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Isz Amerikos PAGIMDĖ KŪDIKI 
LUOTELYJE

Pasirengineja Ant Neprieteliaus

KRUVINAS MUSZIS

Tarp Juodu ju Ir Baltųjų 
Kareiviu

Fort Dix, N. J.—Trys karei
viai likos užmuszti ir penki su
žeisti szaudym®, kuris kilo tarp 
baltųjų ir juoduju kareiviu 
czionais. Visas ergelis prasidė
jo kada vienas isz nigeriu no
rėjo naudoti telefoną kada vie
nas isz baltųjų ji naudojo. 
Szaudymas tęsęsi per dvide- 
szimts minutu. Du juodukai li
kos užmuszti ir vienas baltas 
kareivis. Atvažiavę aficieriai 
tuoj aus apmalszino szaudyma 
ir aresztavojo kaltininkus.

Raudonas Kryžius Su
rinko 65 Milijonus

Doleriu

Washington, D. C. — Raudo
jo Kryžiaus drauguve surinko 
Ur."15 milijonu dole- 

riu daugiau ns 
U kaip buvo paskir- 

V ; 3Ažu ta kvota 50 mili- 
E- i ’ųC * jonu doleriu. Dau
gelis turtingu ypatų aukavo net 
po 10 tukstancziu doleriu. Viso 
surinkta 65 milijonai doleriu 
įdel labdaringu tikslu.

Kareiviai Gales Siunst?
Laiszkus Dykai

Washington, D. C. — Karei
viai, laivoriai ir kiti kurie ran
dasi Amerikos kariszkoje tar- 
nystoj e,. aplaike. pavelinima 
(siuntinėti laiszkus dykai kur 
tik panorės. Tik turės paraszy- 
ti savo pravarde, pulką ir kur 
tarnauja, ant koperto, ir laisz- 
kas bus priimtas per paczta.

Geležinkelei taipgi numažino 
preke ant kelionių del kareiviu 
ir numažino preke ant 10% 
ant visokiu valgiu jeigu valgys 
|ant trukiu laike keliones.

Valdžia Aresztavojo 75 
Vokieczius

Allentown, Pa. — Valdžios 
(agentai padare ablava ant Vo- 
kieeziu czionaitineje aplinkinė
je aresztavodami 75 žm'ones 
pas kuriuos surasta kameros, 
reidiju, ginklu ir amunicijos. 
[Visi 'buvo ateivei ir neturėjo 
.ukesiszku popieru. Czionaitine- 
je aplinkinėje randasi daugybe 
[Vokiecziu kurie įgyvena Ame
rikoj nuo daugelio metu bet 
(apie pasilikimą Amerikos uke- 
pais ne nepamislino.

'. ■ * Žmogus tik per nežinysta 
yra nedorum, o juom laibiaus 
bus apszviestu, tuom naudin
gesnių stosis.

* Laipsnis laimes priguli 
nuo laipsnio žinystos, tiesu 
gamtos ir nuo apvieszpatavimo 
Fs- : ____

Po Nuskendimui Laivo

New York. — Luotelyje, ku
riame radosi daugelis pasažie- 
riu isz paskandyto laivo, arti
moje czicnaitinio pakraszczio, 
per Vokiszka submarina, rado
si ir motore tarp kitu pasažie- 
riu, kokia tai Jessie Mohorovi- 
cziene, kuri pagimdė sūneli lai
ke kada vilnys nesziojo luoteli 
ant mariu. Daktaras Leonardas 
Conley, laivo daktaras, kuris 
taipgi radosi luotelyje, priėmė 
kūdiki laike nakties tamsumos 
ir be kitu pagialbos. Kūdikis ir 
motina laimingai iszliko ir lik
os atvežti in czionaitine ligon- 
bute. Daktaras tuo laiku turėjo 
du nulaužtus szonkaulius nes 
likos sužeistas kada gelbejosi 
nuo skcnstanczio laivo.

Pennsylvania Pristatys 
Milijoną Kareiviu

Harrisburg, Pa. — Manoma 
kad milijonas kareiviu, nuo 45 
lyg 65 metu turės užsiregistra- 
voti ant kariuomeniszkos tar
nystes Balandžio-April 27-ta 
diena. Tas padidins Pennsyl- 
vanijes skaitlį kareiviu ant tri
jų milijonu vyru. Žinoma, ne 
visi bus paszaukti prie ginklu, 
daugelis isz j u turės kitokius 
užsiėmimus kariuomenėj e ku
rie yra tinkami dirbti.

Valdžia Užpirko Maisto
Už 800 Milijonu

Washington, D. C. — Ukys- 
tes departamentas paskelbė 
buk pirma meta ant pamatu 
“lease—lend bylo” valdžia už
pirko ukiszku produktu dau
giau kaip už 800 milijonu dole
riu. Didesne dalis tuju produk
tu likos nupirkta del Anglijos, 
Rusijos ir kitu sklypu kurie 
reikalavo maisto. Tojo maisto 
nupirkta už 7,500,000,000 sva
ru, kurio užtektu del dvieju mi
lijonu Amerikoniszku szeimy- 
nu ant viso meto.

Likes nupirkta mėsos, pieno, 
miltu ir kitokiu produktu kai
po tauku, kiaulienos ir t.t., dau
giau kaip už 237,000,000 dole
riu. Visokiu daržovių, vaisiu ir 
kitokiu dalyku nupirkta už 44,- 
122,222 doleriu.

10 Lekiotoju Užmuszti

Columbia, S. C. — Trys lekio- 
tojai likos užmuszti ikariszkam 
eroplane kada jis nukrito že
myn isz oro, artimoje Augusta, 
G a. Eropilanas po tam sudege.

Antra nelaime patiko aplin
kinėje Albany, Ga., kurioje li
kos užmuszti du lekiotojai.

Tre'czia nelaime atsitiko West 
Greenwich, R. I., kur didelis 
bombinis eroplanas nukrito ar
timoje czionais, kuriame žuvo 
du aficieriai ir trys kareiviai. 
Eroplanas nukrito girnoje po 
tam eksplodavojo.

Miestas New Yorkas pasir engineja ant priėmimo ne
prieteliaus jeigu užkluptu ant New Yorko nakties laike. 
Kareiviai turi dideles elektrikines žibintis su kurioms ga
li matyt atlekiant eroplanus ir turi armotas su kurioms 
szaudytu tuos nekeneziamus sveczius.

40,000 VOKIECZIU 
PAMĖTĖ SAVO

GLITAS

Vokieczei Užkasė 23 
Gyvus Maskolius

Moskva — Daugiau kaip 40 
tukstaneziai Vokiszku kareiviu 
kurie pamėtė savo glitas ir pa
bėgo adgal in Vokietija, likos 
aresztavoti ir patalpinti aba
zuose nes negalėjo ilgiaus nu
kentėti barbariszkumo savo 
aficieriu ir paniekinimu.

Pulkas Finiszku kareiviu isz- 
verte isz begiu truki kuris ga
beno Vokiszkus kareivius arti
moje Viborgo, per ka daugybe 
likos užmuszta, po tam pasida
vė del Maskolių. Daugelis Vo- 
kiecziu likos užmuszta.

Bėganti Vokiecziai, isz tūlo 
miestelio užkasė 23 Maskolisz- 
kus sužeistus kareivius gyvus 
ir sudegino 16 žmonių kurie pa- 
siprieszino Vokiecziams. Keli 
gyventojai ir keturi vaikai li
kos sudeginti gyvi, kaimelyje 
Glazunuvkoje. Taipgi suszau- 
de 30 kareiviu ir gyventoju kai
me Grivkoje ir nuvarė apie 
szimta gyventoju in kalėjimą.

21 LENKAI
SUSZAUDYTI

Per Vokieczius

(ANGLIKAI NETEKO
15 EROPLANU

London — Telegramai isz 
Zuriko skelbia buk Vokiecziai 
suszaude 21 Lenkus Varszave 
už tai kad užmusze du Vokisz
kus padonus. Daugelis likos 
aresztavota.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Bombarduodami
F r a n c i j a

London — Angliszki eropla
nai smarkei bombardavo prie- 
miesezius Paryžiaus o ypatin
gai Matforda kur randasi dide
li fabrikai treku ir amunicijos 
bet patys nukentejo nemažai 
nes neteko 15 eroplanu.

Anglikai taipgi bombadavo 
nekurtas dalis Belgijos pada 
rydami daug bledes ir suszau
de kelis eroplanus ir paskandi
no viena laiva.

Bado Maiszacziai
Esene, Vokietijoj

London — Szimtai maisza- 
cziu kilo tarp darbininku Ese
ne kur yra dirbami visokį ka- 
riszki ginklai ir amunicija. To
kias vietas sziadien apsiaubi- 
neja daugelis kareiviu kad už
bėgti tolimesnius maiszaczius. 
. .Maiszacziai kilo kada val
džia sumažino iszdavima duo
nos ant ko darbininkai pasi- 
prieszino ir nesziojo po uly- 
czias plakatus “norime dau
giau duonos”, “paliaukite ka
re” ir “szelauk su Hitleriu.”

Palicija ir.kariuomene patru
liuoja fabrikus ir pastate ma
šinines armoteles ant artimu 
namu stogu , j eigų ateitu prie 
pavojingesnių sumiszimu.

Ne tik fabrikuose yra dide
lis neužganadinimas tarp dar
bininku bet po visa Vokietija 
gyventojai pradeda sznabždeti 
apie Hitlerį ir jo priespauda.

Washington, D. C. — Val
džia aplaike žinia buk Japonai 
neteko 48 dideliu kariszku lai
vu ir keliu submarinu. Ameri
ka tame muszyje neteko vieno 
submarine. Muszis atsibuvo ar
timoje Australijos.

Japonai Sumuszti 
Ceylone

Neteko 57 Eroplanu; Buvo Tai
Muszis Panaszus In Pearl 
Harbor; Japonai Nukentejo 

Smarkei
Washington, D. C. — “Ka- 

riszka diena” buvo apvaiksz- 
eziejama czionais Nedelioje ant 
atminties 25 metu sukaktuviu 
užsibaigimo Pirmos Svietines 
Kares.

London — Daugiau kaip 300 
Angliszku eroplanu bombarda
vo svarbesnius Vokiszkus mies
tus ir fabrikus kaipo ir prie 
Francuziszko rubežiaus. Penki 
Angliszki eroplanai nesugryžo.

Belfast, Irlandija — Smar
kus musziai kilo tarp kareiviu 
ir žmonių kuriuose daugelis li
kos sužeista. Priežasties mu- 
sziu da neiszaiszkinta.

London — Badai 75 Japo- 
niszki eroplanai bombardavo 
Malajos pakraszczius. Manoma 
kad apie trys tukstaneziai žmo
nių likos užmuszta ir 500 su
žeisti.

Rusai Užmusze 3,000 
Vokiecziu Artimoje

Leningrado
Moskva — Apljnkinej e Le

ningrado, laike keliu smarkiu 
musziu, Maskoliai užmusze 3,- 
000 Vokiecziu ir suszaude 26 
Vokiszkus eroplanus. Ant Ka
linin frunto Maskoliai užmusze 
600 Vokiecziu. Toje apielinke- 
je eina kasdiena smarkus mu
sziai o ypatingai artimoje Le
ningrado, kuriuose žuvo daug 
kareiviu ant abieju pusiu.

25,000 VOKIECZIU 
UŽMUSZTA

In Laika 13 Dienu
Moskva — Daugiau kaip 25 

tukstaneziai Vokiecziu likos 
užmuszti in laika 13 dienu ap
linkinėje Leningrado ir Kali
nin. Rusai taipgi paėmė daug 
visokiu ginklu, amunicijos ir 
masto. Daug Vokiecziu paimta 
in nelaisve.

—• Augszcziausias protas 
yra tas, kuris geriausia pažins- 
ta savo rubežius.

— Tasai, kuris mansto kad 
pataikins apsieiti be kitu, tai 
tame labai biustą, nes tasai, 
kuris mansto, kad be jo niekas 
neapsieis, tai da labiaus 'biustą.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Colombo, Ceylonas — Japonai norėdami 
padaryti czionais kaip padare su Pearl Harbor, 
gavo smarkei supliekti per Anglikus, netekda
mi 57 eroplanu ir daug likos suardyti. Japonai 
tikėjosi paimti Ceylona isz netycziu bet baisei 
apsiriko nes allijentu eroplanai užklupo ant ju 
isz visu szaliu. Anglikai neteko penkių eropla
nu. Keli Japoniszki laivai likos paskandyti.

Australijoj Japonai taipgi nukentejo bai
sei netekdami 18 eroplanu su 30 lekiotojais. 
Ant Filipinų Japonai taipgi gavo smarkei pliekt 
netekdami keliolika eroplanu ir laivu su karei
viais kurie ketino iszlipti ant salos Manilos bet 
visur likos atspurtais. Vėlybos buvo gana kru
vinos Europoje ir kitose vietose kur eina mu
sziai, daug žmonių žuvo ant abieju szaliu. Mies
tuose gyventojai buvo nuliude ir nusiminė.

JAPONAI PASKANDINO TRIS AMERIKO-
NISZKUS LAIVUS SU 700 ŽMONIMIS

WASHINGTON, D. C.------Telegramai
pranesza buk Japonai paskandino, artimoje Ja 
vos, tris Amerikoniszkus laivus ant Pacifiko 
mariu su 700 žmonimis. Vienas isz laivu, kuris 
turėjo ant saves iszgialbetus žmonis isz paskan
dyto laivo Langley, likos paskandytas su 14 
žmonimis. Lyg sziai dienai Amerika neteko 25 
kariszku laivu. Amerikonai paskandino lyg 
sziol 101 Japoniszku laivu.

Mirė, Laukdamas
Užgimimo Kūdikio

Toledo, Ohio — Pati Liudvi
ko Jankovskio lauke gimimo 
kūdikio1, ana diena o dabar po 
pagimdymui, kada ji sziek tiek 
pasveiks, dužiuos buk nauja 
gyvastis likos paauikauta su 
imitfczia tėvo. Liudvikas tąja 
diena ne ėjo in darbu idant pri- 
giaibet savo serganeriai pa
ežiai. pakol užgims lauikiamas 
kūdikis. Tąjį vakara tėvas vi
rė sau (kavos idant atsikratyt 
nuo miego. Sėdėjo jis prie pe- 
cziau'S ir užsniudo. Vanduo už
virė Ir iszlbego isz puodo užge
sindamas liepsna amt garinio 
pecziulko per [ka jis ufžtroszko

nuo gazo. Tėvas buvo negyvas 
kada dukreles parėjo namo isz 
miesto. Apie taii nepraneszta 
motinai idant ji tuomi nepersj- 
imtu nes tas kenktu jos sveika
tai.

Pradėjo Vokietinti
Lietuviszkus Vardus

Lietuvos laikraszcziai pra
nesza kad okupantai jau pra
dėjo Vokietinti Lietuviszkus 
vietovardžius. Zarasai jau yra 
perkrikszty’ti Ossersee; isztark 
Oserzeje.

“Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, o $5 kitose Viespatystese.
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’’ js Girdėt
szipuke tikyboje, griuvo toji ti
kyba o jos vieta užima tuszty- 
be ir niekyste. Isz Amerikos ISZLIETUVOS Ka Raszo Stoti Prie Savo Vėliavos Yra Stoti Už Dolerius!

Isz persemtos krauju Euro
pos ateina visolki akyvi atsiti
kimai, apsakymai ir t.t.

Vienas isz tokiu buvo: Sztai 
du brolei, Rusai, gavosi in Vo- 
kiszka nelaisve ir likos isz-

Kokis tai Protestoniszkas 
kunigužis, Massacziuzes vals
tijoj, padeikavojo už savo dins- 
ta prabaszcziaus, už kuri jam 
mokėdavo po 900 doleriu ant 
meto ir pasijesžkojo sau darba 
amunicijos fabrike, aplaikyda-

Baisus Pasielgimas
Moteres Su Vyru

Negali Samdyti Darbi
ninko Be Vokiecziu

FOSyiCTORY

siunsti in kareiviu nėlaisviu mas P° septynis dolerius ant 
1 dienos.

Yra tai davadas idant darbi-
abaza in Vokietija. Ju motina 
nieko apie juos nėgirdejo per
daugeli menesiu ir ji mirė isz ni’I1|kai neužvydetu kunigui jo 
nuobodumo ir gailesties. Ant daibo peš ne visados tieji dins-
galo atėjo laiszkas nuo vieno' užsimoka, 
isz jos sunu, Anufro, kuris bu
vo sekaneziai suraszytas:

‘ ‘ Brangi motinėlė, esmių 
czionaitiniam puikiam abaze 
Vokietijoj. Turiu puiku kam
barėli ir naudoju maudykle. 
Lova yra puikei paklota, dro
bules aplaikom kas sanvaite. 
Valgis geras ir nieko mums ne
trūksta. Aplaikom alaus ir pa- 
perosu. Esame labai laimingi. 
Tavo sūnūs Anufras.” Priera- 
szas — Brolis Ivonas likos su- 
szaudytas sziadien isz lyto už 
tai kad pasiskundė ant savo 
būties.

Po szimts pypkių, tik tam 
New Yorke randasi meilios 
merginos. Sztai ana diena su- 
musze visus rekordus buczkiu 
tūla panaite net in pustreczios 
valandos pabueziavo net 875 
kareivius.

Buvo tai Nedelioje, kada ka
reiviai pribuvo isz kitu miestu 
ir ėjo ant stoties iszkeliaudami 
in savo abazus, toji panaite, 
atsistojus ant kampo ulyczios, 
pabueziavo kožna kareivi.

Kada toji žinia pasklydo po 
miestą, kožnas jaunas žmogus 
jeszkojo tuju saldžiu lupeliu 

— viltije aplaikymo buczkio. O 
reikia žinoti kad toji pana, 
AdUIa Corney, yra patogi mer
gaite ir gera patrijote. “All for 
America and Victory!”

,South Bend, Indijanoj, kokia I 
tai misiuke užvede skunda 
priesz savo vyra ant persisky
rimo, paduodama priežastį buk 
jos vyras ja apleido ir peržen
gė moteriszka isztikimysta. 
Teismas nuėjo net in augsz- 
cžiausia suda kuris nedave mo- 
terei persiskyrimo nuo vyro 
del to kad vyras peržengė sze- 
szta prisakyma negalėdamas su 
paezia gyventi malszume ir tu
rėjo pasijeszikoti sau kitos 
drauges.

Isz to yra pamokinimas del 
moterių griežlių, kad turi del 
savo vyro būtie prielankios nes 
kitaip tegul po tam nesigraudi- 
na, jeigu vyrai laužo tiesas mo
terystes — taip nutarė tribuno
las.

Mountsville, Me. — Ted Mal
ley, apiaikes savo alga, ap- 
vaikszczicjo taja diena su pa
sigėrimu ir parejas namo gerai 
užsigėręs, pradėjo’ bartis su 

i motere kuria kerszino nužudyt 
jeigu ji neuždarys savo žioties. 
O kad moterele buvo užsikiete- 
jusio budo ir nenorėjo jam pa- 

I siduot todėl vyras pagriebė 
bunka nuo stalo ir mete in ja, 
pers'keUidlamas jai galva. Mote
re nubėgo in garadžiu pasiim- 
dama bleszine su gazolinu ku- 

j ri mete ant vyro ir uždege. Vy- 
i ras, visas [liepsnojantis, iszbęgo 
laukan. Kaimynai paimate žmo
gų liepsnoje, subėgo ir užgesi
no liepsna bet likos baisei ap
degintas ir nuvežtas in ligon
bute.

Keli metai adgal toji porele 
gyveno gražiam sutikime ir 
niekados nesi'bardavo bet kada 
vyras pradėjo labai gerti ir 
tankei pareidavo girtas namo, 
nuo tada užėjo szeimynisžkas 
nesutikimas.

Lietuva.— Vokietijos komi
saras Pabaltijo krasztuose isz- 
leido insakyma, pagal kuri nei 
viena instaiga arba inmone ne
gali priimti in tarnyba ar dar
ba jokio tarnautojo ar darbi
ninko be Vokiecziu komisaro 
sutikimo. Taip pat tarnau
tojai ar darbininkai negali bū
ti priimti geresnėmis atlygini
mo ar kitomis sanlygomis, ne
kaip nustatyta bendruose nuo
statuose. Už szio insakymo 
gresia kalėjimas iki szesziu 
menesiu ir pinigine bausme.

Tokiu budu iszeina, kad da
bar jokia Lietuvos instaiga ar 
inmone nėgales priimti nei vie
no tarnautojo ar darbininko be 
Vokiecziu komisaro leidimo.

Iszžude 199 Asmenis

Pilozopas Raulas

Užpyko Kad Parėjo 
Namo Per Vėlai

Nekurie žmones yra tosios 
nuomones jog jeigu nupuola 
vienas colis lietaus, tai ženkli
na visai mažai. Bet paklausy
kite ka apie tai raszo virszinin- 
kas isz orinio bjuro, Washing
tone.

Nupuolimas vieno colio lie
taus ant vieno margo lauko 
pripildintu 600 baczku van
dens in kurias sutilptu po 45 
galonai. Tasai visas vanduo 
svertu suvirszum 110 tonu. 
Jeigu: lietus užlietu tūkstanti 
margu tai pasidarytu 113,300 
tonu vandens.

Tanikei nupuola lietus dau- 
geliose valstijose o ir abt ko
kiu keturiu ar penkių coliu, to
dėl patys skaitytojai gali dasi- 
prast kiek tai vandens nupuola 
isz debesiu ir kiek tasasi van
duo galėtu sverti.

Iszdavejai Angliszku laik- 
raszeziu New Yorke ir kitur, 
turėjo susirinkimus ant kuriu 
nutarta sumažint puslapius 
kasdieniniu laikraszcziu isz 
priežasties stokos ir pabrangi
mo popieros ir kitokiu druko- 
riszku materijėlu.

Nekurie pakele dvigubai sa
vo prenumerata o ju pėdoms 
seka ir kitos iszdavystes. Dau
gelis laikraszcziu jau suban- 
krutino o kiti susivienijo . in 
viena.

Kuom yra redaktorius?
Ant tojo užklausymo atsako 

laikrasztis Saturday Evening 
Post sekaneziai:

Redaktorius yra viskuom, 
ypata viso-svietiszka, kuri pri
valo ir turi žinoti Viską. Re- 
daktorus ne tik ka turi pritai
kyt raszyt ir žinot viską bet da 
daugiau turi žinot. Yra jis 
“daktaru”. Yra taipgi “su- 
džia” kuris turi iszduot viroka : 
o ir ibuti “advokatu” žmonių 
nuomonių. Kaipo “kriauezius” 
naudoja žirkles o kaipo “dai- 
lyde ” ir “ introligatorius ’ ’ 
naudoja guma ir klijus. Kaipo 
“medėjus” bėga paskui žinias 
ir druikoriszkas klaidas. Tan
kei žino kaipo ‘ ‘ žuvininkas ’ ’ 
drumstam vandenyje žuveles 
gaudyt. Yra jis geru “malo
num” kuris ne viena atsitiki
ma puikei gali iszmaliavot. 
Kaipo “gaspadorius” ir “ku
nigas ’ ’ stengėsi sodyt gera sėk
la o kaipo “kritikas” iszrauja 
kūkalius. Panaszus in “kalvi” 
ir “sliesoriu” nes musza su 
kuju kas negero o graužia taip 
ilgai pakol pataiso pikta. Kai
po “peczlkurys” padaro publi
kai karsztas galvas. Kaipo' 
“ skustbarzdis ” turi suprasti 
kaip muilyt be muilo, turi ge
rai iszvalyt publikai galvas. 
Kaipo4 ‘ valytojas ulycziu, ’ ’ tu
ri redaktoriai iszszluoti isz 
svieto szaszlavas, kaipo “ne- 
sziotojas vandens” turi semti 
isz mariu gyvastis. Redakto
riai yra gerais augintojais ‘ ‘ žą
sų” ir “poli'tikiszkais styrais” 
idant iaivas neužpilauktu ant 
uolos.

Tai matote, mieli skaitytojai, 
kuoim sziadien turi būti redak
torius, visiems turi jis intikti 
ir visiems sunkei dirbti del 
tukstaneziu ir ikožnam patikti.

Bethlehem, Pa. — Mrs. Ja
nney Honnesey yra labai karsz- 
to budo moterėle ir už tai szia- 
diėn labai gailiesi kad per grei
tai szoko ant savo vyro kada 
tasai parėjo vėlai namo isz 
fcliubo. Vos vyras perženge per 
slelnksti, pacziule pradėjo jam 
iszfdestinet bobiszkus prisaky
mus ir kada Užklausė kur jis 
buvo, vyras atsake: “Vaktuok 
savo bizni”! Moterele per tai 
taip inirszo ant jo kad pagrie
bė mėsini peili su kuriuom jam 
dure kelis kartus in krutinę ir 
pėczius. Vyras likos nuvežtas 
in ligonbute o pacziule silsisi 
kalėjime už pakuta ir sziadien 
gailesi už savo nusidėjimus.

Žinios pranesza, Pravenisz- 
kiu privereziamuju darbu sto
vykloj praeitais metais Bolsze- 
viku iszižudytu politiniu kali
niu ir administracijos tarnau
toju skaiezius sieke 199 asme
nis.

Buvo tiek surastu lavonu ir 
palaidoti netoli Praveniszkiu. 
Numatoma szi kapinyną ap
tverti gražia tvorele ir atski
rus kapus papuoszti gėlėmis.

Isz Visu Szaliu
Trisdeszimts Metine

Pakuta

Kate Neapleidžia Kapo
Savo Mirusio Pono

Lo-nldon, Tnd. — Ant kapiniu 
prie Episkopolines bažnyczios 
czionais, apsigjweno didele 
juoda kate kurios iniekas nega
li nubaidyti nes ji neapleidžia 
kapo savo mirusio pono Jokū
bo Nesbitt. Akyviausia yra jog 

1 kada atveža koki nebaszninka 
ant palaidojimo tai kate atsi- 

' stoja prie vartų ir palydi ne
baszninka net prie pat duobes 
ir neapleidžia pakol nebasznin
ka. neu’žkasa, po tam ji nueina 
prie kapo savo pono ir ten at
sigula.

Kada duobkasys eina apžiū
rėdamas kapines tai kate seka 
paskui ji ir kada jis ja paval
gydina, toji vėla nueina ant ka
po savo pono. Tula motere, da- 
girdus apie toki prielankumą 
kates, paliepė duobkasiui ja 
szerti žuvimi o ji užmoka už 
jos užlaikyma ir prižiūrėjimą.

Tikyba yra tai pagrindys ar
ba sklepavone isz kurios jeigu 
iszimtai viena plyta — visas 
namas, sugrius. Taip-pat ir du-

—-t Geras ir doras gyveni
mas’praszlina nuo veido riauk- 
szles.

— Pavyzdis yra lengvas 
mokslas, kuri visi įgali iszmok- 
ti. |

Kada tau gerai pasive
da, gali tikėtis kad vargas pas-

gzjiojė ŽJ&ogąus, jeigu, pasidarę Į k ui tą ve seką.

— Raszykie tiesa, mylekie 
tuos, 
plūst.

-/• Savo nėvidona, apteik 
druska ir duona.

Gandia, Iszpanija.— Mažam 
miestelyj Alcira, gyveno gana 
žinomas po visa apylinke Žy
das, Izaokas Shermann, kuris 
mirė ana diena, neprakalbėjas 
in nieką per trisdeszimts metu 
ir buvo žinomas visoje apylin
kėje kaipo “Žydas Pustelnin- 
kas. ’ ’

Izaokas trisdeszimts metu 
adgal karsztai susipyko su sa
vos mlotere ir laike barnio, 
paszauke in ja: “Kad tu gyva 
Nudegtum!” Nesitikėjo Izao
kas, kad jo prakeikimas taip 
greitai iszsipildintu, nes in 
tris dienas vėliaus po isztartu 
žodžiu, name kilo baisi eksplo
zija gazinio pecziuko kurioje 
sudege jo motere ir penki vai
kai o du baisei apdegė.

Žydas taip ta baisia nelai
me persieme ir nuliūdo, kad 
nuėjo pas vietini rabina, ku
riam apsakė visa atsitikima ir 
melde rodos, kaip turi atpaku- 
tavbt už taip baisu nusidėjimą 
prakeikimo savo paezios. Ra
binas davė jam tokia rodą: 
“Kad lupos, kurios isztare 
taip baisu prakeikimą, turi da
bar iki smert tylėt ir neisztarti 
nei žodelio.” Izaokas priėmė 
užduota pakuta be jokio pasi- 
prieszinimo ir nuo tos dienos 
paliovė įkalbėti ir gyveno atski- 
riam kambarėlyje nuo visu 
žmonių atlikdamas savo paku
ta ir melsdamasis be pasilsio

Ana diena, ponas Iksas nore-1 
jo padaryt savo “auze blekau- 
ta,” bet jo “misis” daro su 
juom “fai-tus,” ba jisai užsi
spyrė, kad šluboje butu viskas 
tamsu, bet ji vis palieka de- 
ganezia “lampa” ir visas 
‘ ‘ blckaut” eina ant niek.

Todėl, ponas Iksas nuėjo ana 
diena in “ saliuna,” apsakė sa
vo draugams, kad jo “misis” 
kisza nosi in ne savo reikalus 
ir gadina jam jo “difens” pro
grama.

O jo “frendai” jam atsake: 
“Ar girdi, tu geriau klausyk 
savo “misis,” ba bus taiu, ne
smagumas. Tavo “misis” ži
no geriau.”

— “O Kei,” — Bet Iksas 
kitaip ketina padarytie su sa
vo “misis!”

Ateina ponas Iksas namo ir 
kalba in savo “misis:”

— “Darykie “blekauta” bet 
asz tau parodysim kas tai yra 
‘ ‘dif ensas! ’ ’

— Ka tu man parodysi?!
— Taip, asz tau parodysu!
O kad jo “misis” yra drūta 

ir didesne už ji, kaip jam nc- 
pyksztcles per terla, tai tuo
jaus pasidarė “’blckautas! ” 
Akys jam sutino ir pradėjo dė
ti szalta skaruleli prie akiu.

Bet vyruezei, ne visi vyrai 
pasiduoda moterims, kurios 
padaro “blekauta” ant ‘feiso.’ 
Yra ir tokiu ka yra karszto bar
do ir gatavi visus 
nūs” nusiuns'ti isz 
giau nesugryžta o
gali tiek duoti, kaip tik geras 
Lietuvys gali duoti savo prie- 
szui. “Sziur Maik,” tai tei
sybe! Jus vyruezei nedarykite 
‘ ‘ blekauto’ ’ namie.

Jurs truli,
Pilozopas Raulas.

BUY
UNITED 
STATES
DEFENSE
BONDS
STAMPS

A

Aukauk kiek galėdamas. Muszk smarkiai. Musu boisai 
reikalauja eroplanu, laivu ir ginklu kuriuos tavo pinigai 
jiems parūpins.

Nueik in savo banka sziadit n, ant paczto ar in kroma ir 
pasakyk jiems kad tu nori pirkti apgynimo bonu ir mar
kiu ir pradekie tai daryti sziadien — tuojaus.

Kiniecziai Mokinasi Lekioti

“Džiapo-
kur dau- 
Hitleriui

Navatnas Dalykas

Kunigas ant pamoksliny- 
czios kalba in parapijonus: 
“Kada taip žiurau ant jus 
isz aukszto, mylimi brolei ir 
sesutes, tai matau tik szilkus 
puikius parėdus ir branges 
skrybėlės ir sau užklausiu: 
Kur dingo visi vargszai“? Bet 
kada po pamokslui pažiurau 
in gurbeli ir suskaitau centus 
tai vela sau užduodu klausi
ma: Kur dingo visi turezei?

— Jeigu žmogus yra alka
nas, tai ir garbe nieko neženk
lina.

— Tikras patrijotizmas ne
priguli prie jokios partijos.

— Zmonys kurie asztraus 
budo, patys sau pirsžtus in- 
sipjauna.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes ::

, , . ,1 praszydamas atleidimo,kuriuos tau iszpuola
Į Kada jaute kad jau mirtis 
' prisiartina, nuvažiavo pas ra
biną kur ten ir mirė.

—o---

tai stebėtina, kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau

SKAITYKIT , y At/ircv ciozjciu co niuia nu 
'sujuostai savo artimui, daugiau, . Ij svėrė, negu deszimts aszaru isz-

• verktu per tave pati ant tos ne-

Viena įaszara kuria nu-

PT ATTWTT1 I 1r LA 11111x11 • [ laimes tavo artimo.

Yra 
gute, 
daug 
daug atspėta kas buvo
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 25^ o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

Daugelis Kiniecziu inženga in Amerikoniszka kariuo
mene o ir in lekicjimo korpusus. Ana diena tieji kadetai 
likos pavieszinti Phoenix, Arizonoje, per gyventojus tojo 
miestelio. Paveikslas parodo vada tuju kadetu, kapitoną 
Tsend Chig Lan, kuris pjausto dideli pyraga del savo 
draugai.

Kare Suvede Juos In Taika

Tarp dvieju szeimynu Hatfields ir McCoys, isz Charles
ton, W. Va., tęsęsi neapykanta per daugeli metu ir vienas 
ant kito negalėjo žiūrėti bet kada likos paszaukti ant tar
nystes po viena vėliava, szeimynos susitaikė ir dabar ko
vos szale viens kito.

BALSAI
MUSU SKAITYTOJU

Rože Tamonis, isz Detroit, 
Mich., raszo: Aeziu tamistoms 
kad nesulaikete siuntinėjimą 
man laikraszczio “Saules’ kuri 
asz myliu labai skaityti kaipo 
ir mano vyras, nes nekantrei 
laukiame tos dienos kada laik
rasztis ateina ir griebiam tuo
jaus katras pirmesnis. Pri- 
siuncziiu užmokesti ant visu 
metu ir linkimo jums geros 
laimes jusu darbuosia.

V. Lukas, isz Newark, N. J., 
raszo: Taip, mano prenumera
ta buvo jau iszsibaigus ir už- 
mirszau atnaujinti, aeziu kad 
nesulaikėte man laikraszti. Ap- 
laikes žine, tuojaius jums pri- 
siuneziu užmokesti ant viso 
meto. Lieku su pagarba, lin
kėdamas jums viso labo ir 
sveikatos.

— Prisilaižimai žmonių 
yra tai taip, kaip kvepentis 
vanduo, gaili ji uostyt bet ne
reikia ji gert.
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Kaip Su Savim Gyvena 
Pikta Pora Ir Kaip 

Privalo Gyvent

Prie bažnyczios, kaime G—, 
buvau vikaru. Ne per toli nuo 
mano butynes gyveno ne jauna 
bet laibai bloga pora kuri kas 
diena vaida tarp saves kele. Ar 
ryte, ar vakare, kada tik su sa
vim suėjo, tuojaus pradėdavo 
bartis o tankiausia ant kiemo. 
Tieji prasivardžiavimai atsi- 
musze net in mano ausis. Nela
bai mėgau tokiu kaimynu bet 
jie sau isz to nieko nedare nes 
jeigu Dievo nebijo tai žmonių 
suvis ne.

Viena karta reikėjo man isz- 
važiuot apie pusiaunalkt isz na
mu. Da'žinojau kad Povylas tu
rėjo arkli ir kaip kam parsi- 
samdydavo; nusiuncziau per 
tai pas ji siuntini kad pasam
dytu vežimą. Ir sztai nepoil- 
gam užvažiavo priesz mano bu
tą padvada. Kad ir buvo bloga 
padvada, vienok džiaugiausi 
savo duszioje kad jame važiuo
siu ir mislijau sau kad jame 
sėdėdamas daseksiu priežasti 
tos namines peklos. Asz jo da 
taip nepažinojau nes ne per se
nei buvau da atkeliavęs in pa
rapija.

Idant butu drąsesnis, pradė
jau su juom kalbėt apie viso
kius daigtus. Vienok buvo nuo
latos nulindęs ir vos ant mano 
klausymu atsakinėjo. Mislinau 
per tai, jog gal turi kokia ne
laime ar gal pagirioja, lioviau
si sznekines.

Kada gryžome, nei žodžio in 
save nepralkalbejome. Vienok 
norėjau neatbūtinai dasižinot 
kas jam kenkia. Liepiau jam, 
kada namon parvažiavome, 
ateitie rytoj užmokesties.

Rytojaus sulaukus, sztai atei
na pas mane mano vakaryksz- 
czias važnyczius ir žemai pasi- 
kloniojas tarė:

— Perpraszau kunigėli, jog 
asz vakar nieką 'su jumis ne
kalbėjau. Buvau labai užpykęs 
ant mano bobos nes ji taip man 
per pietus daede jog per visa 
dienia negalėjau szaukszto vi
ralo nuryt.

— Bet mano Povylai, asz ant 
tavęs nepykau, tiktai gailavau 
jog taip buvai susirūpinės. Asz 
nežinojau jog taip turi negera 
palczia.

— O, kunigėli, jau ka negera 
tai negera; ne tik asz, bet ir vi
sas kaimas gali pasakyt jog ne 
asz, tiktai ji bradas. Juk jus, 
kuinigeli, ne viena karta girdė
jote kaip ji per dienas klykau
ja ir niekame neapsileidžia.

— Taip, teisybe sakai: bai
siai tavo motere balsiai sznelka 
bet ir tu, Povylai, taipgi neap- 
sileidi o laikais garsiau kaip ji.

— Tai ka, kunigėli, žmogus 
gali su tokia ragana veikt? Kad 
ir pats isz dangaus aniuolas tai 
turėtu su ja bartis.

— Ar tavo pati ir isz pradžių 
buvo tokia, ar tik dabar tokia 
pasidarė ?

— Kur-gi — isz pradžių bu
vo pas mus kas kitas bet pas
kui įkas sykis niekiau ir neži
nau kaip diallailkysiu; reikes gal 
pasiskandyt. Neš namieje jokio 
davadio nesiranda ; viskas ap
leista: grinczioje szaszdavu pil
na, vaikai apdriskia, net geda 
ir žmogui pasirodyt o 
nuolatos kaip arklys 
vienok vieni vargai ir 
ežiai.

Turi ja iszmintingai pri- 
vedžiot; jeigu tuom nepataisy
si, tai geriaus butu kad paliau
tume! vaidijasi.

— Juk įasz taip ir darau; ne 
syki žmogus isz neapykantos ir 
kaili iszperi bet tankiausia at
sitraukiu, kad tik nebutu na
muose peklos.

— Na tai apie ka jai eina, 
kad taip tave kremta? Juk ne- 
panaszus daigias, kad ir ji isz 
to rupesties neturėtu?

— Matot, kunigėli, tokis jos 
būdas: nuolatos urzgia o plusta 
kas ant liežuvio papuola, jog: 
asz tinginiauju, jog asz gaspa- 
dorystos nėprižiurau; o Dievas 
mato, kad asz nuo ryto lyg va
karo nuolatos dirbu net strėnų 
isztiest negaliu. O kad ir lai
kais pareina su kaimynais va
landėlė pasibovyt arba kur su 
reikalu iszvažiavus užtrakį tai 
jau tada gana. Visikas, matot 
kunigėli, ant mano galvos, dir
bu kaip jautis o savo bobai ne
tinku.

— O kaip gaspadorysta?
— Jau gana su giaspadorys- 

ta... o ant galo ar asz galiu vi
same veikt ? Reikia paežiam vi
sur dirbt o asz deszimts ranku 
neturiu. — Kaip asz misliju, 
viskas dings. Szia gadynia, tail 
ne senovėje, kad viską galimai 
butu pigiai pirkt. Triobeles 
griūva, stogai apdriskia, kaip 
baidykla o kaip lija, per visur 
bėga vanduo; o ežia sziaudu ne 
yra; mokeseziai dideli, nei ne
žinau, kaip bus toliaus. Jau 
žmogus in senatve ne tik vieko

Szuo Ir Cigaras

nors ir 
dirbu, 
ruipes-

Binks ir Džinks, du Ameri
konai, susitikia ant uluyczios, 
pradėjo kalbėti:

— Žinai ka broliuk, nesenei 
sėdėjau atidarytam strykaryje 
ir malszei rakiau eigara, kad 
sztai iszale manės sėdėdama ko
kia tai misis, isztrauke man ci
garą isz burnos ir numėtė ant 
ulycziois.

— Ne turi tiesos rūkyti ci
garą kaip esi strytkaryje, pa- 
szauke in mane.

— Ar taip I... užklausė 
Dziriks.

— Sziur. Isz pradžių nu
tirpau isz piktumo, bet puolė 
man gera mislis in galva ir 
pagriebiau jos szunyti nuo ke
liu ir iszmecziiau laukan, kal
bėdamas in ja:

— Misis ne turi tiesos imti 
szuni ant karuko, tiesos tai ne
pavėlina.

Dirstelėjo ant manes kaip 
pasiutus kate, po tam abudu 
dirstelejome ant ulyczios. Pa- 
regejoim szunyti bėganti sz-ale 
strytkario, ir atminkie ka ji
sai turėjo snukyje?

— Cigarą ?!...
— Ne broliuk,—liežuvi!...

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

bet ir laimes netenki. Dievas 
mato jog kibą senatvės sulau
kus, reikes imtie 'lazda in ran
ka, krepszius ant pecziu ir eiti 
erzint szunu. Kad nors isz vai
ku butu kas gero, tai žmogus 
susilauktum pagelbos ant se
natvės bet kur tau, — visi nu
sidavė in motina.

— Kaip matau, daugeli turi 
ant savo galvos ir esi negiliuk- 
ningas labai. Na, o kaip su ki
tais kaimynais ? Ar ir del j u 
taip kartus gyvenimas ?

— Kur-gi, kunigėli: visi kaip 
ant svieto gyvena. Tik asz vie
nas ikencziu vargus ir rupes- 
czius ir neturiu net prieteliaus 
kad nelaimėje pagelbėtų.

Kada tai kalbėjo, galva nu
leido ir akyse aszaros pasirodė. 
Asz mislijau kad tas žmogus 
dideli varga kenezia, per ka 
norėdamas tikra teisybe dasekt 
po valandai tariau:

— Na tai kad tik pati, vai
kai ir žmones del tavęs butu 
gerais, tai gyventum ant svie
to kaip rojuje?

— Taip, kunigėli; bet mato
mai maine Dievas užsiunte ne
prieteliais ...

— Atsidudk ant Dievo valios, 
Povylai, szventa bažnyczia mus 
mokina ir visuose rupėseziuose 
palengvina. O ar tu jeszkojai 
kada to palengvinimo?

— Ka ežia, — mostelėjo su 
ranka Povylas, — geram, tai ir 
žodis pamaezija o isz pikto, tai 
ir su szventintu vandeniu vel
nio neiszguisi.

— Tegul tave Dievas laiko 
savo globoje. Nelabai gera nau
jiena nuo tavęs dažinojau. Kas- 
žin, kad asz paklausczia tavo 
žmonos, ka ji kalbėtu ?

— Ar asz žinau ka ji kalbėtu. 
Ji, žinoma, mane jegamaseziui 
škunstu, kaip tai pirmiaus pas 
kunigą kanauninka landžiojo 
kalbėdama: kad asz niekam me
tikes, kad ja muszu, kad esu 
girtuoklis, kad negerai gaspa- 
doriauju nes ji nuolatos man in 
akis taip kalba.

— Jeigu letena tavo .pati taip 
kalba, tai kaip kaimynai apie 
tai gali mislyt ?

— Visados vienas kita suclija 
pagal savo gumba —- atsake 
truputi užpykęs Povylas, — o 
labiausia pas mus, 'kur mėgsta 
apkalbet, tai neteisingai žmogų 
apkalba. Bet asz niekam in ke
lia nepareini, tai tik vienam 
Dievui žinoma.

— Gaila man faves jog taip 
geras esi o tiek daug nuo žmo
nių nukenti. Norecziau tau ka
me pagelbėt. Ar ne butu gerai 
kad tavo motere praserget 
idant tavęs taip nekrimstu.

Dėl to tai taip pasakiau idant 
jis man intiketu nes turėjo tai 
but pusėtinas girtuoklis, kaip 
isz jo žodžiu supratau, tiktai 
nenorėjo prisipažint kaltu. Ta
da jis man pabu'cziavo ranka ir 
sako:

— Acziu, kunigėli, kad tik 
jus geru jai poteriu duotumėt 
nes tai padukus boba o gal ir 
pasitaisytu; o, keneziu asz kry
žių ant svieto.

— Gerai, gerai, ipasznekesiu 
asz su ja ir pakoliosiu, tiktai 
pasakyk jai, kad rytoj, kaip 
grysz isz bažnyczios tai kad už
eitu pas mane o kad dabar ru
duo ir vakarai ilgi o asz nuola
tos namie sėdžiu, tai ir pats ne

i, jog ^abar 
ai rasiu koki 'P^e^us ° kunigėlis ant piet eisi-

I te, vienok nors trumpai papa- j 
J šakosiu: Isz pradžių, kada mu- 
I du susiporavom, buvo geras ir( 
tykus žmogus. Jo tėvai turėjo 
gražia gaspadorysta ir pakol 

; ar tai nemalonut su mokiu- 'Pa^ys gaspadoiiavo, laike^ 
berną, tai del mus buvo gerai'

I bet kada mano vyrui viską par
vedė, pradėjo griebtis prie vi-' 
sekiu kuipczystu, parsisamdi- 
net su padvadoims, namu nežiu-' 
r ėjo, po jomarkus zujo, tai vis-l 
kas matomai žuvo. Asz ji nuo-^ 
latos praszian gražumu,’kad 
pasiliautu bet jis neklause ir 
ant manės už tai plūdo ir keifke 
ne tik in akis bet ir priesz žmo
nes. Kada pinigu neduodavau, 
pradėjo isz namu paslapta vis
ką neszt. Dabar esame kaip 
ubagais. Pavasari, kada beda 
isz visu pusiu spaudžia o vai
kai szaukia duonos tai mane isz 
namu Varo, kad ka uždirbt. O 
kur asz eisiu su mažais kūdi
kiais? Tai dabar matot, kuni
gėli, apsudykit, ar asz neturiu 
teisybes ?

— Taip, teisybe, vienok tas 
tavo verksmas nieko negelbes; 
idant ta viską pataisyt, reikia 
kad judu abudu pasiprovintu- 
mete ir tu turi pirmiausia nuo 
saves pradėt; su tavo vyru taip
gi pakalbėsiu. Tuom laik tu
riu eiti ant piet, ne po ilgam ve
la pasimatysim.

III.

tingėk pas mane taukiaus atei- yra dabar. Negerai, j 
tie pasikalbėt o g;
būda kad tave isz tos varguves 
isz t rauk t.

— Dieve jums užmokėk, —
tarė Povylas bueziuodamas 
man ranka — asz noringai atei- & 
siu; ____________ _ ___
ta asaba pasikalbėt... nes 'kas I 
mes ? prasti, vos mokame pote
rėli ir tai nesuprantame ka kal
bame.

— Na tai keliauk sveikas, — 
ir palydėjau lyg sleniksczio.

n.
Ant rytojaus važiavau pas li

goni su Szvencziausiu ir net 
apie vienuolikta gryžau na
mon. Pasakė man tarnaite kad 
Povyliene jau net tris kartus 
buvo, norėdama su manim pa
sikalbėt ir dar ketino ateiti nes 
turi svarbu reikalą.

Ne po ilgam ineina nuvargus 
žmona; neiszrode ant bjaurios, 
kaip jos vyras kalbėjo, tik la
bai susirupinus. Ant jos veido 
galima buvo suprast rūpesti ir 
baime, kuri tuojaus prakalbė
jo:

— Ar kunigėlis manės reika
lavote nes mano Povylukas sa
ke kad asz eieziau pas jus.

— Taip, mano miela, norėjau 
gaut kanapių seklu del mano 
pauksztuku. Gal turite, arba 
pasakyk kur galima gaut?

Taip iszpuol'e su ja pradėt 
kalba kad but drąsesne nors ir 
tikrai reikalavau seklu.

— Asz neseju kanapių, tai 
neturiu bet pasiklausiu pas kiai- 
minkas o tikrai gausiu.

— Tai gerai. Na kaip pats, 
ar sveikas, ar linksmas gryžo 
namon po mudviejų keliones ?

Užsirūpino žmona. Pamislijo 
ar ja vyras laikais rieapskelbe, 
vienok dvasiai atsake:

— O! kunigėli brangus! jis 
visados-linksmas, kada užsi
traukęs. Ir sziadien nuo ryto 
sėdi kareziamoje o tegul tiktai 
pareis namon tai turėsiu isz na
mu su vaikais neszdintis. O Die
vulėliau! nelaiminga esu moti
na ant svieto su tokiu vyru. Ma
ne už nieką laiko. Dievo nesibi
jo ir gėdos 'neturi nes nuo ryto 
lyg vakaro su savo kamarotais 
mirksta arielkoje ir koki tik 
skatiką sugriebia, prageria — 
o asz su vaikais namieje balda 
keneziu. Jau asz kelis kartus 
rengiausi pas geradeja ant ro
dos. Gal jus, kunigėli, privers- 
tumet ji prie dvasios, kad liau
tųsi geriąs, nes nedrysau atei
tie. Ndžinau, ka asz biedma pra
dėsiu; kibą paliksiu ji ir vaikus 
o eisiu kur mane akys ir kojos 
nesz. Jau kelis kartus szauke 
mus ir kanauninkas pas save: 
kalbėjo, taikė, uždraudė jam, 
kad negertu arielkos, bet tas 
negelbėjo. Dabar tai jau geria 
alnt tikro o ir in bažnyczia ne- 
vaikszczioja o prie iszpažinties 
vos'karta ant metu eina; gyve
na kaip gyvulys, kada kas ras 
patvoryje negyva.

— Mano Povyliene, tavo 
skundai ir verksmas nedaug 
ežia pagelbės. Tavo vyras yra 
ponu savo valios, niekas jo už 
tai baust neįgali, nes pasakysiu 
tau, kad mažiau1 nukenstum 
idant ant jo nesibartum nes 
tuom nepataisysi.

— Ar tai asz, 'kunigėli, urž jo' 
tekius darbus galiu nutylet, 
kad jis viską žudo?

—• Pasakyk tu man, kas tai 
atsitiko, kad jis tokiu 'likos gir
tuokliu, gal dar galima butu 
ji pataisyt ?

— O 'kunigėli, ilgai reiketu 
pasakot, kad apie viską paša-j 
kyt, kaip tai buvo pirma o kaip

BALTRUVIENE

I Jau tiedu' daugiau žmonių
i neužkabines,

Jeigu terlas sveikas turėti 
norės.

Jau kad Velykos tai bent 
Velykos,

Buvo ne sziokios ne tokios, 
Ar jau niekad nepasitaisysite, 

Visados žmones juokinsite.
Ne viena prisigerus, kad dirste

lėtu in žerk ola,
Kaip bjaurei iszrodo tavo 

terla,
Lupos storos, be valdžios, 

Ir tai szirdele, beveik kožnos.
Geriausia susivaidykite,

Burnas savo sueziaupkite, 
Ir taip savo vyrams patiksite, 
Ir guodoneje del visu busite.

Prie pietų buvau labai užsi- 
mislines. .Skundai vyro ir pa- 
czios, abieju kaltes, labai mane 
surūpino. Kunigas kanaunin
kas patemijo tai ir paklausė 
manes kas kenkia?

Viską papasakojau kaip pir
ma Povylas o paskui jo pati, 
vienas ant kito rugojo praszy- 
dami idant juos sutaikineziau.

— Ir ka jiems ant to atsakei ?
— Nieką da nesakiau; norė

jau nuo ju dasižinot teisybe, 
katras kaltesnis ir, kaip man 
rodos, vienas raitas, kitas va
žiuotas — abudu niekam neti- 
kia. Vienok, kad žinoeziau jog 
paklausys, pasakycziau jiems 
idant pasiliautu vienas kita 
krimtia ir nedavinetu savo vai
kams papiktinimo.

— Esi da jaunas, mano ku
nige Stanislovai, — atsake ka
nauninkas, — nedaug da su 
žmoniems gy venai tai tau rodos 
kad pataikysi pikta žmogų ant 
gero padaryt; labai yra sunku 
sulaikyt nesutinkailczia pora. 
Didžiausia nelaime, kada suei
na pora tarp saves nelygi; per 
visa gyvenimą ir po smert turi 
pekla. Ju locna iszmintis ir ge
ras noras tiktai gali gelbet. Del 
tamsiu žmonių visoki praszy- 
mai ir pamokinimai taip limpa 
kaip žirniai in siena berti. Kaip 
vilko negalima atpratint nuo 
mėsos taip juos nuo barniu. Ko
kis medis, tokis kilis, kokis tė
vas, tokis sūnūs o kokia moti
na, tokia ir duktė, taip sako se
nos priežodis. Privedžiojimai 
kartais gelbsti bet ne del piktu 
nes pamokinimai juos pykina,' 
daugiaus nieko. Turėjau asz 
daug su jais vargo kada norė
jau sutaikint bet kas isz ;tq? 
Sziadien prižada ' pasitaisyt, 
ant ryt vėla atbėga su skundais 
jog ant galo prisakiau kad 
man daugiaus in alkis nesirody
tu. Kaip matau, tai jau prie ta
vęs pradėjo prisilaižyt.

— Taip, perpraszau kanau
ninka. O <J<as privalo žmones 
apszviest jeigu ne mes, juk del 
dvasiszkuju yra pavesta ap- 

' szvietos mokslas.
(Bus daugiau)

* * *
Nekurie mano kad isz musu 

mamužių,
Ne yra geru bobužiu, 

Ana, vienoje apygardoje,
Nepasaslkysiu kokioje, 

Su savo dukrelėms taip 
padare, 

Viena pas kriaueziuka, kita pas 
.skpyibęlniipike atidavė, 

Kad darba pramoktu ir kitus 
apsiūtu,

Na, mano kvietkeles, 
Tos dvi mergeles,

Viena baczlka, kita dabintoja 
pastojo,

Ir dideles leides pastojo, 
Save ant pavyzdies stato, 

Ir sako, kad įasz vaikinu buezia, 
Tai kaip mulas sunkei ne- 

dirbezia.
* * *

Jeigu vyrueziai iii kur 
važiuojate,

Tai in bile urvą neužeikite, 
Geriausia kokio žmogaus 

paklauskite,
Ko1! pas ka užeisite.

Po paraliu asz ir kaili inlkiszau, 
Kaip in viena karezema 

inlindau,
Du pakulukai ten stovėjo, 

Kaip inejau, ant manės žiurėjo.
Asz tuojaus supratau, 
Ir atsargus buvau,

Ba vienas buvo žvairas, kitas 
rudas,

Teikis sutvėrimas tai labai 
bradas.

Atejas alaus paprasziau, 
Stovėdamas prie baro geriau, 
Rudis atvežliojo ir in paszone 

dallypstejo, 
Bet tuojaus in szona atstojo, 
In savo dranga sznabždejo: 

‘ ‘ Tas padla diedas drūtas, 
Inpleszti negali bile kas.” 
Nu-gi ir kitas priejas mane 

užkabino,
Szuniszkai inkabino, 
Vaikine saviszkai, 
Net sulindo nagai, 
In ranka inleido, 

Greitai nepaleido.
Mislinau, tai jau Taradaika, 

Czia tau bus ne baika, 
Bet atsidavęs ant savo 

gudrumo,
Ir Dievo padėjimo, 

Kaip rėžiau ypa in tarp-aki, 
Griuvo adbulas, ne žodžio 

nesake.
Kaip ilgas, parvirto, 

Raudonas burbulas iszvirto, 
Svaiguli gavo,

Net apsisnargliavo, 
O asz sau stovėjau,

Apie gražu orą kalbėjau,

’•* Viską Dievas žmogui at
leidžia, bet skriauda neatlygin
ta savo artimui, niekados ne 
bus jam dovanota.
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Žinios Vietines NETIKĖJO Į VAIKAS SZULINYJE 
BANKAMS'

— Velykines szventes pra
slinko malszei musu1 mieste. 
Svetelei važinėjo kožnas ipas 
savuosius ir dienele praslinko 
linksmai. Daugelis kareiviu ir 
laivorįu buvo parva’žiave pas 
savo tėvelius svecziuodamiesi 
per Velykas.

— Aplaikeme a t v ir u t e 
[Post Karte] nuo p. Juozo An- 
Jėėravieziaus, sumaus p. Juozo 
Anceravicziaus, barberio, 409 
W- Centre uly., kurioje mums 
įprariesza kad tarriysta lai
vyne yra' gera ir ne suriki, 
taipgi vėlina mums Linksmu 
Szvencziu Velykų. Acziu Juo
zai už tavo atminti, vėliname 
tau taipgi gero giliuko.

— Szia ateinanczia Petny- 
czia 92 vyrukai apleis miestą 
del U.S. kariszkios tarnystos in 
New Cum'iieiland, Pa. Seredoje 
vakare bus rengiama Atsisvei
kinimo Parte, del ju Lenku 
svetainėje. Kas geidže daly
vauti tame vakarėlyje, lai nusi
perka tikieta už $1, už ka ap- 
įaikys vakariene ir geryma.

■r— Juozai Pikczelingei, su
ims Juozas su paczia ir Ona 
Zalkauskiene, visi isz Schenec
tady, N. Y., atsilankė pas savo 
gimines ir pažystamus ir prie 
tos progos atsilankė in redyste 
“Saules” nes visa szeimyna 
Piikczelingiu yra skaitytojais 
szio 'laikraszezio. Taipgi atsi
lankė ir pas Kaz. Pikczelingius 
ir J. Radzeviczius, Frackvilleje 
per Velykas.

— Ugninis signolas likos 
paleistas isz dežukes 5-5 apie 
10:10 vai. Panedelio ryta bet 
pasirodė kad ugnies nebuvo.

»< ..-1. <■ /___________

SHENANDOAH, PA.
—■ Antanai Vaicziunai, isz 

Filadelfijos, praleido kėlės die
nas pas savo tėvelius per Vely
kas.

—■ Franas Balkeviczius isz 
Fort Benning, Ga., sugryžo prie 
savo ikariszko dinsto po keliu 
dienu svecziavimosi pas savo 
gimines.

Girardville, Pa. f Panedely- 
je likos palaidota gerai žinoma 
Helena Ravinskiene, isz Pres
ton Hill, su bažnytinėms apei
gomis 'laikytdms Szv. Vincento 
bažnyczioje. Likos palaidota 
ant Frackvilles kapiniu.

— Kareivis, Franas Kyguo- 
lis, sūnūs ponstvos Juozu Ky- 
guoliu, trinkėsi per Velykas pas 
savo tėvelius. Jis tarnauja In
diantown Gap abaze.

Cleveland, Ohio, f Mire czio- 
nais gerai žinomas Antanas 
Daniels, Vasario 15 d., kuris 
sirgo koki tai laika. Velionis 
paliko paczia. Taipgi kita
dos buvo pirmininku Lietu
viu Svetaines. Buvo tai žmo
gus malonaus budo ir mylėtas 
per visus kurie ji pažinojo.

Suczedyti $1,500 Dingo, 
Nežine Kur; Gailestis

Po Laikui
Hawkins, Wis. —- Juozas 

Laskovski per daugeli metu 
czedino pinigus centas prie 
cento, doleri prie dolerio, kad 
galėtu kada vėla sugryžti in sa
vo tėvynė pas savo gimines ir 
senus tėvelius ant senatvės bet' 
didžiausiai klaida padare Juo
zas kad pinigus laike namie ir 
netikėjo in bankas. Jo banka 
buvo padaryta isz dalies Ibaisi- 
kelines pampos kurioje laike 
paslepiąs pinigus. Ana diena 
atlankė ji Petras Raczek ir tai 
tarne laike kada Juozas dėjo 
dvideszimtine 'buimaszka in sa
vo kanka. Ant rytojaus pinigai 
dingo ir nužiūrėjimas tuojaus 
puolė ant Raczeko kuri Juozas 
apskuhde bet sūdąs, neturėda
mas jokiu davadu jo kaltes, pa
leido ji ant liuosybes.

Juozas gyveno pats vienas 
pusiau sugriuvusioje szanteje, 
dirbo kaipo leberis ir czedino 
pinigus, pats nekarta kensda- 
mas bada, nedatekli ir szalti. 
Per tiek metu czedino ir dingo 
ant syk 1,500 doleriu. — Pats 
tame kaltas nes ant to yra ban
kai kurie rūpinasi žmonių pi
nigais.

Czedinkit Ciną Ir Kitus 
Likuczius

Washington, D. C. — Nuo 
sziadien visi turės czedinti ei
na, bleke ir kitokius metalius 
dėl kariszku dalyku. Kas norės 
pirkti cinine triulbute su skys
timu del nusiskutimo arba de 
dantų czystinimo, turės nu- 
neszti in aptieka ir atiduoti 
tusziczia triu'bute bet kitaip ne
gales pirkti kita triubute su 
skystimu. Visos zoboveles de 
vaiku, kurios yra padirbtos isz 
cino, szvino ir blekes ir kitokį 
iszdirbimai isz tojo metalio bus 
sulaikyti ir ne'bus dirbami.

Palicijantas Priėmė 
Kūdiki Nuo Sergan- 

czios Motinos
Philadelphia, Pa. — Kada 

Mrs. Helena Keimier staigai su
sirgo, tikėdamasi pagimdyt kū
diki, jos vyras stengėsi suesz- 
koti daktara ir nuėjo net pas 
septynis daktarus praszyda- 
mas kožno Ikrid pribūtu ir pri- 
gialbetu jo moterei bet ne vie
no negalėjo surasti. Sutikės pa- 
lici jauta Izidora Ros’enberga, 
apsakė jam savo varga ir tasai 
pasiaukavo 'būti daktaru. Pali
cijantas priėmė pasekmingai 
6JZ> svaru kūdiki kad net po 
tam daktaras ji pagyre už jo 
gera dauba. Tasai palicijantas 
užėmė garnio vieta jau szeszis 
sykius, panasziuose atsitiki
muose.

Sumusze V a i k a Ant 
Smert Po Tam Inmete

Ji In Szulini; Kepure
Ji Iszdave j

Brandon, Kanada — Arti
mam kaimelyje Portage, tai
merio motere, traukdama van
deni isz szulinio, patemino ant 
dugno 'lavona ir isz baimes pra- 
dejo-szaukt: “Del Dievo szven- 
to, begikite czion, szulinyje ran
dasi lavonas 'žmogaus!” Ant 
riksmo moteres subėgo keli 
kaimiecziai ir nepoilgam isz- 
trauke lavona deszimts metu 
piemenuko, Fredo Seeder, ku
rio tėvas mane kad vaikas da 
randasi ant lauko prie karvių.

Su lavonu likos isztraukta 
ir kepure kuria pažino kad tai 
priguli prie James Golden. 
Tuojaus duota žinia palicijai, 
kuri aresztavojo Goldena, už- 
metinedama jam 'buk tai jis nu
žudė vaika. Isz pradžių gynėsi 
kaltininkas bet ant galo prisi
pažino buk vaikas, eidamas na
mo, tycziojosi isz jo, už ka už
davė jam per galva su lazda 
kelis sykius. Supratęs ka pada
re, nuvilko vaika prie szulinio 
ir inmete bet ir jo kepure in- 
puole in szulini kuri plaukiojo 
virszuj ir iszdave žadintoju. 
Sudas nubaudė ji ant visos gy
vasties in kalėjimą.

Atėmė Sau Gyvasti Pa- 
siskandydama Upeje
Wilkes-Barre, Pa. — Lena 

Kalczmarczyk, 54 metu motere, 
isz Nanticoke, likos surasta ne
gyva prūdelyje, artimoje ka
syklų, kurios lavona surado jos 
sūnūs Walteris, kuris buvo isz- 
ejas jeszkoti motinos, kuri taja 
diena dingo isz namu. Szeimy
na sako kad motere kentėjo 
protiszkai nuo kokio tai laiko 
ir nekarta kalbėjo kad atims 
sau gyvasti.

Mirė Ant Kapo Savo 
Mylimos Moteres

Springfield, Kans. — Alfred 
Cummings, 62 metu, kožna me
ta, Didžiajam Ketverge atsi
lankydavo ant kapo savo my
limos mirusisos moteres, Betty, 
kuri mirė szeszi metai adgal. 
Szimet Alfredas vela nuėjo 
ant kapo savo moteres, atsi
klaupė kad sukalbėti kelis po
terėlius už savo mirusios drau
ges duszia ir daugiau neatsikė
lė. Sūnūs, kuris taipgi taja die
na atėjo ant kapiniu su tėvu, 
nulejo atkalbėti poterėlius už 
savo mirusi broli., atėjo pažiū
rėti .kodėl tėvas taip ilgai įklu- 
poja ant motinos kapo, priejas 
prie jo ir norėdamas ji pakelti, 
persitikrino kad tėvas jau ne
gyvas. Tėvas likos palaidotas 
szal-e savo moteres.

Nelaba Moczeka
Nužudė Savo Posūni
Meridan, Mex.— Trys vaikai 

Madero Vallarto, po pirmai pa
ežiai, buvo baisiai nuapken- 
cziami per antra paczia, su ku
ria buvo apsivedias tik penki 
menesiai adgal. Sūnūs 16 me
tu, kuris negalėjo nukensti mo- 
czekos persekiojimu ir panie
kinimu, apleido namus ir nuėjo 
pas savo dede. Ana diena pa
rėjo namo atlankyti savo tęva 
ir broliukus, bet nerado tęva 
namie. Moczeka pamaezius 
po-suni (pagriebė ji už sprando, 
parmoto ant grindų ir perpjo
vė jam gerkle.

Tėvas parejas namo rado sū
neli jau sustingusi. Moczeka ta
me laike buvo iszejus in mies
tą. Felicija nužiūrėjo nelaba 
moczeka, kuria vėliaus surado 
ligonbuteje, nes ja policija isz- 
trauke isz upes, kurioje bandė 
pasiskandyti isz rupesezio ka 
buvo padarius.

Dovana Del uJoe Stalin

Vadas Indijonu, laike Indijcniszko seimo, New Yorke, 
padovanojo puikia Indijoniszka kepure del Edward Car
ter. pirmininkui Rusiszkos paszelpines drauguves, ku
ria Carteris nusiims Stalinui in Rusija kaipo garbe nuo 
Indijonu kurie priima Stalina kaipo nari savo sztamo 
Indijonu.

KNYGŲ - ŽOLIŲ SANDELIS 
. Aukso altoriukas maldų knygele, Til
žės spaudimo paprastu apdaru 60c, ta
pati celluloidos su gražums kryžių ir 
kvietka ant szono, auksuti lapu krasz- 
tai $1.65. Maldų Vainikėlis maža jau- 
nuomes knygele, miszu maldos su pa
veikslais 50c; ta pati juodais minkš
tais virszais $1.25. Kanticzkos visokiu 

(giesmių knyga 864 puslapiai $1.75: 
I Gyvenimas Pan. Szvencziausios stam
bus drukąs 35c. Iszganingi dūmojimai 
apie sopulius Marijos paraszyta per 
Szv. Alfonsą Liguriju 35c. Stebuklai 
Dievo SS. Sakramente apie duszias : 

Įcyszcziuje $1.65. Pasaka apie Kantra 
| Alena Duktere Turku Ciecoraus 25c. 
i Pontsko Piloto galas kuris nusudijo 
'Ježu 10c. Lengvas būdas iszmokt ang- 
liszkos kalbos be kito pagelbos 35c. 
Karves ir nauda isz karvių su 9-niais 
paveikslais parodanezius kas reikia 
daryti nelaimei atsitikus. Taip- : 
gi kaip gardus surius padaryti 30c. A- ' 
pie Dangų, Saule, Menesi, Žvaigždes, 
astronomijos knygele 10c. 10 gražu 
pasakaieziu paraszytos Vys. Valan- 
czausko Tilžėje 15c. Kabalas Salamo- 
no iszmintis 15c. Girtuokliu gadzin- 
kos dainos 15c. Kanticzkos apie pek
los kanezias dainos 15c. Tūkstantis

Svarstys Kares Padėjimą Tolimuose Rytuose

naktų ir viena dalis I, 50c. Istorija Se
no ir Naujo Testamento su 48neis pa
veikslais 30c. Gydyklos nuo baimes 
mirties su 30 gražu paveikslu persta- 
taneziu visa žmogaus gyvenimą ir 
mirti, Szv. Pylipas Nerejus sako,Žmo
gau ka tu gautum kad visa pasauli už- 
valdytum o vienatine savo duszia pra
ganytu, labai gražus skaitymas 60c. 
Mikaldos Pranaszavimai K. Sab. 25c. 
ŽOLIŲ ARBATOS,— Nuo dusulio 
60c pakelis. Del inkstu nesveikumo, 
bei akmenėliu augimo 60c. Palangos 
Trajanka 60c. Moterų mėnesiniu re
guliatorius 60c. Viduru liuosotojas 
gardi gert arbata del mažu ir suaugu
siu 60c. Nuo šlapinimosi bemiegant 
60c. Nervu stiprintojas 85c. Nuo su
tukimo 85c. Nuo Cukrines ligok 85c. 
Vyriszkumo atgavimui 85c. Nuo užsi- 
senejusio galvos ar viduriu kataro, 
hay fever 85c. Nuo kosulio ir kokliu
šo 60c. Sveikata ligoniams knygute 
apraszo daugeli visokiu žolių ir szak- 
niu nuo kokiu ligų yra geros 25c.
M. ZUKAITIS, Spencerport, N. Y.

ANT PARDAVIMO
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.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Adresus Gyvenimo

Mount Carmel, Pa. — Gimi
nes ana diena aplaike žinia buk 
Vincas Kleponis, isz San Diego, 
Californijos, kuris kitados gy- 
veino czionais, randasi nelais
vėje pas Japonus kada likos 
paimta IValke Island per Japo
nus. Valdžia apie tai pranesze 
giminėms.

Amerika kalba! Prigial- 
bekite jai ,pirkime Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes del jos Apgyinimo.
i..?' K /-

Kam priguli suszildyt lova, 
laike žiemos? Ar pati turi tai 
padaryt, kuri pirma eina gulti 
ar vyras, kuris pareina namo 
vėlybu laiku?

Isz tojo kivirezo kilo tarp 
vyro ir moteres Williamsu, 
Brooklyne, nesupratimas, ku
ris abudu nustume in suda, 
jeszkoti persiskyrimo. Kaip sū
dąs ta ji klausymą iszrisz tai vi
si yra akyvi dalžinoti o ypatin
gai vyrai.

Szios eiles iszpausdintos žur
nale “Our Navy” ir yra Arėjo 
Vitkausko angliszku eilių isz- 
einanezioj knygoj, kuri ir-gi 
vadinasi: “Words of Tomor
row ’ ’

WORDS OF TOMORROW 
O. K. Love to Daddy. Your son.” 
The same word was sent by his broth

er 
On Wake: ‘‘I’m O. K. at the gun.” 
Words came from across the Pacific 
From garrisons, units and crews. 
They all in “O. K.” were specific, 
They brought long—awaited good 

news.
Word came from Hawaii: “Dear 
Yes, words still will come—joy and 

sorrow 
To nation and home folk will bring. 
But they will proclaim NEW TOMOR

ROW, 
World’s freedom to all they will ring!

Mother!
—ARĖJAS VITKAUSKAS 

Los Angeles, Cal.

Reikalauja Darbininko 
Ant Ukes

Reikalauju darbininko ant 
ukes (fanuos). Darbas ne yra 
sunkus, karves nereikia melžti 
tik apie namus padirbti ir pri
žiūrėti gyvulius. Geram žmo
gui darbas bus ant visados, ku
ris turi apie 50 ar 60 metu am
žiaus. Su alga susitaikysim. 
Raszykite pas:
Alex White - R.F.D. No. 2 

2t) Thomaston, Conn.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

— Tikras prietelis yra tas, 
kuris, kaip mum gerai einasi in 
akis nelenda, o kada būname 
nelaimėjo, nepraszytas ateina 
pas mus.

PRISIUSKITE 
TIKTAI 500 O ATLAIKYSI
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T.

SETAS Nr. 100

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 Kentejimc 
Nantoj, 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! 3, 
Menesi, Žvaigždes Lr 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.

Trys laivinei generolai pribuvo pas prezidentą Rcose- 
velta apsvarstyti tolimu rytu kariszka padėjimą kaip ge
riausia butu inveikti neprietelius. Isz kaireses yra: Admi
rolas King, Generolas Knox ir admirolas Hart, kamandie- 
rius kareiviu rytuose.

Orinei Kareiviai Su Parasziutais

Szitie vyrukai ka tik atliko mokslą iszszokimo isz ero- 
planu su parasziutais (parasonais), kalnuose Alta, Utah. 
Po iszlekimui isz eroplanu, naudoja jie cziužynes (skis) 
ant užklupimo ant nevidono.

Tieji kurie persikrausto iii 
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 Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
mums darba ir daug ergelio!

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

:: 250 ::
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA

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

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszezio. PASKUBINKITE 1 I I 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

SMAGI IR LINKSMA 
LIETUVIU UŽEIGA PAS

Audru Rėklaiti
Kada busite Mahanojuje 
tai užeikite paalsavo tau- 
tieti Andru Rėklaiti kuris 
užlaiko puiku saluna kur 
gausite iszsigiart geriau- 

j L šio alaus, porterio arba ir 
visokiu kitokiu gėrymu.

Audrus Rėklaitis
206 W. CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

Naujas Lietuviszkas
SAPNORIUS

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

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 CityPirkite Apgynimo Czedinimo

Bondus ir Markes,

Į 
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