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Isz Amerikos Komunistas Susidras
kė Save Dinamitu

Senos Anuotos Gal Vėl Bus Naudojamos

Hiczhaikeris Apiplesze 
Geraduszi Žmogų

Ant $215
F ________

Williamsport, Pa. — Puikei 
pasirėdęs sportelis, turintis 
apie 30 metu, apiplesze agenta, 
Bruce Jackson, isz New Yorko, 
arti czionais, nuo kurio atėmė 
215 doleriu ir dingo.

Jackson pasiėmė ji in auto
mobiliu kada jis atkiszo nyksz- 
ti ant ženklo pavežinimo. Žmo
gelis mane kad tai turi būti 
mandagus žmogus kuris jam 
sakėsi jog važiuoja in Sunbu
ry. Prisiartinant prie William- 
sporto nepažinstamas vyrukas 
prikiszo jam revolveri prie 
szcnkauliu, paliepdamas susto
ti, iszkrate kiszenius, pasiimda
mas visus pinigus. Po tam isz- 
szoko isz automobiliaus ir din
go krūmuose paliepdamas jam 
Važiuoti toliaus.

Tiesos uždraudžia pavežinet 
Jiiczhaikerius ir už tai yra bau
sme bet randasi geradusziu 
kurie susimyli ant tokiu plenti- 
niu keleiviu.

MERGINOS,
SAUGOKITĖS!

Neužsidekite Su Neži
nomais Jaunikeis, Nes 

Ir Jums Panasziai

Mason City, Iowa — George 
Grinold, kuris atsisakė tarnau
ti kariuomenėj e, kada jo pra
varde likos isztraukta, nenorė
damas stoti ant daktariszko eg
zamino ir pasakė kad Dede Ša
mas gali eiti in ten kur smala 
dega, atėmė sau gyvastį, užde
damas sau ant krutinės kelis 
szmotus dinamito ir nupiszke- 
jo in padange. Jo motere ir 
dvylikos metu dukrele, ant jo 
praszymo, taipgi sutiko mirti 
drauge su juom bet kada pa
mate sudraskyta lavona tėvo ir 
vyro, atsinorejo joms atimti 
sau gyvastis.

Vaikutis Užaugo Ant 
Vyro Pako! Tėvas 
Aplaike Postkarte

Harrisburg, Pa.— Postkarte 
ant kurios ’buvo paraszyta: 
“Kad tu (pamatytumei mano 
.kūdiki, tai nusistebetuimei, ” li
kos iszsiunlsta ipacztu /per jo 
įpiaczia isz Kansas City, Mo., 
Gruodžio, 29-ta diena 1915 me
tuose, del Dovido II. Rinehard 
isz Harris'bu rg ’ o.

Postkarte kokiu tai budu ne- 
daejo in rankas, kairiam buvo 
siuncziama ir per 26 metus ke
liavo apie visa svietą ir kada 
ja aiplaike Rinehard apie savo 
vaikuti [tasai jau buvo užau
gės ant vyro], kuris turi sze- 
s'zes pėdas dydžio.

Ana diena mieste Pittsfield, Mass., buvo paroda, kurioje 
radosi sena armota kuri buvo naudota per Generolą George 
Washingtona, kuris vėliaus buvo iszrinktas kaipo pirmu
tinis Suv. Valstijų Prezidentas. Visos senos armotos bus 
sudaužomos, isz kuriu padirbs naujausio budo ginklus.

NELABA MOTINA 
NUŽUDYTA

Motina Užrasze Savo 
Prielaidiniui Visa Tur
tą; Sūnūs Ja Nužudė 

Savo Apginime

Gali Atsitikti

Detroit, Mieli. — Netta Gor- 
Įd'on, 19 metu ipatogi mergaite, 
paJbėgo isz po teviszkos pasto
ges idant jeszkoti svietiszku 
Smagumu bet toji liuosybe ne
ilgai tęsęsi ir pasibaigė baisia 
nelaisve. Netta susipažino su 
(kokiui tai Grelku, Domokos, su 
kuriucm įleido tėvus nes jis 
[prižadėjo su ja aipsipacziuoti 
Įbet kasiai iszgama ne nemislino 
iszpildyt taji žodi mes jis buvo 
laisvu pažiūru žmogus ir lais
tos meiles iszipažintojas — 
geszkojo jis nevaliu hikes o ne 
ipatezios.

Kada Netta dingo isz ntau, 
(tėvai davė apie tai žinia palici- 
jai kuri suseike pabėgėlius in 
Chidaga kur surado patogia 
(Netta rname jaunikio, pririszta 
su lenciūgu prie lovos, pusnuo- 
|g'ia ir įpusigyvia, kerszindamas 
ja užmuszimu jeigu ji bandytu 
pabėgti nuo jo. Palicija paliuo- 
savo nelaiminga mergaite o ta
ji iszgama uždare kalėjimo kur i 
ji laukia didele bausme už isz- 
yogima merginos ant vedimo 
paleistuv ingo gyvenimo.

Yra tai prasaiga del nekuriu 
merginu kurios jeszlko visokiu 
pasilinksminimu ir lengvo gy
venimo visokiose urvose. Dora 
melgina nejeszkos jaunikiu 
ant uiycziui tik suras ji namie 
pas kuria pats ateis ir suras sa- 
yo pageidaujama skarba.

Kepa “Pyragus” Del 
Vokiecziu

Szitas darbininkas “Kepa 
Pyragus” del Vokiecziu, ku
rie yra padirbti isz smar
kiausio sprogstanezio mate- 
rijolo TNT kuris yra pilamas 
in eroplanines torpedas.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Wilkes-Barre, Pa, — Ugnis 
prasidėjo po žeme Dorance ka- 
syklosia. Du szimtai angle- 
kasiu turėjo sustoti dirbti pa
kol liepsna bus užgesyta.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

GALYBE KRYŽIAUS

Drumheller, Alberta, Kana
da. — Apskriczio sude atsi
buvo teismas Francuziszko Ka- 
nadieczio Lesser Guard, 30 me
tu amžiaus, kuris nužudė 'savo 
motina Levia, save a.psiginda- 
mias.

Jau nuo keliu metu tarp sū
naus ir motinos buvo nuola
tinei nesupratimai už szmoteli 
žemes ir keliu namu. Motina 
buvo paleis'tuvingo gyvenimo 
motere, turėdama keliolika 
prielaidiniu su kuriais trankėsi 
visur, o vienam užrasze savo 
visa gaspadorysta.

Nuo to laiko kylo da didesne 
neapykanta tarp sūnaus ir mo
tinos. Sūnūs lankei iszmetine- 
jo motinai josios paleistuvinga 
gyvenimą ir apie a'tidavima 
gaspadorystes, kuri jam teisin
gai prigulėjo.

Motina perpykus tuo nuola
tiniu iszmetinejimu sumaus, 
taip inirszo, kad /pagriebė mė
sini kirvuką, užduodama suirai 
mirtina yjpa per galva. Sūnūs 
da turėjo ant tiek pajiegu, kati 
pagriebė szmota geležies su 
kuria kirto motinai per galva 
užmuszdama ja ant vietos.

Sudžia iszrado sunu nekalta, 
nes gynėsi savo apsiginime, 
bet nubaudė ji tik ant trijų me
nesiu kalėjimo mes 'Budintojai 
už ji užstojo ir įsake kad moti
na buvo tikro paleis tuvingo 
gyvenimo motere.

Corregidor
Naršei Ginasi

Amerikonai Naršei Ginasi
Priesz Japonus, Paneszdami
Daug Bledes; Vokiecziai Varo

Lietuvius In Vokietija
JAPONAI TIKRI

SZETONAI

Baisus Kankinimas 
Baltu Kareiviu Per Ja
ponus; Pakorė Vyrus Ir 
Moteres, Po Tam Nu
pjovė Jiems Rankas 

Ir Kojas
Jis Iszgialbejo Ameri- 
koniszko Kareivio Gy
vastį, Kada Laukinei

Pamate Ant Jo
Kaklo Kryžių

Kur ten Australijoj — Cla
rence Sanford, paeinantis isz 
Auburn, N. Y., ir užbaigęs Ala
bama Universitetą, prisiuntė 
savo tėvams laiszka apraszyda- 
mas savo nepaprasta atsitiki
ma ir iszgialbejima jo gyvas
ties per maža sidabrini kryželi 
kuri turėjo užsikabinės ant si
dabrinio lenciugelio ant savo 
kaklo.

Sanfordas buvo lekiotojum 
ir kada jo eroplanas nukrito in 
vandeni, jis nusileido žemyn su 
parasziutu pirma numėtės nuo 
saves visas drapanas ir iszplau- 
ke ant mažos salos pusgyvis.

Tuoj aus likos apsiaubtas per 
kuopa laukiniu žmonių isz ku
riu keli pakele savo striela ku
ria ketine insmoigti jam in kru
tinę szaukdami: “Ar tu Japo
nas?” Sanfordas sake pirm ne 
gu spėjo jiems atsakyti kad j is j 
ne yra Japonu, sztai vienas isz 
j u patemino lenciugeli su kry
žium, szaukdamas: “Jis yra 
Jezusc vyras, pirmo numerio!”

Laukinei davė jam suprasti 
kad jis yra j u draugas ir nu
vedė ji in pirmutine misija kur 

( ji vienuolei apžurejo ir priglau- 
i de pakol jis pasveiko. Taip tai 
per galybia Kryžiaus Ameriko
nas likos iszgialbetas nuo bai- 

> sios mirties.

Sydney, Australija — Japo
nai szaltu krauju žudo baltus 
nelaisvius ant Naujos Gvinos ir 
Naujos Britanijos salų. Pagal 
trijų Budintoju apsakyma tai 
Japonai suriszdavo nelaisvius 
in kuopas po tam su bagnietais 
per per durdavo jiems krutinės, 
kitus nuvesdavo in pustyne ir 
ten juos sukapojo ant szmote- 
liu. Vienas baltas kareivis pa
bėgo isz j u ranku kuri nuszove 
ant vietos.

Vyrai ir moteres likos pakar
ti ant medžiu, galva žemyn, po 
tam jiems nukirsdavo rankas 
ir kojas, degino gyvus nelais
vius ir pildavo jiems in gerk
les vandeni pakol jie prigerda- 
vo. Jaunos ir senos moteres bu
vo sužagetos baisei.

Mete 1598, taip pat Japonai, 
kada užklupo ant Koreos, isz- 
skerde 35 tukstanezius gyvento 
j u, nuo kuriu nupjovė ausis ir 
padare isz ju lavonu kaina. Bu
vo tai visi Krikszczionys. Ir 
da daugiau papilde visokiu 
bjaurybių ant baltųjų žmonių, 
bet da ne viskas iszsidave, tik 
gal po karei dažinosime, kaip 
pasielginejo tieji žvaira-akei 
su baltais žmonimis.

Vokiecziai Varo Lietu
vius In Vokietija 

Prie Darbo
Kaunas, Lietuva. — Miesto 

valdžia apgarsino paszaukima 
visu Lietuviu prie visokiu dar
bu Vokietijoj, tvirtindami, 
buk kožnas gyventojas, kuris 
nesiranda kariuomenėj e su 

16,000 Jugoslavu 1 ginklu, yra priverstas pngial-

Vokiecziai Iszskers

beti Vokiecziams 
ant ukiu. Visuosia 

miestuosia

darbuosia 
Lietuvisz- 

daktarai

Bakersfield, ,Calif. — Penki 
karisžki lekiotojai likos už- 
muszti, kada ju eroplanas susi
daužė ant Mojave pustines, 
Arizonoje.

WASHINGTON, D. C. — Corregidor, 
kuris randasi prie Maudos Inlunkes, likos už
kluptas per Japonus ir in 24 valandas likos bom
barduotas isz visu pusiu dvylika kartu. Ameri
konai ir Filipinai naršei ginasi. Amerikonai pa
skandino kelis Japoniszkus laivus ir nuszove 
kelis eronlanus.

Australijoj Amerikonai suszaude 30 Japo- 
niszku eroplanu ir paskandino kelis laivus su 
kareiviais. Ugnis nuo Amerikoniszku bombų 
galima matyt net už 50 myliu.

Anglijoj eroplanai užklupo vela ant neku
riu svarbesniu Vokiszku ir Italiszku miestu kai 
po ir Francuziszku, padarydami daug bledes ir 
užmusze dideli skaitli žmonių. Rusai suszaude 
300 Vokiszku eroplanu in laika trijų dienu, ap
linkinėje Staraja Rusija. Isz Rusijos likos isz- 
siunsta 50 tukstaneziu Lenkiszku kareiviu in 
Syrija ir Palestina ant apgynimo tuju vietų. Tie
ji kareiviai kitados buvo kariszkais nelaisviais 
bet dabar prigialbsti Rusams

BATAANO KAREI- 
VEI KOVOJO PER 

92 DIENAS BE 
PASILSIO

Buvo Pailsia Ir Negalė
jo Ugiaus Stovėti Ant 
Kojų; 36,800 Pasidavė

Kokis bus likimas tuju ka
reiviu rankosia Japonu, sun
ku inspeti, bet Japonai yra ge
rai žinomi isz savo bjaurybių 
ir kankinimo.

Generolas MacArthuras da- 
girdes apie ta nelaimia, balsei 
nusiminė ir iszreiszke: “kad 
ateis diena, kur Japonai turės 
už tai užmokėti ir Bataanas bus 
atimtas adgal.”

London, Anglija. — Vckie- 
cziai kerszina iszskerdimu 16 kuosia 
tukstaneziu Jugoslavu, jeigu; peržiurineje vyrus ir moteres 
nepaliaus užklupinet ant ju ,r jeįg-n suranda, juos tinkamus 
slaptai ir nesudės ginklus.' prįe darbu, tai siuntinėje in 
Taipgi bus suszaudyti 10 žy- Vokietija.
miausiu ypatų už kožna nužu-Į   
dyta Vokieti. skaitykit “saule” platinkit

Washington, D. C.— Iszsem- 
ti per ligas, bada ir nuvargima, 
musu narsus Ainerikos karei
vai su pagelba Filipiniecziu ko
vojo naršei pakol jau negalė
jo pastovėti ant kojų ir turėjo 
pasiduoti Japonams Bataane, 
Filipinuose. Apie 36,800 karei
viu pasidavė o kiti pasitraukė 
in Corregidor. Japonu rado
si kenia tris kartus tiek kiek 
Amerikos—Filipinų kareiviu. 
Pasidavimas invyko praeita 
Ketverga, apie 5:15 valanda 
isz ryto.

Negana kad kareivei neturė
jo maisto, bet kiek turėjo, pasi
dalino su 20 tukstaneziais pa
liegusiu gyventoju, dalinosi su 
jais paskutiniu szmoteliu duo
nos, > -r liuiosnoriszika relgistrafcija.

Rusai Smarkei Plaka 
Vokieczius

London. — Telegramai isz 
Stokholmo pranesza, buk Ru
sai jau perejo per rubežiu ap
linkinėje Baltrusijos, tarp Vi
tebsko ir Nevelo.

Ant Kalinin frunto Rusai už- 
musze 4,470 Vokiecziu ir nete
ko daugybe visokiu ginklu, 
tanku, armotu ir amunicijos.

Washington, D. C. — Visos 
moterys Suvien. Valstijosia tu- 
rinlczios mulo 18 iki 65 metu ga
les užsiregisti'avoti prie karisz- 
kos tarnystes, Panedeli, Balan
džio—April 27-ta d. Yra tai



“SAULE

Kas Girdėt
dai ketina statyti daugeli fab
riku kad duoti bedarbiams an- 
glekasiams darbus. Isz Amerikos

Moterėles sziadien yra labai 
susirupine isz priežasties kad 
valdžia uždraudė naudoti dau
giau eeikio ant pasiuvimo stie
biu ir turės neszioti tik tiek 
szlebiu kiek joms valdžia pavė
niais. Kokios yra szlebes, ar jos 
trumipos, ilgos ar siauros szia- 
dien, tai da tokioms pasiliks 
bet po Augusto menesio nega
les siūti kokias sau panorės tik
tai turės siūti kaip joms val
džia pavėlins.

Nuo kada Amerika paskoli
no Kinams 500 milijonu doleriu 
nuo tada Kinezikai pradėjo 
jaustis turtingais ir kožnas tu
ri pundą bumaszku kaip kokis 
milijonierius. Bet tieji pinigai 
yra labai pigus. Po visa sklypą 
kilo baisi brangenybe ir už kož- 
na dalyka mdkasi beveik 30 
kartu daugiau kaip priesz ka
re.

Paimkime ant pavyzdies, 
žmogus ateina iszgerti puodu
ką kavos in restauracija: jis 
turi mokėti po szeszis Kinisz- 
kus dolerius už viena puoduką 
arba 30 Amerikoniszku centu. 
Pigus marszkinei kasztuoja 
asztuonis Amerikoniszkus do
lerius ir t.t.

Philadelphijoj, vienam saliu- 'DAKTARO GERA ! 
ne, vėlybu laiku stovėjo prie 
baro daugelis vyru kurie jaui 
buvo gerai užsigeria kad sztai'

RODĄ

inejo mergina prigulinti iii Sa- Motere Norėjo Vaiku, 
laveisziu Armija, rinkdama au
kas. Vyrai pradėjo isz jos szan- 
dyt ir isz juokinet. Ant galo vie-' 
nas isz ju atsiliepe: “Klausyk, 
mažink, užgiedok viena isz sa
vo giesmių o tada tau sudesime 
aukas.

Kiti ant to pritarė manyda
mi kad mergina nusigąs ir ne
turės drąsos iszpildyt ju parei
kalavimu ir mergina iszeis sau 
laukan. Bet toji atsiliepe man- 
dagei: “jeigu tai jum iszeis ant 
gero tai padainuosiu.” Mer
gaite padainavo ilga giesme 
apie Meile Kristaus. Po užbai
gimui giesmes girti sveczei su
plojo delnais ir sudėjo gausias 
aukas del narsios mergaites. 
Bet ne vienas isz ju nepaliove 
gerti toliaus.

Daktaras Dave Jai Ge
ra Rodą, Už Ka Tures 

Jis Puikiai Užmokėt

Valdžia uždraudė statyti 
naujus namus arba pataisineti 
senus nes visas materijolas yra 
reikalingas del kariszku tikslu. 
Jeigu kas taiso narna tai nega
li iszleisti daugiau kaip 100 do
leriu arba nedaugiau kaip 5 
tukstanczius doleriu. Ant pa
taisymo namo turi turėti pave- 
linima nuo valdžios ir pasakyti 
kiek ketina ant jo iszduoti.

Vokiecziai, paemia po savo 
padu Norvegija, taip pradėjo 
spausti ir paniekinėti tikėjimą, 
kad daugiau kaip tūkstantis 
kunigu atsisakė pildyt savo pa
reigas ir duoti dvasiszka Peną 
savo parapijonams. In vieta at
sisakiusiu kunigu, ju vietas už
ėmė privatiszki žmones bet gy
ventojai ant to nesutinka ir ke
tina sukelti pasiprieszinima 
priesz toki paliepima Volkie- 
cziu. Bet kunigai mano laikyti 
pamal. a., ateinanezia sanvaite.

Suv. Valstijos mobilizuoja 
savo kariszkas pajiegas.

Iszduoda kasdiena po 21 mi
lijoną doleriu ant apsiginklavi
mo. Užkalbino 53 transporti
nius laivus kurie kasztuos 80 
milijonu doleriu. Valdžia už
kalbino net 33 tukstanczius vi
sokiu kariszku erbplanu kurie 
kasztus du bilijonus ir 600 mi
lijonu doleriu.

Seni fabrikai dilba diena ir 
nakti kariszkus innagius o nau
ji fabrikai yra statomi ir neuž- 
i'lgio pradės taipgi iszdirbinet 
visokius kariszkus dalykus.

Isz musu szalies tai yra di
delis laikas prigialbeti valdžiai 
taipgi įdirbti ir pirkinet Karisz
kus bonus ir Paczedumo mar
kes už kuriuos galėsime siausti 
tukstanczius eroplanu ir tanku 
aint sulpliekimo musu nevidonu 
kurie neteisingai užklupo ant, 
musu laisves ir žudo nekaltai 
musu sūnūs, brolius ir tėvus.

Prezidentas Rooseveltas pa
skyrė anglinie kamisija kad isz- 
tyrinetu vietas kur galėtu sta
tyti visokius fabrikus ir naudo
ti kietas anglis del tuju iszdir- 
įy šeriu, Anglinėse vietose ba-

Vokietijoj savžudinstos tarp 
moterių ir merginu staigai pra
dėjo platintis. Priežastis tame 
yra baisus nuliūdimas moterių 
kurios turi vyrus, sūnūs ir my
limus karėje, prieik tam didelis 
vargas ir rūpestis iszsimaitini- 
me įpriverezia VOkiszkas mote- 
res prie sav-žudystes. Daugu
ma merginu atima sau gyvas
tis isz sarmatos kad pasiliko 
neszczioms.

Hitleris daro tikrus belais
vius isz paveržtu sklypu kurie 
sziadiein randasi po jo padu, 
iszguidamas sveikus vyrus ir 
moteres isz Italijos, Lenkijos, 
Belgijos, Holandijos ir daliu 
Rusijos. Isz Italijos iszvare de- 
szimta procentą gyventoju ir 
ketvirta milijonu moterių isz 
Lenkijos kurie likos nusiunsti 
in Vokietija prie visokiu dar
bu, ant ukiu ir fabriku o 150,- 

Francuziszku gyventoju 
randasi Vokietijoj kurie 
įdirbti visokius darbus.

000
jau
turi
Yra tai sunkus jungas del visu
žmonių kurie sziadien randasi 
po Vokiszku jungu.

Jau kelis szimtus vardu lai
vu redaktorius “Saules” su- 

i jeszkojo del žmonių kurie at- 
| plauke in Amerika ir nežinojo 
varda laivo ant kurio atplaukė 
ir visi yra dėkingi už taji pa- 
tarnavima. Ir jis jums suras 
varda laivo jeigu jums toji ži
nia yra reikalinlga. Raszykite 
pas Redaktorius F. W. Bocz- 
kaiuska o jis jums patarnaus ta
me dalyke.

Sudžia Žinojo Kaip 
Paguodot Sena Motina

Philadellphia, Pa. — Sudžia 
nubaudė Frana Gurney, 20, 
metu, ant meto in kalėjimą ir 
užmokėti 300 doleriu bausmes 
už sumuszima savo senos moti
nos. Sudžia jo užklausė: “Ar 
pripažysti kad sumuszei savo 
sena motina?” Ant to kalti- 
inkas atsake: “Prisipažystu, 
bet turėjau tame gera priežas- 
ti nes ji man nedave pinigu ant 
gazolino. ’ ’

“Jeigu tik už tai, tai netu
rėjai jokios priežasties pasielg
ti taip su savo motina ir atei
tyje atsimyk guodoti savo gim
dytoja o dabar turėsi gana lai
ko ant to apsvarstyt kiek už 
tave iszkentejo tavo motina su 
kuria taip nedorai pasielgei. ’ ’

New York — Poniute Barba
ra Lipipitt, turtinga moterele, 
neturėjo vaiku kuriu laibai 
troszko nes vyras norėjo su ja 
persiskirt jeigu jam nepagim
dys kūdiki ir tame tai tikslo 
nusidavė pas specialistą jesz- 
koti pagialbos. Motere nuė
jo pas specialistą, tasai pada
re ant jos egzaminą, aipreiksz- 
damas jai kad galėtu ji turėti 
vaiku jeigu sutiks ant jo pata
rimo. .. ir priek tam turėjo 
jam užmokėti da 200 doleriu už 
patarimu..

Moterele baisei inirszo ant 
tojo specialisto kuris dryso 
duoti jai tokia rodą. Nuėjo pas 
kita specialistą kuris jai ap
reiszke kad vaiku negali turė
ti nes gamta ja neapdovanojo 
motiniszkumu.

Tada motere jam apsakė ka 
pirmutinis specialistas jai pa
sakė na ir viskas iszsidave. Po
niute Lippitt apskundė specia
listą ant 25 tukstaneziu doleriu 
už nužeminimą jos ir kalbini
mą atat nemoraliszkumo. Teis
mas atsibuvo slaptai ir palici
ja daktaru vardu neiszdave. 
Kajp teismas užsibaigė, to ne- 
dažinota.

Mirusis Vargszas Turė
jo Bankose $8,000

Decatur, Ill. — Staigai mire 
ezienaitin iam knygyne 80 me
tu senukas, apsirėdęs tiktai 
skarmalais ir iszrodantis kaip 
didžiauses varlgszas. Jo kisze- 
niuose palicija surado kelis 
szmotelius sausos duonos ir kė
lės bankines knygutes kurios 
parode buk jis turėjo suiczedi- 
nteis baJnlkose net asztuonis tuk
stanczius doleriu. Isz kur jis 
paėjo tai dabar palicija tyrinė
ja isz bankiniu knygucziu.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Maistas Del Sergancziu 
Ir Iszbadejusiu Graiku

Gus Persson, kapitonas 
Szvediszko laivo ‘ ‘ Sicilia ’ ’ 
ana diena apleido New Yor- 
ka su daug maisto ir gyduo
lių del iszbadejusiu ir ser
gancziu Graikiszku gyvento
ju, kuris pasiekė savo miela- 
szirdinga kelione be jokio 
pavojaus.

MAHANOY CITY, PA.

Medalei Už Narsu Atsižymeiima

Generolas Delos Emmons padovanojo medalius laive
liams isz submarine “Trout” kurie paskandino keliolika 
neprieteliu laivu, Pearl Harbor, Havajcj, už ju narsu atsi- 
žymejima laike tojo darbo.

Nesutiko Sunelei Ant 
Motinos Užsispyrimo
New York — Kada Mrs, Ju

lia Stanburg, 88 metu amžiaus, 
apreiszke savo šuneliui, kuris 
jau turi 52 metus, kad ji duos 
sau nukirpti plaukus pagal 
naujausisa mada, kaip daro ki
tos flaperkos, sūnelis isz piktu
mo apleido motina ir lyg sziam 
laikui nesugryžo namo. Mat, 
suprato sūnūs, kad jo sena mo
tina ant senatvės neteko proto 
tai neužsimoka su ja ilgiau gy
venti.

Nuogas Lavonas Mer
ginos Surastas 
Akmendaužeje

20Quincy, Mass. — Patogi 
metu jauna mergina, kurios 
pravarde da nedažinota, likos 
surasta, negyva, tarp akmenų 
akmen-daužeje. Jos drabužiai, 
ezeverykai ir paneziakos rado
si iszmetyti artimoje o jos kū
nas buvo baisei apdraskytas, 
matyt jog kovojo smarkei už 
savo gyvasti, beveik visas kū
nas, kuris buvo nuogas, buvo 
baisei sukruvintas.

'Palicija tyrinėja kas ja ga
lėjo nužudyt ir taip baisei pasi
elgti su ja žveriszkai bet lyg 
sziai dienai neužėjo ant jokiu 
pėdsaku. Padaryta sekcija per 
daktarus, parode kad mergina 
buvo subjaurinta po tam nu
žudyta.

Atidavė Paczios Dra
panas Mylimai Su 

Kuria Pabėgo
Chicago, Ill. — Jonathan 

Wheelan sumanė pabėgti su 
szviesplauke, Mayme Dressier, 
bet kad mylima neturėjo tinka
mu drapanų ant tos saldžios 
keliones, todėl Jonathan pasi
ėmė savo pacziules geriauses 
szlebes, aprėdė savo mylima ir 
abudu iszdume po velniu isz 
miesto. Kai paeziule dažinojo 
apie ju pabėgima, ji nesirūpi
no apie vyra bet buvo didžiau
sia jai blede kad vyras paėmė 
jos geriause drese kuria ji bu
vo nusipirkus tik kėlės dienas 
priesz taii. Pranesze ji apie pa
bėgima vyro palicija! kuri su
sekė porele Clevelande ir abu
du uždare kalėjime. Jonathan 
turi 42 įmetus o jo mylima turi 
24 metus.

ISTORIJE apie Gregorius, 
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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Pati Sumelavo, Vyras 
Nužudė Nekalta 

Žmogų

Ponia Rooseveltie-1 lies. Mums yra tik vienas sveti

ne Ragina Svetur- 
gimusius Dalyvau

ti Civiliniam 
Apsigynime

Pullaski, Va. — Už tai kad 
Mrs. Morta Gallatin, 26 metu, 
sumelavo, savo, vyrui,, abudu 
dabar randasi kalėjime už nu
žudymą 'nekalto žmogaus, Da- 
nielo Paisley buk jis nevos api- 
plesze j u narna..

Motere norėjo nupirkti szle- 
bia del savo dukreles bet netu
rėdama pinigu ir bijodama 
praszyti savo vyro, paėmė dvi- 
deszimts doleriu isz dėžutės, 
kurioje vyras turėjo pasidėjus 
pinigus ant pirkimo reikalin- 
gesnio dalyko. Kada vyras su- 
gryžo isz darbo, motere pasakė 
jam buk pleszikas atėjo ir pa
ėmė 20 doleriu o kad jai intike- 
tu„ dirstelėjo iaint pirmutinio 
vyro kuris tame laike ėjo pro 
ju nlaima szaukdaima: ‘‘Sztai jis 
eina pro narna!”

Vynas, pagriebęs revolveri, 
iszbego laukan apkaitindamas 
siavo kaimyną už vagysta. Ži
noma., žmogelis jausdamasis 
atkaltu, paleido kumszczia in 
Gailatino parmuszdamias ji ant 
ulyczios. Tasai atsikėlė ir szove 
in ji užmuszdamas ji ant vie
tos. Dabar motere kaltina savo 
vyra o bet per jos melaginga 
aipkalltimima likos užmusztas 
nekaltas žmogus.

Jeva Usevicziene isz Lynd
hurst, N. J., raszo: — Acziu, 
tamistoms kad nesulaikete man 
laikraszti “Saule” nes jausda
ma. jau prisiartinanezia senat
ve, nesi jau'cziu taip sveika kaip 
privaliau būti. Prisiuncziu už
mokesti ant viso meto. Turiu 
ir tai primyti kad skaitydama 
žinutes isz Girardvilles, Pa., 
man suteikė daug linksmumo 
nes asz kitados gyvenau ten. 
Siuncziu labas dienas mano pa- 
žinstamiems gyvenantiems 
Girardville je.

SMAGI IR LINKSMA 
LIETUVIU UŽEIGA PAS

Audru Rėklaiti
Kada busite Mahanojuje 
tai užeikite pas savo tau
tieti Andru Rėklaiti kuris 
užlaiko puiku saluna kur 
gausite iszsigiart geriau
sio alaus, porterio arba ir 
visokiu kitokiu gėrynių.

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

SKAITYKIT
= “CATTTT7”

PLATINKI!!
’ “Saule” dabar $4.00

Civiliniai žmones svetimo gi
mimo, ypatingai tie, kurie at
vyko in Suv. Valstybes isz ne
demokratiniu krasztu, gali 
loszti labai svarbia role karo 
pastangoj, pabrėžiant kodėl už 
Amerika verta, kovoti, sako po
nia Franklin D. Rooseveltiene.

Susirinkimas nesenei buvo 
specialiai suszauktas Civiliniu 
Apsigynimo Savanoriu Afiso. 
Tame susirinkime p. Roosevel
tiene pasakė atstovams to mie
sto svetur-gimusiu grupių:

“Jus žinote priesz ka mes 
kovojame. Daug žmonių Suv. 
Valstybėse nesupranta koks 
gyvenimas gali būti po totali- 
tarinia valdžia ir todel-gi, ne
žino ka mes czionais norime už
laikyti. ’ ’

Ponia Rooselveltienie prasze 
kad isztikimi piliecziai butu 
kantrus jeigu karo begyje j u 
kaimynai jiems nepasitikėtu.
“Jeigu sutinka su vieszu sau

gumą,” ji toliau saike, “mes 
privalome kovoti už kiekvieno 
žmogaus teises. Tyrinėjimai ir 
i n tarimai turi būti palikta val
dininku ranikose. Atsiminkime 
kad mes negalime daryti skir
tumą tarpe isztikimo ir neisz- 
tikimo pilieczio, tarp pilieczio 
ir nepilieczio tik žiūrint in ji, 
arba jo varda, arba matydami 
jo spalva arba nuo jo įkalbos..”

Arthur Harlow, Grupių Vei
kimu direktoriaus padėjėjas, 
papasakojo kaip ateiviai gali 
ir toliau prisidėti prie karo pa
stangos. Pereita vasara, kada 
daug piliecziu nei nežinojo apie 
reikalingumą,” jis sake, “gru
pe ateiviu sudarė kraujo ban
ka. Ir nesenei isz Laivyno De
partamento jiems buvo pra- 
neszta kad ju krau jas buvo var
tojamas Perlu Uoste. Tai pui
kus atmokejimas už laisve, ku
ria musu szalis jiems siūle.”

Kad nors nepilietis sulaiky
tas nuo kaikuriu darbu prie 
Civiliniu Apsigynimo skyrių, 
jie negali būti gaisro arba oro 
užpublimo sargai, — p. Har
low .nurodė kad “daug svarbiu 
darbu ir tinkamas prasilavini- 
mas yra siūloma visiems iszti- 
kimiems piliecziams jeigu juos 
nuo tu darbu nesulaiko kalba.

Jie gali dirbti Sveikatos De
partamente kaipo gamintojai 
maisto ir prie maisto; Ligoni
niu Departamente laboratorijo
se, knygyne ir prie amatines 
terapijos ir klinikuose; prie 
Raudonojo Kryžiaus kaip siu
vėjos ; mezgėjos ir bandažu vy
nioto jos; miestu departamen
tuose kaip rasri'įlinkai, sekre
toriai ir pritarnautojai; ligoni
nėse ir paezioje civiliniu apsi
gynimo organizacijoj ir prie 
daug kitu insteigu. Dabar rei
kia daug savanoriu, pranesze 
p. Harlow. Kiekvienas privalo 
nueiti in areziausia Civiliniu] 
Apsigynimo Afiša ir fenais už
siregistruoti. Kas nors norin- 
cziam bus paskirta. Clarence 
King, egzekutyvis direktorius 
New York O' CD VO, paaiszkino, 
kad pasaulis sziadien yra pa
dalintas in dvi didelias karo 
stovyklas.

“Ne taip tautu karas,” jis 
sake, “kaip karas tarp dvieju 
prieszingu civilizacijų ir tie 
kurie kovojo musu pusėje ap-

mas žmogus —žmogus kuriam 
instatai už kuriuos Washington 
nas gyveno ir Lincolnas mirė 
yra svetimi. Yra tik vienas sve- 
timszalis—žmogus kuris savo 
gyvenime ir protavimu yra 
svetimas tiems instatams.

“Kada pasidavimas ateis ir 
taika bus diktuojama, tai nebus 
del praloszimo Singapore arba 
isztoszimo Libijoje, kad nors 
tai yra svarbu. Tas invyks to
dėl kad 'kas slprpgo Berline ar
ba New Yorke. Mes tikime, kad 
musu civilizacija gali geriau 
kara iszkenteti negu musu prie- 
szas. Jie tiki kad 35 tautos su 
prieszingais pagrindais rases, 
tikybos ir tautybes isz kuriu 
susideda jos, bus greit invei- 
kiamos. Planai daromi Berline 
sziadien, yra agentu Suv. Vals
tybėse sziadien, kurie bando 
sudaryti nesusipratimu tarpe 
sziu skirtiingu elementu. Todėl 
szis susiriiikimias yra toks 
svarbus. Prieszas mano kad 
žmones yra sujungti todėl kad 
gimsta paezioje szalyje. Mes tai 
užgineziname. Mes tikime kad 
žmones yra suvienyti vienu tik
slu, kuris jiems yra brangus, 
kad nors ir jie sueitu isz viso 
pasaulio galu. Kad ‘žmones, ku
rie atvyksta jeszkodami bend
ro tikslo yra vienos giminystes 
nosr tar p j u ir ju protėviu at
vykimo butu 300 metu; kad jie 
yra viena szeimyna nežiūrint 
rases afba gimimo vietos jeigu 
jie pasiryžę mirti drauge del 
bendro tikslo — kad ju vaikai 
galėtu drauge laisvoje szalyje 
gyventi.
—Common Council For Amer. Unity
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Pikta Pora Ir Kaip 
Privalo Gyvent

(Tęsinys)
Prie arbatos paklausė manes 

kanauninkas:
— Na ka, ar jau Povyiai su

sitaikė ?
— Da ne; butu per greit; rei

kia laukt laiko. O tai butu dide
lis stebuklas kad nusidėjėli 
taip greit Dievas permainytu. 
Man rodos kad su jais reikia 
kogražiausiai apsieit. Duszios 
ju reikalauja suraminimo, kaip 
žeme lietaus; kada ant jos puo
la didėlis lietus, lalbiaus užpla
ka o kada įpuola smulkus lietus, 
tada ja perima ir atsileidžia. 
Taip ir asz; noriu su jais isz va
lios apsieit o Dievas gal padės. 
Jie ypa’cz yra geri žmones tik
tai apleisti. Sziadien jis buvo 
pas mane ir prižadėjo arielkos 
ir kitokiu svaiginancziu gėry
nių per visus metus negert; asz 
jam 'paskolinau keletą rubliu 
kad atiduotu skolininkams o ir 
pasakiau jam kad jeigu dalai-

sibus. Praszau tik tavęs, idant 
po Misziu szventu nesivestum 
kaimynu in karcziama nes tai 
niekiausia yra tuojaus po .mal
dai, isz Dievo namo, traukt in 
karcziama.

— Taip, kunigėli. Asz dau
ginus jau in karcziama nei ne- 
dirsteisiu: vakar mane su prie
varta trauke bet atsisakiau ir 
suvis atsitraukiau.

— O ka veikei arti karczia- 
mos?

— Buvau paszauiktas in suda 
už liudintoja kur buvo prova 
Marcziaus Tirszknczio isz Kai
liu. Tėvai jo paczios apskundė 
ji už sumuszima paczios ir da 
taip labai jog ikasžin ar kas isz 
jos bus. Mane padavė už liudin
toja kad ir nenorėjau.

— Kodėl nenore jai "l Juk tei
sybe visur reikia pasakyt nes 
to sanižine reikalauja.. Na, kaip 
buvo ten su tais Tirszkucziais ?

— Perpraszau, kunigėli, bai-

— Matai, Povyiai, jau turi 
gera nuopelną isz savo blaivys- 
tes: o kad hutai geras kaip pir
miau, 1 
bint ir butum apsunkinės savo 
sainžine. Pats sakai, J 
bu vo gaila žiūrėt kada tas gir- nimas jog net sau \ i etos nei ali

nes ir in girria reikia važiuot Dabar nieko daugiau nepasa- 
o ežia kėlei niekai. i ke o tolinus nedrysau klaust.

Taip da valandėlė pasikalbę-j Bet kada gerai su tais žmoni- 
jom net mano Povylas taip pra-j mis susipažinau, dažinojau kad 
kalbėjo: j ta. knyga ju gyvenime didelia

— Tegul kunigėlis neužpyks-j nauda parnesze. O tai taip bu
tą bet ta justi vakarykszczia vo: Toji stalioriene buvo bied- 
kalba taip man galva susuko no uredninko duktė; turėjo ke- 
jcig net per visa nakti anei ant' lėta vaiku ir tris du'kteres. Jau- 
plauko neužmigau. Pati manes niause isztekejo, vidurine tapo

tai .butai davės prisikal- klausė ar laikais nesergu. Alan zdkoninke o vyriause Ona ne-
tiktai stovi buvo graži, tai pasiliko merga, 

kaip tau1 man a!kyse man0Pracdas 'gyve- Kokis tai jos tolimas gimine
niekas nekenkia

tuoklis musze savo paczia o da- du tai aMau Pas kunigėli anti Tabaliaucko- 
bar pamislyk sau, kaip tas bai- rodos-
sus latras kotavojo savo gyve-j Gerai, kad atėjai, tai gal 

1 rasime ant tavo rūpės ties gy- 
I duole. Pirmiausia reikia idant 
apie savo sena gyvenimą suvis 
užmirsztum o nauja dora pra
dėtum. Privalai but linksmu ir 

j geros mislies o mielasziidingas 
Dievas ir geri 'žmones užmirsz 
kas buvo kitados o džiaugsis 
isz tavo paprovos. Sztai asz 
dabar skaitau apraszyma apie 
pikta vyra, kuri pati pataisė ir 
paskui buvo geru žmogum. Gal 
norėtai paklausyt, tai tau per
skaitysiu o kas ir tau susigadis.

— Su didelia akvata kunigė
li klausysiu.

nimo prietelka, kuriai priesz 
Dieva prisiekė meilia ir sutiki
ma. Kožnas doras 'žmogus, ku- 
i is ima paczia, tai neima ja kai
po pasoga bet kaipo draugia 
savo gyvenimo; guodėja ir my
li ja. isz duszios nes žino kad su 
ja gali tikėtis džiaugsmo arba 
suspaudime suraminimo. Del 
to-gi niekad in ja neatsiliepia 
nedora i bet sz velnią i. Ned oras 
vyras, kuris del pasogo apsive
ja, tuojaus po szliubui pasiro
do kaip baisiausias žvėris. 
Priesz szliuba glamonėjasi kaip 
Judoszius idant paskui būtie

— Gerai, kad atėjai, tai gal

gimine 
pradėjo ja pirszt del Stepono

- stalioriaus, ku
ris buvo geru amatninku ir ant j 
savo ranku turėjo varstotą. Tas: 
remestninkas buvo jaunas ir 
dailus bet prastas, kaip dauge
lis be mokslo. Norėjo turėt isz 
puikaus namo paczia, nors be 
pasago bet prociauninke. Mer
gina, matydama kad geresnis 
neatsiranda, isztelkejo už sta
lioriaus. Dabar-gi po szliubui 
pasirodė kaip del j u sunkus 
gyvenimas nes ne del viens ki
to sutverti. Ji buvo geru tėvu 
ir iszmintingu ir viską mokėjo 
padaryt. Taip-gi mokėjo tru
puti ant įpijano grajint ir gie
dot, kas del stalioriaus ir tai 
jau buvo per daug.

Ava ja, Baltimores moterėles!
Rengiausi kaip szarka in už- 

miare pas jus ir vis negalėjau. 
Mat, visokį trinkelei ant vienos 
galvos, tai vis vilkinau nes vis
ką numecziau in szali ir pas 
jus atpyszikejau. Pribuvus in 
Baltimore, pasižiurėjau, kad 
mano andarokas perplyszes. 
Ka ežia daryt? giliau, kad czio- 
nais randasi daug kriaueziu, 
kaip vabalu karvojuje. Surask 
tu nors viena, kad visi pas Žy
delius tarnauja. Parode man su 
pirsztu viena Žydclka kalbė
dama:

— Ar tau reikia szneiderio?

ittiojn biik visiems tariu, “bi sl
ing' ju egen! ’ ’

kys savo duota žodi, tai nuo jo 
nereikalausiu kad atiduotu.

— Duok tai Dieve, kad taip 
butu; jau jis kelis kartus pri
žadėjo negert o vis ant tusz- 
czio. Ant galo, jeigu kas gir
tuokliams užmokėtu tai jie vi
si pamestu geria. Reikia ji pir
ma iszbandyt.

— Ka ežia., asz tu pinigu ne
sigailiu, noringai kožnam gir
tuokliui atiduoeziau paskuti
nius marszkinius kad tik pa
mestu geriąs ir Dievobaimin
gai gyvdntu.

— Puiki tavo mislis bet ai
tu gali žinot kada žmones liau
sis geria? O tai tada, kada ne
bus kareziamu.

su' net minavot. Pereita Petny- 
czia nuvažiavome tryse in gir
ria szaku; vakare, kada gryžo- 
me namon, tai Tiszkulis važia
vo isz miesto o taip arkli vijo 
kad vežimas net in szalis bl’asz- 
kesi. Sėdėjo pryszakyje pats o 
užpakalyje sėdėjo pati: buvo 
matyt, kad pusėtinai užsikau- 
szes nes reke kaip pasiutęs o su 
botkaieziu viena karta davė 
arkliui o kita paežiai. Biedna 
žmona verke ir praszesi o jis 
neklause tiktai musze ir musze. 
Matydama kad kitokios rodos 
nėra, szoiko isz vežimo. Jis su
laikęs arkli, paskui ja nuėjo il
su kumszcziomis ja musze tai 
vėla su kojoms spardė ir szau-

jai kaip tironas. Jis nemislija 
apie tai kad eme moteriszkia 
sau lygia ir nesidžiaugia tuomi 
kad yra drūtesnis bet rodo gy- 
vuliszka drūti ir mano kad jis 
sau nusipirko prie altoriaus ne
valininke ir jog gali su ja apsi
eiti pagal savo norą. Kada in ja 
ka kalba tai vis ruseziai ir vi
saip ja pravardžiuodamas o 
kad ji ant jo ka pasakytu tai 
Dieve sergėk. Geriausios rodos 
nuo jos nepriima; ne tik namie 
ji yra palaikiu bet ir priesz 
žmones ja apkalba; prie vaiku 
apsieina su ja blogiausiai. Kas 
per piktybe taip nedorai apsi- 
eitie su motina savo vaiku. Jei
gu vyras geras ir iszmintingas

Ir pradėjau tada Povylui 
skaityt:

'“Viena karta reikėjo man 
stalioriaus, kad pataisytu del 
'knygų szepa. Darodijo man 
žmones kad randasi gale mies
to žmogus kuris tuom darbu 
užsiiminėja o viską dirba gerai 
ir nebrangiai. Prasziau kad ji 
paszauktu. Atėjo tuojaus ant 
rytojaus anksti. Buvo žmogus 
petingas, drūtas; ka asz. vos ga
lėjau pajudint tai jis valde kaip 
plunksna. Mano staliorius pa
ėmė szepa ant pataisymo ir il
gai neatnesze o kad mano kny
gos neturėjo padėjimo ir visur 
mėtėsi, per tai pats pas ji nu
ėjau kad pasiskubintu su dar-

(Bus daugiau)

Kariszki Draugai
Niu, u-gi dnose duryse. Nuėjau 
ir pabarszkinau in duris, isz- 
girdau atszliaužia kas tokis, 
atidaro duris ir klausia: “vat 
ju vant?”

Paklausiau, ar czion gyvena 
kriauezius. U-gi, trinkt! durys 
užsidarė, vos man nosies nepri- 
spaude. — Kas .tai gali būti? 
Gal manes persigando. Einu uo
si nuleidus o Žydelka manes už
klausė :

— Ar tu jam neradai, kad 
taip greitai gryžti? Asz pasa
kiau kaip man duris prieszais 
uždare o kad butu nosis mano 
ilg'a, tai gal butau Baltimoreje 
uosi palikus o be nosies ne kas.

— Uj, tai tu grulbijanskai Už-

Žydiszki Priežodžiai
—i

— Niekas nežino keno ry
tojus.

— Pana., tai kaip rank- 
SzluOStis.

— Numirt' niekados neper- 
velu.

j — Kožnam mieste randasi 
visuomeniszkas kvailys.

— Kas laukia ant uoszvio 
czebatu, turi da ilgai vai'ksz- 
czioti basas.

— Oži reikia sugauti isz 
pricszakio, arkli isz u'ž|pakalio, 
o kvaili isz visu pusiu.

— Isz kapiniu nieką adgal 
neatnesza.

— Ant svetimos barzdos 
gerai skusti.

— Rokunda yra paredkia, 
tiktai pinigu stokas.

—■ Maži vaikai neduoda, tė
vams miegoti, o dideli neduo
da gyvent.

— Jeigu vargszas valgo 
viszta, tai jisai serga ar viszta 
sirgo.

Amenkas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

likti savo dali, pirkdamas 
Apgynimo Czedinimo Bon- 
dus ir Markes.

— Tai kaįp-gi jos gali isz- 
nykt jeigu žmones gers ? Reikia 
po valei juos nuo to prakeikto 
gerymo atkalbinet; užyest 
mokslaines ir kitokes vietas del 
naudingo pasilinksminimo, ku
riose galėtu pakeleivingi prisi
glaust o szventomis dienomis 
sueja vietiniai gyventoai ga
lėtu iszgirst puikius skaitymus. 
Tegul tokiam name randasi vi
sokios naudingos knygos ir 
lengvi gerymai bet niekados 
svaiginanti. Mes patys priva
lom tai užžiuret ir apie tai 
stengtis o tada pamatysi kaip 
bus kas kitas — kareziamos, ne
turėdamos isz ko užsiiaikyt ir 
dings o tada bus szventas pa- 
kajus.

— Dieve duok idant tavo žo
džiai kogreieziausia iszsipildy- 
tu nes tame guli moraliszka 
musu žmonyse slaptybe.

* * *
Kėlės dienas nėbuvau namie 

ir net Seredoje su Povylu ma- 
cziausi. Linksmiau, kaip visa
dos, pasveikino jis mane ir ta
re:

— Praszau kunigėlio, jau 
skola atidaviau, sztai ir abliga 
atgal turiu. Pardaviau taipgi 
gera penimi ir keletą žasu; no- 
retau jums, kunigėli, duot ant 
Misziu szventu ant padekavo- 
nes Dievui, jog pasitaisė mano 
bcbule. Nobecziau žinot kada 
galėtu atsibut tai pasipraszy- 
tum kaimynus o pats norecziau 
prieit prie isZpažinties kad 
nors karta pasitaisyt.

— Labai gražu kad pataisa 
su Dievo padėjimu pradedi ir 
bulk tvirtu jog Dievas neatmes 
tavo maldos ir reikale neapleis. 
Ateinauczioj Subatoj Aliszios 
szvėntos ant tos intencijos at-,

ke kad keitusi o ji kada paky
la tai vela puola ir vis szaukiasi 
pagialbos o jis da labiaus mu
sze kaip gyvulli. Mes nutirpom 
ir mislijom kad ja ant smert už- 
musz. Taip asz tariau in kaimy
nus:

— Eikime, vyrai gelbėt!
— Jeigu tau kaili niežti tai 

eikie — atkirto man kaimynai; 
— tai jo pati o ne tavo, o kad 
musza tai turbut yra už ka.

Kada jam nubodo muszt, sė
do in vežimą ir nuvažiavo na
mon palikes vos gyva paczia. 
Ji su mus-gi pagialba biski at
sigaivinus, nuėjo pas savo tė
vus kurie tuojaus toki nelaba 
sa'vo žentą apskundė o mus už 
liu'dintojus paėmė. Trauke ma
ne Tirszkus ir kiti in karczia
ma kad mus ant savo puses pa
trauki bet asz neėjau ir visa 
teisybe priesz suda iszpažiniau, 
taip man Dieve padėk.
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Amerikoniszkos

Jauna motere Amerike gi
mus ir užaugus.

— Ak, tai gerai, kad atė
jai, ka tiktai man mesa puo
de pridegė ir nežinau ka da
ryti?— taip labai smirda!

Kaiminka: — Never maind 
Megi, — apkrapink mesa su 
perfumu, tai ne smirdės!...

tai kad pati kame ir prasikals
ta, tai ja prasergsti grąžei ir 
prieteliszkai, perstato jai jos 
klaidos pikta ateiga o jeigu tas 
negelbsti, tada in ketures akis 
duot asztru pamokinimą bet 
niekados prie vaiku ir szeimi- 
ninku nieką jai neprikaisziot 
nes ji yra motina ir gaspadine 
tai kitu akyse priguli jai guo- 
done!

— Ak, kunigėli brangus, juk 
ir asz su savo Magdalena taip 
nedorai apsiėjau, net baime 
mane ima ir visados mislijau 
kad ji bradas o ne asz; bet da
bar pakol gyvas busiu, mylėsiu 
ja.

—- Džiaugiuosiu isz tavęs, 
mano brangus Povyiai; matau 
kad dar turi szirdyje meiles ki- 
birksztele. O su persipraszymu 
paczios, susitaikyk su ja; bu- 
kie jai geru, nepykink jos, bu- 
kie darbszus, negaiszink nerei
kalingai laiko o pamatysi ko
kia tau bus gera tavo pati. Nes 
matai, vyras turi būti galva 
namu bet galva gera; turi vis
ką kogeriausia prižiūrėt nes 
bile kokia galva nebūna guodo- 
jama nuo kitu nei nuo paczios..

— Na, likite sveiki, kunigėli, 
turiu eiti namon nes truputi 
darbo turiu.

— Na, tai keliauk sveikas, 
buk doras, Povyiai o visame 
jums Dievas laimins.

* * *
Ant rytojaus, vakare, 

Povylas užsimislines,
pines ir ne taip drąsus kaip vi
sados. O kad ji indrasint, pra
dėjau apie ka kita kalba:

— Na, kas ant svieto girdėt? 
szaltis taisosi, gal bus sniego, 
tai rogėm kėlei pasitaisys.

— O, kad duotu tai Dievas tas apraszymas.

atėjo 
susiru-

bu. Turėjo gale miesto maža 
stubele, aplinkui darželis, pil
nas visokiu kvietku. Žmona isz- 
balus, žema, nelabai gražaus 
veido bet gero budo, paklausė 
ko reikalauju? Paklausiau jos, 
ar ežia gyvena staliorius Ste
ponas? Atsake, kad ežia; nes, 
girdi, jis iszejo su reikalu in 
miestą ir kad ne po ilgam su- 
grysz o tuom laik prasze manės 
kad sestau ir pradėjo labai isz- 
mintiinga įkalba, net man pasi- 
dare’dy vai, kad pati taip pras
to žmogaus, tiek turi savyje isz- 
minties. Viduryje stubutes bu
vo ankszta bet szvaru kad net 
miela buvo joje sėdėt. Per pusią 
perdaryta, iszbaltinta, grindys 
iszmazgotos o kitoj perskyroj 
varstotas kurioje keli gizelei 
gigedodami lentas obliavo net 
szvilpe. Su linksmybe žvalgiau
si in szalis ir nemaniau kad 
žmlones taip gali puikiai gy
vent. O kas da man in aki la
biausia inpuole? Kelios kny
gos už stiklo szepoj padėtos, 
kaip kokiam dvare nes to pas 
remesninkus ir ūkininkus nesi
laikė niekados man matyt. Su 
akyvumu prisiartinau prie sze- 
pos kad prisižiuret kas per 
knygos. Viena buvo puikiai ap
daryta su auksuotu ant nuga
ros paraszu: “Gale kaimo tro
bele.“ Paklausiau gaspadines 
kodėl ta knyga puikiausiai ap
daryta? Ant mano klausymo * 
motere alpkaito ir ant greitos 
nežin'ojo ka atsakyt.

— Tai gal dovana? — tariau *

Kapralius Shortridge da
linasi pap erosu su kariszka 
meteria laike pasilsio. To
kiu ypatų Kanadoje randasi 
198 mcteriszkam korpuse Al
bertoje.

Antanas Czepukaitis, isz E. 
Greenville, Pa., raszo: Prisiun- 
cziu tamistoms užmokesti už 
laikraszti ant viso meto. Man 
jusu laikrasztis labai patinka 
skaityti. Acziu kad nesulai
kėte siuntinėjimą man ‘ Saules. ’ 
Vėlinu visiems laimes, sveika
tos ir pajiegu ilgesniam pasi
darbavimui del mus.

Neužmirszkite Guodotini Sk&i* 
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už* 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
taikraszczio. PASKUBINKITE 1 ! I 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City. Pa.
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klausei, —• reikėjo sakyt: ar 
ponas szneideris namie?

Nuėjau antru kartu, pabarsz
kinau in duris ir kada atidarė 
duris ta pati boba, panaszi in 
žuvėdra, užklausiau jos: “Ar 
ponas kriauezius namie? Tai 
szirdeles mano, atidarė duris 
lyg galui, paiprasze sėstis, ap- . 
sakiau apie perpleszta andaro- 
ka kuri man tuojaus susiuvo, 
norėjau užmokėti bet nieko ne 
■eme, tiktai goreziu alaus už-! 
pundinau ir iszejau. Mąndras 
tasai kriauezius, kaip kurki
nas po gTinlezia spacieruoja ir. 
baisei giriasi.

Taipgi lenais dažinojau nuo 
geru žmonių buk Szimuko pati 
szoko miusztis su savo vyru. 
Mariuk, ar tau taip neatsitiks 
kaip Miko bobai, kad turėsi, 
stenet kėlės sanvaites. Geriau 
palauk ir gyvenkie sutaikoje.

Nekurios gzionaitinęs įbobe-' 
les kad traukia guzute tai trau-' 
kia o liežuvei stori kaip kiau-Į 
liu, burnos nemazgotos, lupos 
nuo stiklu placzios kaip kume
liu nuo brazgilo. Isztikro, su ge- 
rymiu vyrus subytina.

Dažinojau ir apie Sodomija 
kuri atsibuna ant vieno stryto 
po kožnai pedei ir kad butu bu-. 
via daugiau laiko tai butau Į 
daugiau isztyrinejus bet ture-! 
jau skubintis in Washington^ 
ant piet pas prezidentą nes mat I 
Wasliingtonas netoli nuo Bal-| 
timores. O priek tam manau at
lankyti Lietuviszka kliuba ku
ris badai darbuojasi daug del 
labo musu Lietuviu. Mane už- 
prasze ant bankieto tai turėjau 
ant jo būtie.

Isz ten atpiszkejau namo ir 
dabar pasilsėsiu po savo kelio-

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

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

‘SAULE“ YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Su v. Valstijo
se metams $4*00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke. ii
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- MAHANOY CITY, PA. M ... , , . XT ,
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Saule Publishing Co 
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Žinios VietinesNARSI0S-TFRES
_ . | Baisus Galėjimas Mo-

— utarnikke pripuola szv. teriu Su Kaimene Isz-

Sunkus Darbas Laike
Karszczio Dirbtuvėje

Indijoj
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Mielaszirdystes 
: Nagrada ::

Justino, Seredoje Szv. Petro 
Gonzialles ir Ketverge Szv Ber
nadettes.
t Sūnelis Petro Urbana- 

vicziu, nuo 311 W. Market uly. 
mirė tuojaus ipo gimimui Lo
cust Mountain ligori'buteje. Pa
laidotas ant Szv. Juozapo kapi
niu.

— Daugelis žuvininku lau
kia atsidarymo meszkeriavimo 
sezono kuris iprasid.es Seredoje, | 
7ta. vai. ryte. Daugelis žuvinin
ku, turės gilinki bet bus ir daug 
kurie bus nusiminta su blogu 
giliuku.
t Juozas Guclynas, senas 

gyventojas ir buvusis kareivis 
paskutinėje įsvietineje kareje, 
mirė praeita Ketvergaipas Grei 
mus, 835 E. Centre uly., kur 
buvo ant burdo. Velionis gimė 
Lietuvoje, turėjo apie 55 metus 
amžiaus ir pergyveno Amerike 
35 metus .Prigulėjo prie Ameri
can Legioln Post 74 Kareiviu. 
Peliko tris seseres: Petronėle, 
Elzbieta ir Margarieta kurios 
gyvena Springfield, Ill., kaipo 
tris įbrolius ir dvi seseres Lie
tuvoje. Graborius L. Tras- 
kauskas laidojo. Kūnas likos 
iszsiunstas ant palaidojimo pas 
eeseri in Springfield, Ill.

— Aptemdinimlas miesto 
Nedalioje buvo pasekmingas. 
Signolai daugeliuose miestuose 
musu paviete apreiszke valan
da upturn'd i n ini o miestu jeigu 
kada eroplalnai atlėktu in czio- 
niaitine alpTiinlkinle. Automobile! 
turėjo sustoti ir užgesinti žibu
rius kaipo ir namuose, visa ke- 
liolnle paliovė o žmoniems nebu
vo pavėlinta iszeiti isz namu 
per peWkiolika minu,tu. Aptem- 
dinimas miestu taipgi atsibuvo 
Carbon, Columbia ir Dolphin 
pavietuose.
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— Sekanczios kasyklos mo
kės sziomis dienomis: Balan-

alkusiu Vilku Kurie 
Užklupo Ant Ju

Wetaskiwan, Kanada — Mo- 
teres isz Indijoniszko abazo, 
kuris guli apie 60 myliu nuo 
Peace River, Albertoje, turėjo 
baisia kova su kaimene iszal- 
kusiu vilku, kurie užklupo ant 

j ju abazo tame laike kada ju vy- 
1 rai buvo iszkeliave ant me
džiokles. Kada moteres pama-' 
te prisiartinant apie dvide-l 
szimts penkis vilkus, užkure, 
ugni aplinkui abaza ir per koki 
tai laika pasisekė joms sulai
kyti iszalkusius vilkus. Bet in- 
sidrasine vilkai perszoko per 
ugni. Moteres, turėdamos kelis 
karabinus, paliktus per vyrus, 
stojo apgynime kitu moterių ir 

’ vaiku, užmuszdamos keliolika 
vilku kuriuos tuoj aus sudraskė 
likusi ju draugai, nepaisydami 
ant szuviu.

Kada moteres iszbaige visus 
patronus ir tolimesnis apsigy
nimas buvo negalimas, viena 
isz senu moterių, matydama 
baisu padėjimą likusiu mote
rių, nutarė save paaukaut ir 
mėtėsi tarp iszbadėjusiu besti
jų. Ant giliuko viena isz Indi- 
jonku surado pakeli dinamiti
niu patronu su kuriais Indijo- 
nai užmuszdavo ir gaudydavo 
žuvis artimam ežerelyje. Pat
ronus pririszo ant ilgo knato 
kuri uždege ir numėtė tarp vil
ku. Kada po trūkimui durnai 
prasisklaidė, moteres paregėjo 
18 užmusztu vilku o likusieji 
isz baimes pabėgo in artima 
girria. Ju vyrai sugryžo namo 
net po keliu valandų ir nema
žai nusistebėjo paregėdami 
tiek užmusztu vilku ir gyre sa
vo moterėles in padanges už to-

Laike vasaros Indijoj yra 
labai karszta, ypatingai dirb- 
tuvesia plieno, kurioje szitie 
Indusai dirba ir turi tankei 
pasilsėt ir atvesti prie fano. 
Szitie vyrai dirba kariszkus 
ginklus dirbtuvėje Bombėju
je.

SUKAPOJO SAVO
PACZIA

Pati Taip Jam Daede 
Kad Ja Nužudė; Nupjo

vė Jai Kojas; Pats 
Pasikorė

Uberaba, Brazilija. — Arti
mam 'kaimelyje Temano, ūki
ninkas Joas Aracaju, nuo kokio 
tai laiko gyveno sui savo paczia 
nuolatinėje pekloje; 'dideliam 
nesutikime ir tankei burdavosi 
ir tas buvo priežaste baisios 
žudinstos.

In st ryt kari, Najorke, insedo 
senuke, gana prastai apsire- 
džius. Kada kunduktorius pa
klausė kur važiuoja ir pareika
lavo užmokesties, pasirodė kad 
senuke neturėjo prie saves pi
nigu. Nežinojo, ar pamėtė, ar 
kas isz kiszeniaus isztrauke.

Vakaras buvo szaltas ir lijo 
o ant ulycziu buvo neiszklam- 

Į pojamas purvynas. Senuke tu- 
Įrejo apie puse Lietuviszkos my
lios namon. Rodėsi kundukto- 
riui kad negalima senuke isz 
karuiko iszmest; bet jeigu ne- 
iszvarys tai patrotins tarnysta 
isz kurios save ir sena motinė
lė užlaikė. Bet-gi vienok pasi
darė jam gaila tos nepažinsta- 
mos senukes. Bet ka-gi galėjo 
daryt jeigu beveik ant kožno 
strytkario kompanijos sznipu- 
kai važinėjo ir. vaktavo kun
duktorius ar neprisisavina kar
tais kompanijos pinigu ir ar 
laikais neveža ka už dyka.

Toki sznipukai už dyka ta 
szinipinejimo dinsta pildė o jei
gu koki susekdavo kunidu'kto- 
riu szelmysteje, gaudavo jo vie
ta o kad ir mokestis nedidele, 
vienok galėjo iszmist.

Tamoszius Varuhomas (to- 
kis buvo kunduktoriaus var
das) isz savo mažos algos turė
jo maityt ne tik save bet ir se
na savo ligota motinėlė, per ka 
negalėjo daug del saves pave- 
lyt nes, pagal jo rokunda, turė
jo ant vakarienes tiktai de- 
szimt centu už kuriuos butu isz- 
geres ant vakarienes puoduką 
kavos kad kiek suszilti ir szmo- 
teli duonos suvalgyk Tas vis
kas ketino kasztuot deszimt 
centu.

Nenorėdamas kunduktorius 
patrotint dinsta o vėla paleist

kas kart didinosi. Motina joj 
pradėjo menkyn eit ir tiek jam 
kasztavo jog nžczedintus pini
gus .ant naujos virszutines ei
les drapanų, iszdave. Del to-gi, 
kada szalcziai užėjo, nebagelis 
labai daug kentėjo.

Kada ta senuke, už kuria jis 
penkis centus užmokėjo, pa
sveiko, tuojaus važiavo stryt- 
kariu iii glauna ofisą. Tame ant 
kart strytkaris sustojo, lenkda
masis pro kita kara nes atsiti
ko nelaime bet kokia“? Nuo to 
antro karo iszpuole kunduikto- 
rius ir gulėjo be žado ant že
mes. Visi pasažieriai iszlipo isz 
karo kad pažiūrėt apsilpusio o 
paskui kitus nustrapaliojo ir 
toji senele pažiūrėt to nelaimin
go — ir ka? Pažinio ji jame To
ma, kurio jeszikojo. Ir tuojaus 
juom užsiėmė.

Kada Tomas atsikvotejo, pa

sijuto puikioj lovoj begulintis 
ir prie jo senele sėdėjo.

— Tai nevale nieko kalbėt,—' 
prakalbėjo senele, — nes taip 
daktaras liepe. Reikalai tavo 
paredke; motina tavo gerai 
prižiūrėta; buk ramus. Buvai 
viena karta isz mano priežas-^ 
ties alkanas o to asz užmirszti 
negaliu.

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS

ki j u narsumą. Ant galo Joas taip insiuto 
ant savo moteres, kad pagrie-

ta senuke ant taip szalto oro, 
ko jam sanžine nepavelijo, pa

Geri Pamokinimai
— Daugiausia tieji žmones 

mėgsta kalbėti, kurie mažiau
sia turi ant kalbėjimo.

— Pasirupinkie taip gy
venti, idant po tavo mireziai 
net graborius paminėtu.

— Atminkie žmogau, kad 
jeigu kitus apkalbi, tai ir tave 
kili apkalbinės.
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Kareivei Lavinasi Kaip Apleisti Laivus

Fort Bragg, N. C., musu kareivei lavinasi kaip apleisti 
transportinius laivus, kada at plaukia in kitus sklypus. Ne
yra tai laivas ant paveikslo, tiktai padaryta platforme isz 
kurios kareivei inlipa in luote les.

džio 13-ta Lolcust Coal Co.; Ba
landžio 144a Paeker No. 5, E. 
Bear Ridlge brokeris ir Raven 
Run. Balandžio 154a William 
Penin, Hammond Coal Co., Ko- 
liinoor Coal Co., Gilberton Coal 
Co., Park ir Delano ir Morea ir 
New Boston.

SHENANDOAH, PA.

— Feliksas Jurkonis, 211 E. 
Lloyd uly., likos paskirtas Ikiap- 
rallium savo pullke. Feliksas įlį
stojo in kariuomene Balandžio 
6,1941 mete ir buvo nusiunstas 
in Drew Field, Tampa, Fla.

— Zigmantas Vaitkeviezius 
likos paleistas isz Pottsvilles 
kalėjimo kuriame radosi už ne
mokėjimą savo paežiai ant isz- 
m a i t inim o.

Puiki Farma Ant 
Pardavimo Ar Randos!

Susideda isz 110 akeliu, isz 
kuriu 40 akeriu žemes yra isz- 
dirbta, o likusi girre, vanduo 
ir upelukas bėga per farma; 2 
arklei, 2 karves, 200 visztu ir 
padarai. Namas ir didelis 
tvartas. Farma randasi Lo
cust Valley. Turi būtie par
duota. isz priežasties kad loeui- 
ninikas yra vienas ir nesveikuo- 
ja. Parsiduos ar paraudavus 
pigei, kas norėtu ja apimti. 
Gera vieta. Ątsiszaukite tuo- 
jalus pas: (2t

...JOHN TIMKO, ,
Rt. No. 1, Schuylkill County, 

P. O, Barnesydle, Pa.
V, f i

Girardville, Pa. — Polus t va 
Jungei Stock, duktė ir žentas, 
Jurgis Vasalkonis, sugryžo ana 
dienia isz Kentucky kur buvo 
atHainike savo sunu Jurgi, kuris 
randasi kariUomeniszikoje tar- 
nystoje Fort Knox, Kentucky. 
Ponstva Stock turėjo puikia 
kelione ir buvo užganadinti isz 
savo keliones.

Mirė Badu Kad Sūnūs 
Instojo In Kariuomene

Washington, N. J. — Isz 
gailesties buk jos vienatinis sū
nūs instojo in kariuomene kai
po laisvanoris, Mrs. Gwin Pon- 
dester kankino save badu nuo 
ko ir mire in dvi sanvaites vė
liaus. Norints daktarai ja pri
verstinai maitino bet tas nieko 
negialbejo ir senuke mirė. Tu
rėjo ji 70 metu.

Trūkis Užmusze Moti
na ir Tris Vaikus

Tainnersvilie, Ohio — Moti
na ir jos trys vaikai likos už- 
inuszti iper pasažierini truki 
kuris trelnke in ju automobiliu 
kuriame važiavo visa szeimyna 
Petro Markuso isz artimo mies
telio isz bažnyežios.

Tėvas uepatemino prisiarti- 
nalnt greito trūkio, kuris trenke 
in automobiliu ir jam. sumalė 
kojas o motina ir trys maži vai
kai likos užmuszti ant vietos.
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Naujas Didelis Sapnorius 
160 puslapiu, su daugybe 
nauju pavei'ksliu, 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 City

bes ilga peili, permete paczia 
ant grindų ir pradėjo badyti 
peiliu. Po tam darbui atsine- 
sze kirvi ir nukirto jai abi ko
jas kuri gulėjo baloje savo 
kraluijo ir mire in trumpa laika.

Pasiutėlis supratęs ka pada
re, nubėgo in tvaria ir pasikorė 
su skepeta savo moteres. Po 
kokiam tai laikini, kaimynai ji 
užtiko, rado ji klupszczia. Ne
laiminga porele paliko septy
nis vaikus.

Motore vyrui nuolatai iszme- 
tinejo buk ulžsidavineje su tar
naite artimo ūkininko, per ka 
tankei kildavo isz to barnei, 
nesutikimai ir prakeikimai vie
nas kito, tas pristūmė vyra prie 
baisios žudinstos.

Nupjovė Savo Paežiai 
Pirszta

Broken Bow, Ne'br.— Mrs. J. 
Roseberry, l'uksztendama ker
nus, inkiszo in maszina per gy
lei rainlka, kuri likos pagauta 
per peilius ir negalėjo isztrauk 
ti. Josios vyras matydamas pa
voju, kad gal neteks visos ran
kos, greitai isztrauke peili ir 
nupjovė jai viena pirszta, kad 
iszgialbeti visa ranka. Motere 
po tam likos nuvežta in ligon- 
bute kulr daktaras iszreiszke 
savo nuomone, kad toji opera- 

i cija buvo gerai padaryta.

—1 Jeigu kas nori dažinoti 
kiek vertas pinigas, tegul nu
eina pas ka pasisikolinti.

stanavijo penktuką nutraukt 
nuo savo vakarienes ir užmo
kėt už senukes kelione. Neilgai 
misli jas, mete isz savo locno ki
szeniaus penktuką in tam tik
ra karaboneli, liepdamas senu
kei sėdėt ir pradėjo karukas ju
dintis.

Vietoje kur kunduktoriai 
mainosi, Varuhomas iszlipo o 
jo vieta užėmė kitas. O kad bu
vo iszalkės, nuėjo in kareziama 
ir liepe paduoti puoduką kavos. 
Vienok prie puoduko kavos at- 
nesze ir duonos bet kundukto
rius duonos neprieme nes netu
rėjo pinigu už duona užmokėt.

Tame sztai važiuoja senele 
puikiam automobilyj ir klausi
nėja. savo važnycziaus apie ta 
puikios szirdies kunduktoriu, 
kuris už jos kelione ant stryt
kario užmokėjo. Vienok dide
liam mieste' sunku 'buvo dasi- 
klaust; tiktai tiek jai pasako 
kad jis vadinasi Tom bet kur 
gyvena, to negalėjo dažinot. 
Ant rytojaus nuėjo toji senuke 
in ta kareziama kur mate vakar 
ineinanti kunduktoriu. Czia jai 
papasakojo apie ta Toma, jog 
jis, isz mažos algos, turėjo pats 
mist ir sena silpna motinėlė 
maitiut ir kad vakar neturėjo 
už ka duonos nusipirkt per ka 
turėjo alkanas pildint toliaus 
dinsta bet 'pravardes ir kur gy
veno jis tai negalėjo pasakyt. 
Dabar senele m išlijo kad ge
riausią bus paklaust glaunam 
ofise; bet parėjus namon apsir
go per ka persitrauke apie ke
liolika dienu. Tame pradėjo ir 
szalt. Vargas Tomo Varuhomo

Saugok Savo Sklypą Ir Savo Mylimuosius

Sziadien tukstanezei jaunu Amerikoniszku kareiviu ir 
laivoriu pasvenezia savo gyva stes, kad tave apsaugoti nuo 
neprieteliaus.. Patrijotizmas, tavo apsisaugojimas, priver- 
czia tave, kad tu attiktum sav o dali, DABAR 1

Pradekie pirkinet Bondus ir Markes TUOJAUS ! Už
tvirtink taji apsaugojima su tavo dolereis. Bondai parsi
duoda bankosia, ant paczto ir sztorosia. Kasztoje po $18.75 
o dekie savo deszimtukus in Apgynimo Czedinimo Markes 
jos už tave dirbs ir tave apsaugos. Amerika reikalauje ta
vo pinigus isz svarbios prieža sties del apgynimo tavo skly
po ir tavo gyvasties ! ! !

Adresus Gyvenimo

Tieji kurie persikrausto in 
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!

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

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.

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: 
Gyvenimas Pan. Szvencziausios stam
bus drukas 35c. Iszgan'?."’ dūmojimai 
apie sopulius Marijos paraszyta per 
Szv. Alfonsą Liguriju 35c. Stebuklai 
Dievo SS. Sakramente apie duszias 
cyszcziuje $1.65. Pasaka apie Kantra 
Alena Duktere Turku Ciecoraus 25c. 
Pontsko Piloto galas kuris nusudijo 
Ježu 10c. Lengvas būdas iszmokt ang- 

j liszkos kalbos be kito pagelbos 35c. 
I 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 Saląmo- 
no iszmintis 15c. Girtuokliu gadzin- 
kos dainos 15c. Kanticzkos apie pek
los kanezias dainos 15c. Tūkstantis 
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.Žmot 
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 nėsveikumo) 
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 ligos 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 25ė.
M. ZUKAITIS, Spencerport; N. Yį-'
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