit, Mich. — James An

derson, 30 metu, kuris dieno
mis buvo raszitininku bankoj o 
vakarais dirbo ant .pasažierinio 
boso idant uždirbti pinigu del 
užlaikymo savo neprisotinamos 
pacziules, likos mirtinai per- 
szautas per prielaidini savo 
paczios, Andrew Roarden, loc- 
nininka namo kuriame Ander
sonas gyveno ir tai tame laike 
kada Andersonas ėjo isz mau- 
dinyczios. Szaudymui prisižiu- 
rinejo szaltai jo motete.

Andersonas mire in kėlės va
landas vėliaus ligonbuteje. Ne
laba motere, keli menesei ad- 
gal apdraudė gyvasti sayo vy
ro ant penkių tiikstancziu do
leriu. Roarden mylėjosi su An- 
dersoniene nuo kokio tai laiko 
ir abudu nutarė atsikratyt nuo 
vyro, kuris dienomis dirbo 
bankoj, o naktimis vare bosą 
kad intikti visame paežiai ku
riai niekad nebuvo užtektinai 
pinigu ir taip jam už tai atsi
mokėjo. Abudu rakalei likos 
uždaryti kalėjime.

Kūdikis Sudraskytas 
Per Meszka

Duluth, Minn. — Dvieju me
tu dukrele Petro Carow likos 
sudraskyta ant szmotu pe 
meszka kuri radosi kletkoje 
prie gazolino stoties kuri buvo 
rodoma del pravažiuojancziu 
automobilistu.

Mergaite priėjo per arti prie 
meszku kletkos. Viena isz mesz
ku pagriebė mergaite ir intrau- 
ke per sztangas. Sargas pribė
gės prie kletkos nuszove abidvi 
meszkas bet kūdikis jau buvo 
negyvas ir baisei sudraskytas.

LD IEFENSE
BUY
UNITED 
STATES 
SAVINGS 

/Bonds 
(anD STAMPS

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

Bondas ir Markes.

6®° “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, o $5 kitose Viespatystese.

Jiuzefina Johnson, isz Water
loo, Iowa, raszo: Acziu tamis- 
toms kad nesulaikete man 
“Saule,” nes asz nenorėjau 
įskirtis su “Saule” kuria per 
tiek metu jau skaitau. Asz 
esmių motere turinti jau 70

Aukso Lapelei

* Moteres mėgsta klausyti 
teisybes, bet, tiktai apie savo 
nevidonkas.

* Laisdkai yra tankiausia 
neprietelei žmogaus.

Yra per pirkimą 
Apgynimo Bonu ir Markiu,

SZIADIEN!

—$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.

404 
50e 
kri- 
35c 
isz 

isz-
Su pa- 

35c 
Trys istorijos, apie Ne-

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

No. 102 Prakeikta, meilingas 
minaliszka apraszymas, 202 pus.

No. 103 Vaidelota, apisaka 
pirmutines puses szimtmeczio, 
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 kupcziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu...........35c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinąs: sekanti skaitymai: Ha 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 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel- 
nais; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg
szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke ..............................................15c

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

No. 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu... 15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ................................. 15c

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

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

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

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras-; Septynis brolius; Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu................................... 15c

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

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

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

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

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

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
pacziuo’as. 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 Vaidutis; 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; Tarnas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu................15c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kode) 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
di.dli 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.................................15c

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

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

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

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

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

Adresas:
Saule Publishing Co

City, Pcnna,

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.

YRASAULE 
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.



J^AULE teikėjo tingiai ir tuo
jaus debesiuose pasislėpė. 

Rodos ji prijautė nelaime, kuri 
ketino ta diena pakilt, per ka 
nenorėjo but liudintoja to kru
vino szokio.

Girriose buvo musu gyveni
mas ir kaip priežodis sako: 
“rasa pasi'klojom, migla užsi- 
klojom.” Rytmetis viduryje 
girrios tykus; kaip kur cypte
lia pauksztelis arba atsiliepia 
gegute.

— Ar tu girdi kas ežia krū
muose braszka? — tarė vienas 
krakosas, stovintis szale savo 
draugo.

— Girdžiu. Gal stirna nes at
sargiai.

— Kur tau! stirna kaip bėga 
tai nebūna nei girdėt. Biesas 
žino, kas tai galėtu but?

— Tik isz tavęs, vaikine, 
szeszkas, tau turbut nuduoda/ 
kad tai rota Maskolių. Tie, vy
ruti, kad eitu, tai butu dau
ginus triukszmo.

— Ar girdi, szvilpia?..
— Po velniu, girdžiu! — ir 

tai pasakęs, atlaužė karabino 
gaidi.

—Tai, brolyti, tiesiog velnias 
in ežia nesza.

— Szauk ant garso, kad aba
ze žinotu.

— Ar tu pasiutai, sujudint 
abaza! Czia vienas ateina o 
mudu du, tai ingalesime; o gal 
kas su daneszimu ateina ?

— O gal Maskoliai puszyne 
pasislepia iszsiunte sznipuka, 
kad mus susanipinetu ? — 
sznabždejo dalgininkas.

— Tai pagriebsime ir nuve- 
sime in abaza ir ant sausos sza- 
kos pakarsime.

J)<*l J)ievo! vela suszvilpe.
— Girdžiu, kas nors mus 

jeszko; reikia atsiliept ir lindė
jas pirsztus in burna užszvilpe. 
■— Dabar temink im!

Vela davėsi girdėt szvilpi- 
mas ir greitai iszgirdome ei- 
nan'czio žingsnius. Neužilgio 
pasirodė girsargis, visas suniu
ręs ir susziles.

— Tegul bus pagarbintas 
Jėzus Kristus!

— Ant amžių amžinųjų!
— Sveikas, gyvas, — tarė 

tas kuris karabinu laike ir pa
davė ranka ateigiui.

— Ar toli abazas? — paklau
sė girsargis — turiu skubint 
nes ir taip jau saule augsztai o 
ketinau czia būtie da priesz 
saules tekėjimą. Bet jus czia ne 
pats biesas nerastu.

— Ar kibą czia Maskolei ne
toli randasi, kad taip striukuo
ju? —paklausė dalgininkas.

— Ne‘; mes kaip rodos neužil
go atitrauks.

Ir ėjo visi trys o krakosas 
nuolatos murmėjo:

— Tai vyruti, kad bueziau 
tavęs paklausęs ir szoves tai 
rots bueziau gavės nuo vado.

— Nebijok, nepyktu — atsa
ke dalgius. — Bet vyreli, estie 
noriu kaip szuo!

— Tai esate alkani? — pa
klausė girsargis.

— Net pilve gurguliuoja. 
Kad Maskolių pagautam tai 
gyva suėstam.

— Lasziniu su savim netu
riu bet turiu laszeli arielkos 
jeigu norite.

— O tu sakalėli, duok! — ir 
tuojau nustvėrė butelėli su 
arielka; butu viską isztraukes 
bet jo draugas iszverže nuo jo.

— Gerkite ponai, gerkite ant 
sveikatos.

— Liaukis tu su savo ponais,

' ‘ " /* • TT 7\ ><• ’ ’ T»7 A 77 A 77DV GTT.V..., PA.
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Atsikėlė Isz Grabo Į atskyrei nuo karabinierių ir ta- Skambėjimas ginklu ir prisū 
're: artinanti neprieteliaus kaman-

— pertrauke dalgius, — asz ne 
esu ponu, tiktai Lietuviu, ūki
ninko sunum.

— O isz kur esate? — pa
klausė girsargis.

— Isz Panczekiu, Szuncku 
parapijos.

— Žinau, žinau; tai atėjote 
Maskolius muszt?

—Žinoma, kad taip; juk esa
me visi broliais...

— Turime gintis! — pritarė 
antras. — Turime atsispirt 
Maskoliams idant kryžių ne
laužytu, melstis negintu, baž- 
nycziu neniekintu ir mus ne
vargintu.

— Dieve jum padek.
Jau atėjo in abaza.
— Del Dievo, kiek czia svie

to! — pamišti jo girsargis, pa
matęs daugybe gulincziu vyru.

Vieni sznekucziavo, kiti in 
sermėgas insivynioja po krū
mais gulėjo, treti, pamatia 
szviežia žmogų, susibėgo ir 
klausė:

— Kas czia, kas czia!
— Savas, — atsake girsargis 

ir ėjo tiesiog pas vada.
Po puszia in szineli insivy

niojas miegojo digtas vyras, su 
revolveriu rankoje.

Szale jo sėdėjo jaunas vyras 
ir szveite szoble. Galima buvo 
pažint kad tai buvo vyresnysis. 
Pamatęs prisiartinanezius, sto
jo ir pora žingsniu padare ar
tyn.

— Praszau pono adjutanto,
— tarė krakosas, — atvedame 
czia girsargi, kuris atesza la
bai svarbu laiszka, kaip pats 
sako.

— Dėkui Dievui, — atsake 
adjutantas, — nors dažinosime 
kas sviete darosi nes mes czia

Szv. Patriko Diena, 
17-ta Kovo (Mar.)

Sziadien svieto žemlapei per
simaino per nakti, nežine kas 
gali rytoj būtie ant svieto ir 
kaip gali sudraskyt nepriete- 
lei kitu vieszpatystes. Taigi, 
laike szito apvaikszcziojimo 
Szv. Patriko, patrono Irlandi- 
jos, kuri nuo senu laiku pra
minta EIRE, nežine kaip bus 
ji permainyta per szia kare 
bet Irlandija sziadien dalinasi 
ant dvieju pusiu politikiszkai: 
Žiemine dalis, arba Ulsteris 
(juoda ant žemlapio) yra at
skirta nuo Irlandijos arba Pie
tine dalis (balta ant žemlapio). 
Ulsteris yra beveik visa Pro- 
testcniszka dalis ir priguli dau
giau prie Anglijos bet dalis Ei
re yra laisva ir yra daugiausia 
apgyventa per Katalikus. Ma
noma kad per szia kare abi da
lys susisvienys ir užmirsz savo 
neapykanta vieni ant kitu.

Airiszei po visas dalis svie
to szvenezia diena savo patro
no Szv. Patriko.

tu'pime kaip varles baloje. Na 
duckie szia laiszka.

— Tuojaus, ponas, — atsake 
girsargis — žmogus turi būti 
su tais Maskoliais atsargus 
kad rasztas in ju rankas nepa
tektu nes tie rūkaliai Kazokai 
tai tuojaus suuodžia ka žmo
gus kur paslepia, per ka asz 
taip visados darau — ir glosty
damas kudlota szuni, kuris 
stovėjo szale jo, nuėmė nuo ka
klo skurine apykakle isz kurios 
isztrauke popiera.

Atsigryžes adjutantas in po 
krumu mieganti, tarė kratyda
mas ji už peties:

— Pulkauninke, laiszkas atė
jo!

Paszoko miegantis ir patry
nęs akis, griebė godžiai už 
laiszko. Perskaitė greitai ir 
susiraukė, apsidairė aplinkui, 
padavė laiszka adjutantui ir ta
re patyka:

— Po velniu! skaityk!
Tas perskaitęs, nieką neatsa

ke, tiktai už valandėlės duoda
mas laiszka adgal, tarė :

-— Ka pulkauninke prisaky
si?

Paklaustasis tylėjo ir misly- 
damas su delnu kakta tryne. 
Ant galo pasaukęs suszuko:

— Už ginklu, broliai!
Tuojaus adjutantas nubėgo 

tarp aficieriu ir .pasidarė dide
lis triukszmas.

Nuo to susijudinimo net 
paukszteliai nuo medžiu pradė
jo szalintis, varnos kvarkset; 
ne tik abaze pasidarė krutėji
mas bet ir ore tarp paukszcziu.

— Del ko tos nevidonkos var
nos ties mumis skraido? — pa
klausė krakosas girsargio.

:— Tai vyruti, ne ant gero, — 
atsake girsargis. — Jos isz 
laik jauezia negyvėli; sziadien 
galite tikėtis dideles muszty- 
es. Jau asz trys dienos kaip 
sapnavau. Ir sziadien sapna
vau kad rodos kaime muszesi o 
asz began in girria ir sztai 
priesz dieta padavė man taji 
laiszka.

— Tai tu, prieteliau, atne- 
szei ta laiszka? —. paklausė 
pulkauni n k as gi rs augio.

— Taip, — atsake klonioda- 
masis.

-— Ar tu pažysti tais girias 
gerai?

— Asz czia gimęs ir užau
gės. Dabar bus ant Szv. Jono 
dvideszimts metu, kaip po jais 
trankausi.

— Tai gerai. Asz tau gau
siai užmokėsiu, jeigu mus per- 
vesi per ta girria in dvaruka 
N—, tik saugiai, idant niekas 
nematytu.

— Kodėl ne? Jau asz vesiu 
tokiais takais jog ne gyvos 
dvasisos nepatiksime.

— Jau visi pasirengia! — su
szuko atbėgės adjutantas.

— Na, tai veskie mus, tėvai!
Girsargis linktelėjo su galva. 

Blizgėjimas dalgiu pridavė vi
siems drąsos. Pulkauninkas pa
dalino in dvi dalis, savo ka
riuomene, tai yra: dalgininkus

“Aniuolas Sargas”
MALDA KNYGE

Tik pamaži, be riksmo kad nie
kas nematytu ir negirdėtu, po 

I du paskui mane. Veskie, teve!
Marsz, vardan Dievo!

— Cziu-cziu! vilcziau! — pa
szauke girsargis ant szunies ir 
parode su pirsztu pirmiaus sa
ves in ta szali kur ketino eitie.

Slinko abazas patyka, nieko 
nebuvo girdėt, tiktai įkartais 
kokia szakute traksztelejo.

— Nebus galima mums szia
dien isz tu slaistu iszsisukt! — 
'kalbėjo tyliai pullkaunikas in 
adjutanta. — Isz visu szaliu 
Maskoliai artinasi. Reikes 
musztis.

— Kas-žin ? Gal pasiseks isz- 
trulkt ir taip lyg nakties po gir
ria sulkinsimes o kada sutems, 
prasmuksime pro juos ir kur 
kaime tarp ūkininku pasislėp
sime. Czia žmones visur geri!

— Pirma turime pasidrūtint 
nes jau dvi dienos, kaip bada 
keneziame. Paskui pabandysi
me persimuszt. Juk matei su 
kokioms pajiegoms ant mus 
traukia?

— Tai! tiktai szeszes kanuo- 
les isz viso turi o toj szalyje, in 
kur mes traukiame, tai ju tenai 
mažiausia randasi. Per tenais 
gal ir prasimuszime.

Kad sztai davėsi girdėt ka- 
nuoles szuvio balsas.

Sustojo pabalęs girsargis ir 
vos isztare:

— Ar girdėjote, ponai ?
— Muszasi musiszkiai, ponas 

pulkauninke! Atsilsėsime tru
puti ir skubinsime jiems in pa- 
gialba, — sake adjutantas.

Bet pulkauninkas tylėjo.
Visas pulkas sustojo ir pasi

darė tyka, kaip grabe. Kožno 
szirdis pradėjo drueziai muszt 
ir ne vienas poterėli szn'abžde- 
jo. Tiktai drąsus vyrai links
mai apžiūrinėjo savo ginklus, 
ruoszdamiesi ant musztynes. 
Visi kla'use ausis pastate in ta 
szali isz kur buvo girdėtas ka- 
niubles balsas; tiktai pulkaunin
kas in kita szali atkreipė ausi. 
Sztai ir toje szalyje davėsi gir
dėt keli kamuoliu balsai.

— Musisžkiai muszasi! — 
suszuko visi.

— Nesimusza — atsake va
das, — tai be kulku szuviai del 
baimes. Todel-gi mes nesibijo
kime, tiktai marsz! — moste
lėjo ir vela trauke.

Vos kelis žingsnius nužengė 
kad greitai girsargis nustvėrė 

i pulkauninką už rankos ir tarė:
— Ar girdi pohas, baisa triu- 

beles ?
Pulkauninkas sustojas va

landėlė klausė, paskui tarė:
— Maskoliai netoli! nėr ka, 

reikes susiremt idant kaip nors 
iszsikivinkliot. Dieve jums už
mokėk, teve, sztai užmokestis.

— Ne, ponas pulkauninke, — 
kalbėjo iszbales girsargis —- 
kad negalėjau jus nuo Masko
lių iszsaugot tai ir užmokesties 
neimsiu.

— Imkie! — paszauke ad
jutantas, —geriaus kaip tu pa
imsi, ne kaip Maskoliai turėtu 
paimt.

— O dabar, broliai, in glitą,
— paszauke vadas. — Masko
liai nori mus apsiaubt bet mes 
turime per juos persimuszt o 
czia ju nedaug. Tiktai drąsiai. 
In glitą!

Akimerkoj susidarė glitos.
— Tu, mano prieteliau, — 

tarė pulkauninkas in girsargi,
— neturi ka czia veikt, atsi
trauk greitai in ana szali, — ir 
parode su pirsztu — nes czia 
už valandėlės bus susirėmimas.

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.

| — Vaikai! Atsargiai, marsz! da sujudino musisz'kius. Tuom
' regėjimu persieme girsargis. 
Apsisuko greitai ir pradėjo 
kaip zuikis bėgt jog net žemes 
su kojoms nelypstejo ir už va
landėlės atsidūrė kasžin kur. Į

— Karabinieriai in deszine!v • f — suszuko vadas, — pamaži, 
lie triukszmo, marsz in krasz- ■ 
ta girrios.

Ir trauke dvi glitos kaip žą
sys.

— Atsiminkite, jog jeigu ma
ne sunkiai sužeistu, damuszki- 
te mane, idant Maskoliai savo 

' piktybes ant manes neiszvertu. 
Juk žinote kad isz Maskoliszko 
vaisko pabėgėli ar sziaip ar 
taip vis kulka laukia.

Vos tuos žodžius vadas isz
tare, trinktelėjo szuvis jog net 
balsas aplinkinėje atsiliepe to
li.

— Karabinieriai liurrrra! — 
suszuko vadas.

Tame oras sudrėbėjo nuo 
szuviu. Taukus Lenku szuviai 
iszskirste Maskolius.

— Drąsiai, vaikai, liurrrra! 
paskui mane!

Drąsiai vyrai mėtosi su kar- 
sztu krauju ant neprieteliu.

Maskoliai, matydami ju drą
są, pabūgo ir pradėjo trauktis 
adgal.

— Mes, vyrai, dabar ant cle- 
szines! o nuolatos szaudykite, 
tuojaus perbėgsimi lauka'’ ir 
gausimės in didelia girria! — 
taip kamandieravo pulkaunin
kas.

Ant lauko kaip kur vaitojo 
sužeistas. Maskoliai nuolatos 
traukėsi per ka mus kulkos ne
labai juos sieke. Jau musu vy
rai netoli 'buvo didžiosios gir
rios, kad tame sztai atlėkė 
Mas'koliszki raiteliai.

—- Vyrai, hurrrra ant raite
liu! — ir karabinu szuviai už- 
stelbe vado kamanda. Dundėji
mas arkliu buvo girdėt aplin
kui. Dabar daug arkliu be rai
teliu davė suprast jog musu 
szovikai gerai szove.

— Drąsiai per lauka!
Vos tuos žodžius isztare, pul

kauninkas griebėsi už krutinės 
ir parpuolė ant žemes.

Adjutantas priszoko prie jo.
— Eikite jus tiesiog, geibe- 

kites, mane palikite, asz jau- 
cziuosiu, kad neilgai busiu gy
vu! — vos tuos žodžius vadas 
isztare.

Szvilpimas kuil'ku ir artinan
ti neprieteliai nedave laiko kad 
pagriebt vada. Atsiliepdami 
kulkoms, musiszkiai yrėsi per 
lauka in girria. Vos kiek apsi- 
malszino, užpuolė ant muszty
nes pleciaus goveda Kazoku ir 
kaip szetonai pradėjo apiple- 
szinet užmusztuosius. Keli Ka
zokai, pamatia isz tolo gulinti 
pulkauninką, priszoko su riks
mu ir be mielaszirdystes pradė
jo su pikemis badyti.

— Uže prapal sabaka! — rė
kė vienas Kazokas, nulipdamas 
nuo arklio' ir pulkauninką lyg 
marszkiniu apiplesze. Pulkau
ninkas da buvo gyvas, kvapą 
užlaikė, kada Kazokai lupo 
nuo jo drabužius. Tie-gį apnuo- 
ginia užkeikė ‘ ‘ metežnika, ’ ’ 
spyrė su kulka in galva, sėdo 
ant arkliu ir nujojo toliaus. 
Dundėjimas raiteliu atsitolino.

(TOI.IAUS BUS)

Sziame pavojingam laike, 
tavo Tėvynė reikalauje tavo 
paszialpos. Pirkie Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes.
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Kaip tasai Dzievulis gerai
daro,

Kad niekszus in platu svietą, 
iszvaro, 

Tankiausia tenais apsistoja, 
Kur ne paukszcziai nelekioja. 
Nukeliauta, in laukinia Szali, 
Kur ne žvėrys gyventi negali, 
Ten bažnycziu nieks nestato, 

Kunigo niekad nemato, 
Nuo Dievo atsitraukia, 
In laukinius pavirsta.

O jau ka bobos, 
Ne blaivos niekados, 
Negali iszsįpagiriot, 
Nelemtai iszsimiegot, 

Nežino kada diena o kada 
naktis, 

Ba girtos vis,
Kitos kareziamoje,

Apie namus nedboja, 
Vyrai isz darbu pareina, 

Vandenio nusipraust neranda,
Girta boba isz kareziamos 

parsiveda,
Tuojaus in lova cimpina, 

Kaip užvirtus karve stena, 
Nes būna uednvirus,

Nenuplauta apsigalumijus, 
Mat neturi kada gerai pa- 

steliuoti, 
Turi viena pas kita liežuvius 

neszioti,
Visos susikuopina, 
Vieta, kita, juodina, 

O stiklelei ir butelėlis, 
Geriauses del ju brolelis. 
O tai bobeles ne durnos,

Kada jau iszdžiusta burnos, 
Tuojaus viena 'kita sveikina, 

Ir liežuvius vilgina, 
Ir tiktai tada būna gana. 

Kada jau vakaras prisiartina.
* * *

Susirinko vienoje vietoje 
ikdli kucai, 

Lietuviszki vaikinai, 
Ir merginos dvi, 
Liustaunos abi.

Gere ir per nakti klykavo, 
Rodos kad svaiguli gavo, 

Sztai Nedėlios ryta, 
Daugiau girtu kurnu atsivelka, 
Kliksmai da didesni užstojo, 

Rodos kad isz proto iszejo, 
Netoli Kataiikiszkos bažny- 

czios stovėjo, 
Kad net kunigas Misziu laikyti 

negalėjo, 
Baisus buvo staugimas tuju 

girtuokliu, 
Panaszus in peklos gyventoju.

Kada kunigas pamokslą 
kalbėjo, 

Tieji girtuoklei musztis 
pradėjo, 

Palicija pribuvus smarkiau
sius paėmė, 

Ir in koza nuvedė.
O vyrueziai — po velniu, 

Kiek czion yra bobų neszvariu,
Bet tuom laik apie jas 

nutylėsiu.
* * *

Viena mergina paskui jauniki 
in Filadelfija atsivijo, 

Ir da paliemonus su savim 
turėjo, 

Vaikinelis .to visai nesitikėjo, 
Be baimes da in bažnyczia 

nuėjo.
Kada iszejo isz bažnyczios, 

Papuolė in nagus isz netycziu, 
Mergina vela pasigailėjo,

j Pati kaeztns užmokėjo,
i Pati apsiėmė ji neapleisti,
j Kur in saugia, vieta nuvesti,
Į Mat merginos szirdele greit
i atsileidžia,

Kad ir jaunikis ja apleidžia, 
Gal sueis in pora,

Ir ves gyvenimą dora, i

:: JUOKAI :: 1
J

Suvėlintas Szliubas

Kvailaitis priesz tris me
nesius apsipaeziavo su Mege 
Ugnaite. Pati susilaukė va
kar kūdiki, ir vienas isz jo 
draugu, pasitikęs ji, kalba 
jam:

— Po nogiu, taip greitai 
užgimė tau kūdikis!...

Kvailaitis, sako:— Tai ne 
kūdikis atėjo per greitai, tik
tai, szliubas per vėlai atsibu
vo!...

Maža Priežastis
Szveczias in saliuninka, 

gerdamas stiklą alaus:
— Po perkūnu, tavo alus 

visai neezystas!...
Saliuninkas:— Na, ar tu 

spangas, ar nematai kad alus 
czystas, tiktai stiklas nemaz
gotas. Kaip kelis alus iszger- 
si tai stiklas bus czystas ir 
alus kitaip iszrodys!..

PRISIUSKITE
TIKTAI 50? O ATLAIKYSI
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T.
SETAS Nr. 100 i

Velniszkas Malūnas, Ant 
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai
nele, Dūmojimai, Ketvirtas 
Prisakymas Dievo, Kelautojei 
In Szventa Žemia, Beda, Kaip 
Tamsunus Prigauna, Pranuko 
Nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus Neleido In Dangų, Baus
me Už Szyksztuma, Mažo 
Sziaucziaus Dideli Reikalai, 
Senelis, Dienos Kentejimo 
Nanto j, Netobulas Žmogas, Po 
Laikui, Onytės Laime, Per 
Neatsarguma In Balta Vergi
ja, Pusiau-Gavenis, Vieszpats 
Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva
ke, Del Pirsztiniu, Apie Miri
mą, Pavasaris, Apie Sau! 2, 
Menesi, Žvaigždes Ir Kitus 
Dangiszkus Kunus, Meszla-Ve- 
žis, Grapas, Egli-Aržuolas Ir 
Uosis, Budyne, Baisi Naktis, 
Dzuoko Pasaka, Protas Ant 
Proto, Ir Keletą Trumpu Pasi
skaitymu. Ant Adreso: 
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa. U.S.A.

t SIENINIAI $ 
I KALENDORIAI |
★ 1942 M. $
i *★ — ¥ 
★ * 
į 15 coliu ploczio x 23 % col. į 
t ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 *
* Adresas: *
* SAULE PUBLISHING CO., *
* MAHANOY CITY, PA. U.S.A. $

SKAITYKIT
“SAULE” 

PLATINKIT!



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

ŽINIOS VIETINES
— Subatoj pripuola Szv. 

Matildos, naszles.
t Šamas gyventojas, Juozas 

Dulskas, 612 W. South uly., ku
ris pergyveno mieste beveik 
pus-szimto metu, mirė 'Seredos 
ryta po ilgai ligai. Velionis pri
buvo in Amerika 50 metu ad
gal, apsigyvendamas Mahaino- 
jui. Prigulėjo prie Szv. Juoza
po parapijos. Paliko tris sūnūs 
Vinca, Petra ir Jurgi, viena 
duktere Helena, kaipo ir bro
li Mikola kuris gyvena Grand 
Rapids, Mich., keturis anukus 
ir du pro-anukus. Graborius L. 
Traskausikais laidos. Laidotu
ves atsibus Panedelio ryta su 
’bažnytinėms apeigoms Szv. 
Juozapo bažnyczioje.

t Ponia Juoziene Czeczku- 
viene, 300 E. Centre uly., ap- 
’laike žinia buk jos brolis Jo
nas Babarsikis, isz Colchester, 
Conn., mire ten ligonbuteje. 
Kūnas likos atvežtas pas sese- 
re Marijona Czeczkuviene ir 
palaidotais su bažnytinėms ap
eigoms Szv. Juozapo bažny-' 
ežioje. Kūnas palaidotas ant 
Szv. Marijos Kapiniu, Shenan- 
doryje. Velionis gimė Lietuvo
je, atvyko in Amerika 1908 me
tuose. Gyveno kitados Tamak- 
veje po tam įszvažiavo in Conn. 
Paliko paezia, Morta (Serolea) 
viena sunu ir dvi veduses duk- 
teres.

—• Ponia M. Valiukeviczie- 
ne, ponia S. Kudelevicziene ir 
sūnūs Vincas, isz Tamakves, 
dalyvavo laidotuvėse a. a. Jo
no Babarskio. Taipgi jos at
lankė savo gimines ir pažysta
mus ir prie tos progos atlankė 
redakcija “Saules” nes abi 
yra skaitytojos musu laikrasz- 
czio. Acziu tamistoms už atsi
lankymą.

— Schuylkill pavieto So- 
daliecziu Drauiguve, Nedalioje, 
laike savo susirinkimą Shenan- 
doryje ant kurio suvažiavo de
legatai isz Mahanoy City, New 
Philadelphia, Minersville, Ta
makves, Mount Carmel, Hazle- 
tono, St. Clair ir Girardvilles. 
Susirinkimas buvo laikytas 
Szv. Jurgio parapijos svetainė
je. Apsvarstyta daug svarbiu 
nutarimu tarp kuriu kalbėta 
apie laikymą milžiniszko susi
rinkimo Gegužio 10-ta d. Isz 
Mahanojaus buvo Lilija Nevu- 
liute ir Eleonora Boczkauskiu- 
te.

— Isz szios apieiinkes 46 
vyrukai iszkeliaus ant karisz- 
kos tarnystes Seredoje, 25-ta 
Kovo (March), in New Cum
berland, Pa, Ant atsisveikini
mo, rengia jiems parte vietines 
Kareiviu Kuopos.

— Susivienijimo Lietuviu 
Amerikoj, vietine kuopa 211, 
laikys didelia Card Parte Ne
dėlios vakara, 26 d. Balandžio 
(Apr.), Szv. Juouzapo svetai
nėje. Puikios dovanos bus isz- 
dallinamos del loszeju. Loszi- 
mai prasidės 8-ta vai. Tikintai 
parsiduos po 50 centu, nusipir
kite isz laiik nes bus didelis 
skaitlis svecziu.

— Ųtarninke Lietuviu Drau- 
giszkas Moterių kliubas laike 
susirinkimą Pottsvilleje ap
svarstyt apie ateinanti metini 
bankieta kuris bus laikomas 21 
d. Apriliaus. Bus tai vienas isz 
puikiausiu banlkietu kokis ka
da atsibuvo.

— Musu ulgnagesiai likos 
iszszaukti .Ketverge ryta apie

12:25 vai. Sudegė butlegeriu
szantuke prie Catawissa uly.

— Seredos ryta, apie 9:45 
vai., likos užmusztas ant vietos 
butlegerinej skylėjo, New Bos
tone, 20 metu jaunas vyrukas, 
Jonas Krahiak (Snyder), Rus- 
nakas, ant kurio nukrito szmo- 
tas anglies persikeldamas jam 
galva. Nelaimingas vaikinas 
paliko motina, patėvi, dvi se- 
seres amie ir broli, Clevelande. 
Jo draugai atveže lavona pas 
dialktara Maholage, tikėdamie
si kad dai jame randasi ki- 
birksztis gyvasties bet jau bu
vo be gyvasties. Gaila buvo žiū
rėti ant jauno vaikino kad ne
teko taip jaunos gyvasties ang
lių skylėje, kuriose daugelis 
žūna czionaitineje aplinkinėje 
dirbdami sunkei amt savo užlai
kymo.

— Tamoszius GaJlinskas ir 
jo pati Ona innesze praszyma 
in suda kad permainytu j u pra
varde ant Gaylin, po 'kuria pra
varde jie nuo senei pasidavine- 
jo ir dabar nori priimti ji per 
tiesas.

ISZ SHENANDOAH, PA

— Musu miestas turės ug- 
nagesiu seimą Juniaus mene
syje ant kurio suvažiuos dauge
lis ugnagesiu isz szesziu pavie
tu. Bus tai didele diena mieste 
su parodoms ir visokeis pasi
linksminimais del svecziu.

Port Carbon, Pa, f Ona 
Szmu'lksztiene, mirė 9ta d. Ko
vo, pas savo duktere, Magdale
na Busziene, Schoentown. Ve
lione gyveno su Elzbieta Matu
liene, lyg trijų menesiu adgal 
po tam gyveno su savo dukte
re. Paliko du sūnūs: Joną, czio- 
nais ir Andriu, Frackvilleje, 12 
antikų, 8 pro-anukus ir gimi
naite, Elzbieta Greimiene, Ma- 
hanojuj. Velione pribuvo in 
Amerika 13 metu adgal, isz 
Buktos kaimo, Marijampolės 
apskr. Laidotuves atsibuvo isz 
sunaus Andriaus namo, Frack
villeje, Ketvergo ryta, su baž
nytinėms apeigomis.

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

— Kasyklų locnininkai lai
kys savo metini susirinkimą 
Sterling lietelyje 26 d. Kovo, 
5-ta vai., ant kurio rinks nauja 
prezidentą ir vice prezidentą.

— Hanoveryje sudegė di
delis apartamentinis namas ku
riame gyveno keturios szeimy- 
nos: A. Olszevskis, D. Solomon, 
A. Dyszkovski ir E. Lyons. Vi
si buvo priversti apleisti narna. 
Bledes ugnis padare daug.

— Susquehanna upe pra
dėjo kilti ir nekuriose vietose 
užliejo kelis miestelius pada
rydama daug bledes.

—■ Luzernes pavieto keli 
virszininlkai likos aresztavoti 
už laikymą piniginiu maszinu 
bet vėliaus likos paleisti nes 
tiesos pavėlina laikyti maszi- 
nas jeigu už jas moka valdžios 
taksas.

— Pana Jane Roberts, 57 
metu, isz Kingstono, kuri buvo 
seikretorka John Williams, mi
lijonieriaus, isz New York o 
per daugeli metu, skundžia ji 
ant aplaikymo puses jo turto 
nes su juom gyveno per 35 me
tus. Vienas kitam prižadėjo bū
ti vyru ir paezia pasiraszydami 
ant suraszyto kontrakto vie
nas kitam.

— Szia Nedelia Wyoming 
Klonio Moterių Draugiszkas 
Kliubas laikys Tea Parte, 
Knights of Columbus svetainė
je. Haug sveteliu ketina suva
žiuoti dalyvauti toje parteje 
nes reikia žinoti kad Wyomin- 
go Klonies moterėles yra sve
tingos ir prietelingos o priek 
tam ir labai mandagios del sa
vo sesueziu,

DuBois, Pa. — Musu Lietu- 
viszkas basket-boles kliubas 
laimėjo ir pasiliko czionaiti- 
neis szampionais.

— Praeita sau vaite pas mus 
prisnigo ant dvieju pėdu.

— Lietuvei gyvena brolisz- 
kam sutikime ir darbuojasi 
tautiszkam judėjime.

Gettysburg, Pa. — Maybella 
Scott, 39 metu, be paliovos žak- 
sejo per penikes sanvaites, nuo 
ko labai nusilpnėjo. Daktarai 
Warne ligonbuteje ja gydo.

UŽSMAUGĖ SAVO
KŪDIKI

Pati Atėmė Sau 
Gyvastį

Gancrsvilie, M o. — Mrs. 
Menda Carucci, 33 metu am
žiaus, prisipažino palicijai buk 
ji nužudė savo penkių mene
siu amžiaus kūdiki inkimszda- 
ma jam skuduri iii burnuke 
nuo ko tasai užduso ant srnert 
po tam norėjo atimti ir sau gy
vastį per pasiskandinima. Tė
vas apie žudinsta nieko neži
nojo ir jeszkojo kūdikio per vi
sa diena, ant galo surado ji su
stingusi, ant antro augszto pa
slėptas kupare. Motera yra ne
sveiko proto ir negalėjo isz- 
siaiszkint kodėl ji taip pasielgė 
su kūdikiu. Likos nuvežta in 
pamiszeliu prieglauda,

Du Viszcziukai
Suaugia In Viena

Harrisburg, Pa. —■. Pas tū
la farmer!, Jack Millicks, kuris 
turi farmukia 'kėlės mylės nuo 
czionais, viena isz jo visztu isz- 
perejo isz vieno kiauszinio du 
viszcziukus kurie yra pilnai 
iszsivyste ir gana stiprus. Tie
ji viszcziukai apaezioje spar- 
nuku yra suaugia vienas su ki
tu kremzle kuri yra apie vieno 
colio ilgio ir apie pirszto sto
rio.

Abudu viszcziukai gali veik
ti kožnas saurbet turi szale vie
nas kito vaikszczioti. Yra tai 
pirmutinis tokis atsitikimas 
szioje aplinkinėje.

Tėvas Užmusze Motina 
Ir Bandė Užsmaugt

Duktere
'Camden, N. J. Lucille Lo- 

cantore, 18 metu, liudijo siūle 
priesz savo tęva, Antana, 39 
metu, buk jis norėjo pasmaugt 
ja ir jos sesere, kada jodvi su
rado lavona- savo motinos lo
voje kuria tėvas nužudė. Tė
vas isz pradžių nenorėjo jas in- 
leisti in kambarėli bet kada jos 
užsispyrė, pradėjo jas smaug
ti. Tėvas nuteistas ant smert.

NETURI BŪTI TURTINGU ŽMOGUM idant prigialbet Amerikai ant apsiginklavi
mo. Tokis apgarsinimas sziadien randasi visose vieszose vietose kad primint gyvento
jams idant szelptu savo tėvynė ir kožnas privalo tai daryti jeigu nori idant Amerika 
turėtu ginklu ir visokiu innagiu del apgynimo savo laisves nuo nevidonu.

VTUO seržanto žinoma, jisai gavo ji isz Ka- 
’ misarato—o jie gavo ji isz fabriko. Yra 

geriausias Vaiskavas karabinas ant svieto.
Bet, pakol fabrikas iszdirbo taji karabina 

tai turėjo turėt pajiega ant jo padirbimo, o 
tosios pajiegos buvo elektrikas. Taip, Elek- 
trikos pajiegos padirbo del tavęs taji karabina 
Jonai.

trikines kompanijas, kurios pristato taisės pa- 
jiegas, kokias sziadien valdžia reikalauje.

Džiaugkimes kad mes galime pristatyt 
taisės pajiegas, Jonuk, ir kad galime būtie pa- 
gialboje, kad galime prigialbet tau ir val
džiai, kad galime padaryti Amerika taip drūta 
kad pasiliks ant visados laisva ir be jokios bai
mes ateityje.

Reikalauje daug pajiegu del padirbimo 
visokiu ginklu, eroplanu ir laivu kokius Ameri
ka sziadien reikalauja. Tas pajiegas pri
stato biznieriams kurie valdo Amerikos elek-

Pennsylvania 
Power & Light Company

PJRKITE AMERIKOS APGYNIMO BONDUS IR MARKES

ARMIJOS PASZTAS 
CENZŪRUOJAMAS
Karo Departamentas prane- 

sza kad visas pasztas Amerikos 
kareiviams Sziaurinej Airijoj 
ir kitose bazėse bus armijos 
aficieriu cenzūruojamas.

Cenzūravimas atliktas prie 
bazes ir lieczia iszsiuncziama 
ir gaunama paszta.

Karo Departamentas taipgi 
paaiszkina kaip adresuot pasz
ta kareiviams. Adresas priva
lo turėti kareivio varda, laips
ni ir organizacija, su tinkamu 
armijos paszto numeru “in 
care of postmaster, New York 
City arba San Francisco,” tas 
priklauso nuo katra miesto 
varda kareivis koresponden
tams pažymėjo. Paszto direk
torius pasiuiis laisžka pažymė
tam' armijos pasztui, kur tik 
jis bus.

Reikia sekaneziai adresuoti 
kareivi kuris iszvykes isz Suv. 
Valstybių —

Private John Doe
Company C
199th Infantry
27th Division
Army Post Office 801

Care of Postmaster, New York
City (arba San Francisco)

Konvento kampelyje reikia 
pažymėti varda ir adresa siun
tėjo.

Priesz apleidžiant namine 
baze armijos paszto numeras 
armijos nariams bus pranesz- 
tas. Ir tiktai kareivis gali pa
duoti Armijos Paszto numera.

Karo Departamentas visiems 
pranesza kad armijos paszto 
numeras yra pirmos svarbos. 
Kad ir galima vartoti vienetos 
numera, kada kareivis prie na
mines bazes, 'bet kaip tik jis 
perkeltas in kita vieta tai yra 
militarine paslaptis. Nebus ga
lima vartoti vieta kur vienetą 
apsistojus kada kareivis bus 
iszsiunjstas isz kontinentiniu 
Suv. Valstybių.

Praszydamas visu koopera
cijos kaslink tinkamo adresa
vimo l'aiszku, musu vyrams 
ginkluotose jegose, Karo De
partamentas kreipia visu dė
mėsi in milžiniszka darba apsi- 
veikti su armijos pasztu. Per 
1941m. Departamentas apsivel
ka su 45,968,185 laiszkais ir 
kortelėms.

Su karo pradžia Gruodžio 
men. 1941m. Karo Departa
mentas turėjo apsiveikti.su du 
syk tiek paszto. Per Gruodžio 
menesi beveik 6,000,000 paszto 
siuntiniu perėjo per Karo De
partamento Paszta. Ir su kiek-
vienu menesiu pasztas daugi
nasi.
—Common Council for Amer. Unity.

Suv. Valstybių Darbo ! *♦’ Laikrasztis “ ‘ Saule ’ ’ diuo- 
rp i o i a. • • • da ramuma ir linksmumą del 1 arnyba Sako Ateiviai kurie ja lskaiito; tukstan- 
Gali Būti Samdomi Prie cziai žmoniu ta p^pažinsta ir 

uižtikrina.
Karo Kontraktu

Suv. Valstybių Darbo Tamy- ~ 
bos atstovai dabar informuoja į 
darbdavius szioje szalyje, kad 
samdymas ateiviu nėra drau
džiama, tik kaikuriuose ypa
tinguose užsiėmimuose.

John J. Carson, Darbo Tar
nybos Direktorius, insake vir-Įj ’. . . . ... I *szininkams kiekvieno vietinio * 
darbo ofiso paaiszkinti pramo- $ 
nininkams karo medžiagų, kad * . . * nesamdymas asmeniu tiktai to- * 
del, kad jie yra ateiviai, yra * 
prieszinga Federates Valdžios Į 
nusistatymui.

Praneszdamas pradžia inten
syvu pastangų 
darbdaviams kad 
nekvalifikuoto 
kaslink samdymo 
dera! Security Administrato
rius Paul V. MeNutt, sake: — 
“ Vienintinis apribavimas pa- 
samdymo ateiviu yra tik atsiti
kime slaptu, konfidencialiu, ar

i★

arba pradžia 
SKAITYMO

paaiszkinti 
nėra jokio 

uždraudimo 
ateiviu Fe-

ba apribotu Valdžios

*
★

.. .ir...
RASZYMO

|64 pus., Did. 5x7col 
Tiktai, 10c.★ * s

★

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

i

*

I
kontrak- rf-**-***********************’

tu ir kontraktuose del lėktuvu
daliu ir sudėtiniu. Ir net to
kiuose atsitikimuose nepilie-^ 
cziai gali būti samdomi jeigu 
leidimas gautas isz Karo arba1 
Laivyno Departamento, kuri 
tik darbas lieczia.” I

Suv. Valstijų Darbo Tarny-^ 
ba iszsiunte vietiniams darbo 
ofiso virszininkams Karo ir 
Laivyno Departamentu iszleis- 
tus praneszimus iszdestant nu
sistatymą kaslink pasamdyma 
ateiviu prie apribotu darbu. 
Szie nurodo ka darbdavys turi 
daryti gauti leidimą Karo ir 
Laivyno Departamento del 
samdymo ateivio. Tokis leidi
mas iszduotas tukstaneziams 
atsitikimu.
—Common Council for Amer. Unity

ANT PARDAVIMO *^8

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

A. F. ADAM,
103 W. Centre St., 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

gAPNORIU$
Su 283 Naujai. Pav.ikdai. ;i

160 Dideliu Puslapiu
8 coliu ilgio - 5% coliu plocsi. 

Pagerintas ir Padaugintas isx- 
leidamas. Iszguldanti kiekvie
na sapna ir kas ateiteje stosis. 
Su priedu Planatu ir visokis 
Burtu. Knyga apdaryta kie
tais audeklineis apdarais.

Preke Tiktai - $1.00
SAULE PUBLISHING CO.,

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

Apgynimo Czedinimo Bon- 
dai gali būtie registravoti 
vardan jusu vaiku ir suaugu
siu ypatų. i

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.

apsiveikti.su



