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Isz Amerikos
Pennsylvanijos Ariel
kos Monopolei Uždirbo 

Gerai
Harrisburg, Pa. — Pennsyl

vanijos arielkos monopolei tu
rėjo pasekmingus metus praei
ta 1941 meta nes tame laike 
pardavė visokiu svaiginancziu 
gerymu net už 107,709,018 do
leriu, 579 monopoliuose po val
džia valstijos. Isz tos sumos 10- 
tas procentas eina ant visokiu 
iszlaidu kaip suszelpimo senu 
žmonių, aklu, naszliu ir t.t.

Philadslphijos gyventojai ir 
Alleghenes pavieto gyventojai 
iszdave daugiausia pinigu ant 
svaiginancziu gerymu — Phi
ladelphia iszdave 28,482,861 
doleriu o Allegheny iszdave 
22,679,729 dolerius. Mažiausia 
iszdave pavietas Fulton nes tik 
24,118 doleriu. Delaware pa
vietas apturėjo nuo svaiginan
cziu gerymu, iszskiriant Phi- 
ladelphijos miesto, 3,801,451 
dolerius.

Kaip Bus Galima
Aplaikyti Cukrų

Harrisburg, Pa. — Sztai kaip 
bus galima aplaikyti cukraus ir 
kur reikia kreiptis ant užsire- 
jgistravojimo:

1—Eikie in artimiausia mo
kykla arcziausia tavo namo Ge
gužio—May 4, 5, 6 arba 7 die
gia, paskirtoj valandoj.

2 — Paduokie savo varda, 
pravarde ir adresa, rasztinin- 
kai tavęs klaus metu, veisles, 
kiek sveri, kiek augszczio, ko
kia borva plauku ir akiu kad 
Žinoti kad knygute priguli prie 
tavęs.

3 — Pasakykie kiek naudoji 
Cukraus, balto ar geltono ir 
kiek jo turi namie.

4—Turi pasiraszytie kad ta- 
yo atsakymai yra teisingi.

Tada rasztininkai iszduos 
tau knygute del kožno nario 
szeimynos ir iszplesz viena 
stempa už kožna švara cuk
raus daugiau koki turi ant ran
kos. Iszimkie knygute del kož- 
no nario del kurio reikalausi 
jcukraus. Jeigu szeimyna dau
giau turi kaip szeszis svarus 
cukraus ant paskirto laiko, tai 
nebus iszduotos knygutes.

Australiecziai Laukia Japoniszku Kropiami

Japonai būdami tik 400 myliu nuo Australijos, kerszina 
užklupimu ant Australijos su ere planais, bet tiejie vyrukai 
yra pasirengia ant juju priėmimo kaip matome ant paveiks
lo, su orinėmis armotoms, pasirengia szauti in juos kada in 
tenais atlėks.

10 Milijonu Darbininku Aplaikys Darbus 
Kariszkoje Pramonėje

Cleveland, Ohio — Brigadie- 
rius-generolas F. J. McSherry 
pasakė, kalboje per reidio, buk 
prie pabaigos szio meto de- 
szimts milijonai darbininku 
daugiau apturės darbus prie 
visokiu kariszku pramonių 
czionais Amerikoj.

Generolas apreiszke buk su 
pradėjimu 1943 meto, prie to
kiu kariszku darbu aplaikys 
darbus 17 milijonu žmonių. 
Nuo pirmos dienos sziu metu

radosi 29 milijonai darbininku 
isz kuriu apie 8 milijonai turė
jo darbus prie kariszku iszdir- 
bimu.

Sziadien turime apie keturis 
milijonus žmonių bedarbiu isz 
kuriu apie du milijonai privalo 
turėti darbus kaipo ir 400,000 
darbininku kada užbaigs savo 
darbus ant farmu ir du milijo
nus jaunu vyruku kurie szimet 
apleis mokyklas.

Kinczikai Iszgialbejo 1
7,000 Angliku I

Chungking, Kinai — Kin
czikai, kurie užėmė Yenang- 
yung, kur randasi daug alieji-

Finai Gavo Pliekt
Rusai Užklupo Ant Finiecziu 
Užmuszdami 14,000 In Laika 
Dvieju Sanvaicziu; Vokiecziai

Peoria, Ill.—Du darbininkai 
likos užmusztais ir keli sužeisti 
eksplozijoj 'kuri kilo dirbtuvė
je parako Western Manufactu
ring Co., Edwards miestelyje 
netoli czionais.

P.Stasiaviczius, isz Kenosha, 
[Wis., raszo: Prisiuncziu tamis- 
toms užmokesti už prenume
rata, už “Šaulė,” ant viso me
lo ir persipraszau. kad taip sil
si vėlinau. Ne galiu būtie be 
“Saules,” nes tai geriausias 
laikrasztis del skaitymo ir pra
leidimo linksmo laiko.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

16m. Vaikas Užmusztas 
Butlegeriu Brekeryje
Ashland, Pa. — Wilbur Cur

ry, 16 metu, isz Frackvilles, 
studentas Auksztesneje Mo
kykloje, likos užmusztas Nedė
lioję butlegeriu angliniam bre
keryje, kuriame jis turėjo už
siėmimą dirbdamas Subatomis 
ir Nedeliomis. Tuo laiku jis 
czystino lenciugini skreperi ir 
užsikabino jo sziupelis. Norė
damas iszgauti sziupeli pats li
kos intrauktas ir baisiai su
pjaustytas per ka mirė ant vie
tos. Paliko tėvus, brolius ir se- 
seres. Liūdna kad toki vaikai 
turi dirbti tokioje pavojingoje 
vietoje.

Už Gera Szirdi Likos 
Puikiai Apdovanota
Nashville, Teinu. — Mrs. De

lia Halderanan, Ikuri laiko ma
ža sztoreli, sziomis dienomis 
■aĮpil'aike žinia isz kariszlko de
partamento buk ji aplaikys de- 
szimts tulkstanicziu doleriu po- 
smertines po mircziai Thomas 
Anderson, kareivio, kuris mirė 
ant plaukenczio laivo in Aus
tralija.

Kėli metai adgal Andersonas 
atėjo in ežiomis susirgęs ir ne
turėdamas ne cento kiszeniuje. 
Motere pasigailėjo vargszo, 
priimdama ji po savo pastogia 
ir pasirūpino jam darba. Kada 
likos paszauktas in kariuome
ne, užrasze jai savo po-smertine 
norėdamas tokiu badu atlygin
ti jai u!ž jos gera ir mielaszir- 
dinga szirdi.

Padare Ugni Po Lova 
Idant Pabudyt Savo

Vyra
Jersey City, N. J. — Idant 

prikelt savo vyra in darba, 
Mrs. Jeva Brogan uždegė ke
liolika ilaikraszicziu po lova ant 
kurios jos vyras miegojo, tiks
le greitesnio atsikėlimo. Už sa
vo neiszimintinga darbeli likos 
aresztavota per ugnini mar
šalka.

Motere turėjo dideli varga 
su savo vyru kuris tingėjo dirb
ti ir nenorėjo keltis isz ryto. 
Taja diena vargsze turėjo ne
mažai bėdos su savo vyru nes 
ji apliejo szailtu vandeniu bet 
vyras ant to netemino ir mie
gojo toliaus, ant galo padėjo 
ugni po lova. Vyras suuodęs 
durnus, greitai paszoko isz lo
vos o su juom ir kiti gyvento
jai namo nes lova sudegė kaipo 
ir kiti rakandai.

$10,000 Vertes Žem- 
cziugu Paslėpta Lovoj

New York — Pailicija aresz- 
tavojo kolei tai Hormoną May
ers ir jo moteria už papildyma 
daugybes vagyseziu turtuoliu 
namuose. Kada pailicija padare 
pas juos krata, rado paslėpta 
visokiu žemeziugu ir brange
nybių vertes už deszimts tuks
taneziu doleriu. Žeimcziugai bu
vo paslėpti visokiuose kam
puose, szienike ir .paduszikose.

niu szuliniu, iszgialbejo 7,000 
Angliszku kareiviu ir 100 ta- 
voriniu treku. Tieji kareiviai 
buvo apsiaubti per Japonus per 
kėlės sanvaites pakol Kinczikai 
pribuvo jiems in pagialba.

Rusai Suszaude 1,500 
Vokiszku Eroplanu
Mcskva — In laika vieno 

menesio, Kovo, Rusai suszaude 
1,500 Vokiszku eroplanu ir 500 
in dvi pirmas sanvaites Apri- 
liaus mėnesyj. Vokiecziai taip
gi užklupo ant Rusiszkos flo- 
tos žiemiuose bet likos atspirtį 
netekdami 15 eroplanu.

Lenku Armija Pri-
gialbsti Allijentams

Kairo, Egiptas — Daugelis 
tukstaneziu Lenkiszku karei
viu pribuvo isz Rusijos pri- 
gialbeti alijentams Rytuose. 
Visi yra parengti in Angliszkas 
mandieras ir ginklus. Toji Len- 
kiszka armija yra po vadovys- 
ta Lenkiszko generolo Vladis
lovo Anders.

TRUMPOS ŽINUTES

— Karve gali būtie juoda, 
bet josios pienas baltas.

New York — Argentiniszikas 
laivas “Viktorija” atplaukė 
irt czionais ipataikintas per Vo- 
kiszika submarina.

Washington, D. C. — Nuo 15 
d. Gegužio valdžia iszdalines 
tik ipo 2y> ik 5 galonus gazoli
no ant sanvaites ir tai net 17 
valstijose.

New York — Visas rūkymas 
yra uždrausta įprie doku ir ori
niu stoeziu po bausme 50 do
leriu arba 30 dienu in kalėjimą.

Meksiko Miestas — Isz neži
nomos priežasties sudege dide
le geležkelio stotis, ugnis pada
re bledes ant daugelio tukstan
eziu doleriu. Valdžia tyrinėja 
■priežasti liepsnos.

Washington, D. C. — Val
džia sulaikė laikraszti Smiths 
Magazine kuri paniekinėjo pre
zidentą Roosevalta, siuntimą 
kareiviu in Europa ir iszdalini 
ma cukraus.

Washington, D. C.— Jeigu 
įkas norės nusipirkt raszomaja 
maszinukia [type-writer], tai 

i lures praszyl valdžios pavelini- 
mo ant to.

New York.— Lyg. sziolei 
Amerik oniszkoms apdraudim o 
kompanijoms kasz'tavo 17 mili
jonu doleriu už pasikandyta ta- 
vora, nes 'tiek turėjo iszmoketi 
locnininkaims.I

Suszaude ISO Francuzu
Trumpos Kariszkos 

Žinutes

Bulgarija — Bulgarai keti
na užklupti ant Vokiecziu su 
pradėjimu Gegužio ir atsimo- 
ket už panssztas skriaudas.

Vokietija — Vokiecziai jau 
pradėjo siuntinėt ant kares 
lauku vaikinus 17 ir 18 metu o 
tieji, kurie turi nuo 10 iki 15 
metu, būna pristatomi prie vi
sokiu kariszku darbu. Matyt 
kad Vokiecziams jau labai 
trumpa vyru ant skerdynių.

Berlinas — Hitleris su savo 
sėbrais pradeda labai nerimau
ti isz priežasties daugelio pasi
kėlimu nes allijentai sudruti- 
neja savo glitas po visas dalis 
ir ketina užklupti ant jo isz vi
su pajiegu.

Anglija — Anglikai staigai 
užklupo ant Vokiszku pa- 
kraszcziu ir tai taip netikėtai 
kad Vokiecziai visai to nesiti-
kejo. Vokiszkos fortecos aplin
kinėje Balohne likos sunaikin
tos.

KUIBYSZKV, RUSIJA — Kareliniszkos 
armijos su naujais rezervistais užklupo isz dvie-
ju szaliu ant Finu linijų kur atsibuvo smarkus 
musziai, kuriuose Finai panesze dideles bledes. 
Nors Vokiecziai su pagialba Finu naršei atspy- 
rinejo tuos muszius bet ant galo turėjo trauktis 

1 in užpakali. Pagal rapartus tai Rusai užklupo ant 
Finu pozicijų net 150 kartu užmuszdami tuose 
musziuose net 14 tukstaneziu Finu kareiviu prie 
upes Svir kur suardė visus tiltus, transportus 
ir amunicijos stotis.

Allijentai supliekė smarkei Japonus ant 
Rabaulo, sunaikindami daug eroplanu, paskan
dino kelis laivus ir paėmė daug ginklu ir gink
luotu troku. Amerikonai ir Australiecziai smar
kei kovoja ir užklupineja ant artimiausiu Japo
niszku stoeziu padarydami jiems daug bledes.

VISAS FRANCUZISZKAS DIPLOMATISZ- 
KAS KORPUSAS ATSISAKĖ NUO DINSTO

Ottawa, Kanada — Keturi 
darbininkai likos u'žimuszti ir 
6 sužeisti eksplozijoj kokia ki
lo parako dirbtuvėje Waterloo, 
Quebeke.

Uruguay Vėl Pavėlina 
Leidimą Svetimu Kalbu

Laikraszcziu
Užjūriu Žinių Agentūra įpra- 

nesza isz Montivedeo Kovo 15 
d., kad Uruguay Valdžios nu
sprendimas pavėlina leidimą 
svetimu-kalbu laikraszcziu, ku
rie buvo 'draudžiami nuo Sau
sio 26-tos dienos.

Nuskuto Kuniguži Ir Ji 
Iszgujo Isz Miesto

'Marion, Ala. — Už tai kad 
kunignžis Alvin Drake, 70 me
tu amžiaus, iszsitare kad jis 
nesikirps plaukus pakol Vokie
cziai inigates visa svietą, 40 
jaunikaieziu i nėjo in jo narna, 
suriszo ji ir nuskuto jam galva 
lyg skuros o jo žilus plaukus 
iszsidalino tarp saves ant at
minties. Po tam įpriverte ji pa- 
bueziuoti Amerikoniszka vėlia
va ir parode jam trumpiausia 
kelia isz miesto.

— Viena grinezele miestas 
nesivadys, viena kregžde pa
vasario nepadarys.

WASHINGTON, D C. — Isz priežasties 
dideles neapykantos priesz Francuziszkus va
dus kurie pasiliko pastumdeleis Hitlerio, visi 
rasztininkai ir diplomatiszkas korpusas atsisa
kė nuo dinstu paniekindami sziadienine admi
nistracija. Diplomatiszkas korpusas atsisakė 
toliaus pildyti savo dinstus po tokia valdžia ku
ri susideda vien tik isz Judosziu,

Suszaude 150 Francuzu 
Už Iszvertima Trūkio

Vichy, Francija — Vokie
cziai suszaude 150 Francuzu 
Rouene, kurie iszverte truki 
nuo sztangu, kuriame važiavo 
daugelis Vokiszku kareiviu ir 
didelis skaitlis isz j u buvo už- 
muszta. Jeigu nebus iszduota 
da kitu kaltininku už taji dar
ba, tai da 80 bus suszaudyti. 
Priek tam tūkstantis Žydu, 
Komunistu ir kitu likos iszvež-i 
ti in kitas dalis Europos, užim-l 
tas per Vckieczius. Nuo szia
dien didelis skaitlis Francuzu 
bus priversti važiuoti su Vo- 
kiszkais kareiviais ant tu pa
ežiu trukiu kad juos užtikrint 
nuo panasziu nelaimiu ir jeigu 
žus kareiviai tai ir Francuzai 
turės žūti.

—• Daug klausyk, be't mažai 
kalbėk, o busi iszmin'tingas.

Vokiecziai Szaudo Lie
tuvius Už Visokius

Prasižengimus
Stokholmas — Kamisorius 

Vokiszkos kamisijos Lietuvo
je, Von Rintelen, apgarsino 
prasergejima buk pas katruos 
gyventojus suras ginklus arba 
amunicija tai bus tuoj aus su- 
szaudytas be jokio sūdo. Prie
žastis tame yra kad nesenei li
kos nuszautas Vokiszkas gene
rolas palicijos, Walteris Stahl- 
ecker.

Po nuszovimui tojo Hitleri
nio generolo, keliolika Lietuviu 
jau likos suszaudyti per Vokie- 
czius užmetinedami jiems viso
kius prasižengimus priesz Vo- 
kieczius.

—. Gera reputacija [būdas] 
ramiai sau sėdi, o bloga bėga 
kaip pasiutus po svietą.
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Kas Girdei
Kada, darbininkai iszkasine- 

jo skiepą del nau jo namo Pa- 
sadtena, Kalifornijoj, užtiko 
kaulus priesz-istoriszko žvė
ries, kurio dantys yra 19 coliu 
ilĮg’io. Isz (kaulu tojo milžino 
pasirodė kad buvo tai žvėris 
du kart didesnis už didžiausia 
stoniu.

kis sklypas neiima in kare tik 
tada, kada jau yra didelis ste
kas geriau iszlavintu kareiviu. 
Isz to duodasi matyt kad Vo- 
kieteziams jau didele stoiką ge
ru kareiviu.

“Minutinei Vyrai”
Užvilta Meile

— Gera vakarai Na, tai ka, 
tamista Onute, ar jau apmans- 
tei mano maldavimu ? Ar su
tiksi 'būti mano mylima mote
ris? — prabilo Tadas Betikius,

120 metu, dailios iszžiuros vyru- padarei? — prabilo asžaroda- jį 
'kas in Ona Doraite, 18 mietu, ma Betikienie.

i

Vokiecziams taip dagriso 
szituji kare kad jie pulkais be-, 
ga nuo kares lauku arba ger
velei pasiduoda in nelaisyia 
Rusams. Paimti in nelaisve ke
leivei, isz 272-tro pulko, apsa
kinėja buk neąplaike jokio 
maisto per ketures dienas isz 
priežasties nuolatinio užklupi- 
mo ir bombardavimo ju pozici
jas.

Bernarda-s MoFaLlen, m;d- 
szus. .gyventojaą St. Louis, turi 
nemažai ergelio su savo prisie- 
gelią kuri iszdiiiba jam kaili 
labai .tankei ir tai už mažiau- 
sia.jprąsikaltima. Vįsa priežas- 
tįjs. tame yra... jos .sunkenybe. 
Bernadukas sveria tik 122 sva- 
rus.o,,jo prisiegele tiktai 248 
svarus o pridk tam yra szeszes 
pėdas ir du colius augszczio.

Bernardas kaltina sunkuma 
savo prisiegeles ir meldžia su
džiaus idant ji apsaugotu nuo 
plakimo .arba 'perskirtu mote
rystes ryszius.

Kaip velnias sulipino Prusa.
Dievas sutvėrė žmogų, nuli- 

pydamas ji. isz molio ir inkve- 
pe in ji duszia.

Velnias matydamas tai, pra
dėjo taipgi lipyt bet nulipytas 
žmogus stovi be gyvasties ir 
nesijudina isz vietos. Tada nu- 
nesze savo balvona pas Dievą 
su praszymu:

— Vieszpatie, nulipinau sto- 
vyla,, padaryk isz jo žmogų!

•— Bet tu užmirszai inldeti 
.szirdi, — tarė Vieszpats Pie
vas.

SAULE” YRA 
GERIAUSIA
DOVANA!
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Bet gry'žus prie apysakos, ne 
sipejo Onute peržengti per na-Į J 
mu slenksti, po kalbos su Ta- ’ j 
du, sztai atbėga jo motina.

— Vai, Onute dukrele, ka tu S

1 *
Jeigu nežinai kokia 

nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Kožna meta Apriliaus 19-ta 
d., Naujoj Anglijoj gyventojai 

i apvaiksztineja “Patrijotu Die- 
!na” ant kurios suvažiuoja dau-1 
1 gelis žmonių in 'Concord, Mass.,

/Moterėles, apsau'ginekite sa- pamatyti stovy3a “Minutinio 
vo vyrus nuo piktu draugu ir ^mcigaus, kurio paveiksią val- 
tankaus atsilankymo in kar- ^v.a o,nt bonu ir
cziamas ir kitokias urvas. Ne-jmarjtįu 
kurios iszsilkalbines tuomi kad igtovylas Minutinio 3mpgaus, .n. T. , ., v,
fn npio-ailirm nadawfi ne« vvraJ ...... .. . . meilia Lietuvaite, gryztaneziato neoaiim.ą paaaiyti nes vjras arba kaup n Anigliszikiai vadma- . ,. .. ,’ -i" j d ° ; namon isz dirbtuves.

■ ‘ ’me “Minute-Man” likos pasta-
, tytas prie Concord tilto, Apri
liaus 19-ta d., 1875 mete ant at- , 
minties 100-metu sukaiktuviu 
Ccncordiniu musziu, kada tai i 
Naujos Anglijos ūkininkai,! 
ukesai ir milicija, su savo se-1 
noviszkais titnaginiais gink
lais susirinko prie Concord 
upes ir pasekmingai atmuszel 
Anglikus ir laimėjo laisve del 
savo ateinanczios gentkartes.

In szimta metu po tam žy- 
1 miam musziui, Amerika pa- 

kviete žymius artistus kad nu- 
taszytu stovylia tinkama del 
Amerikoniszkos republikos.

Taja garbe .alpliaike artistas 
Danielius Chester French, jau
nas vyrukas, 20 metu amžiaus, 
kuris buvo mažai žinomas per 
gyventojus ir jis, nutaszes sto- 
vyla, praminė ji “The Minute, 
Man.” Tasai stovylas perstato 
jauna vyruką, turinti ant gal
vos tri-kamipe kepure, užsirai
tęs rankoves ir laikantis žagre 
su viena ranka o kitoj rankoj 
laiko karabina pasirengęs sto
ti priesz Anglikus bile kuria 
minuta, savo apgynime, kada 
tieji užkluptu ant ju.

Prezidentas Grant ir jo pa- 
gial’binin-kai dalyvavo ceremo
nijose prie atidengimo tojo sto- 
vylo bet Danielius French ta
me laike radosi Italijoj kad už
baigti savo mokslus.

In penlkes-dieszimts metu vė
liaus Danielius French likos 
iszrinktas Ikad padirbtu žymu 
stovylia prezidento Lincolno 
kuris sziadien randasi Wash
ingtone.

Tokiu tai budu pastojo sto
vylas ‘‘Minute Man” kuri ma
tome sziadien ant bonu ir mar
kiu.

“bobos neklausys.”
G-erai, bet jeigu pailsės ir 

prisidiibes kaip mulas po kas
dieniniam darbui, pareina na
mo, . randa jame neparedka o 
mpteria apsileidusią ir tankei 
būna užsigerus per ka neturi 
laiko padaryti iparedko ir pa
gaminti jam valgio, susitinka 
vyra susiraukus ir neužgana- 
dinta o kada tasai vargszas 
pradeda ant bobelkos zurzet ir 
iszrasti visokias priežastis, ta
da bobele, norėdama apsiginti, 
paleidžia slavo fonografa ir pra
deda vyrui kepti tekius ikarsz- 
tus blynus Ikad nebagelis su
glaudžia ausis ir bėga in arti
miausia kareziama ant pasilsio 
ir suraminimo stiklelyje tarp 
draugu.

Daugelis vyru likos tokiu 
budu iszvesti isz gero kelio per 
neiszmintinlga motere, pasilik
dami girtuokleis ir užmirszo 
apie namus, atsilankydami in 
juos tiktai kada eina gult. Vai
kai nepažysta tokio vyro ir tė
vo o nuo motinos neaplaiko 
motiniszkos meiles ir jeszko 
taipgi pasilinksminimo užka
boriuose tarp pasileidusiu vai
ku. Kokia yra ateitis tokiu vai
ku? Patys galite inspeti. Tp- 
dei moterėles turėkite aki ant 
savo vyru ir (ginkite juos nuo 
pikto su saldžiais žodeleis ir 
savo pasielgimu.

Bet tąi ketina būtį Fru-

Tankei randame Lietuvisz- 
kuose laikraszcziuose naujai 
nukaltus žodžius kaipo: “vir
dulys” (puodas del virimo), 
“novyti” (užmuszt), “isz- 
czius” (žyvata) ir t.t., kuriu 
žmones su mažu mokslu o dau
gelis ir isz “intiligentu” nesu
pranta ir nežino ka jie reiszkia.

Jeigu ateivyste in Amerika 
da daugiau sumažės tai kas 
'tuos “įpirma-eivisZkus, moks-

sas,
Dievas truputi užsimislino 

po tam.pripažino buk Prūsams 
szindis neyra reikalinga ir inriv“’J” 
impe.gyvastį nielluiaw baivo-1 iisz'ku's apszvietos laikraszczius 
iruj i skaitys ? Ar gal tieji dideli pro-

Tod'el sziadien Prusai yra be- 
fszūdžitais ir taip baisiai elgiasi.

In laika vienos valandos at
sitinka daugelis dalyku ant 
svieto. Skaitysime isz paeitas: 
5-,400 vaiku gema, 4,600 mirsz- 
ta, gyventojai musu svieto su
naudoja per valanda 25 milijo
nus svaru daržovių ir .pusket
virto .milijonu kilogramu mė
sos, tris kilogramus milijonu 
kiausziniu, 30 kilogramu mili
jonu cukraus. Sūdai nubaudžia 
iru kalėjimus po 198,000 prasi
žengėliu o isz tolimu Žvaigždžiu 
nupuola ant žemes 400,000 me
teoru,

! f ešeriai ir inteligentai, kurie 
tuos žodžius nukalė? Nieka
dos! Tieji inteligentai skaito 
Amlgfliszkus, Lenikiszkus ir Vo- 
kiszkus laikraszczius o įpras- 
cziokelei visai ju neskaito ir 
nesupranta apie ka raszo savo 
mdksliszkuose laikraszcziuose. 
Ju vaikai czion gimia ar užau- 
gia neskaitys Lietuviszku laik- 
raszcziu (gal tik tokius, kokius 
jie supranta ir kurie yra rėdo
mi aisžkioj Ltetuviszkoje kal
boje).

įSulnki yra ateitis Lietuviu 
Amerikoj su Lietuviszka kalba 
ir neužilgio Lietuvysta visai 
dings czionais Amerikoj.

——-------
Pagal apskaįtyma kariszku 

žinunu tai nuo pradžios kares 
Vokįecziai neteko 3,500,000 ge
riausiu savo kareiviu kurie bu
vo gerai iszlayinti prie ikarisz- 
kos tamystos. Isz tojo skait- 
liaus 1,750,000 likos užmuszti 
ir ‘beveik tiek sužeista, dau>- 
giausia ju žuVo ant Rusiszku 
kariszku lauku.

Isz Rusijos taipgi danesza 
bad likos paimti in nelaisve ka
reiviai kurie turėjo vos tik pen- 
kes saįnvaites karįszko lavini
me S ..Huuu kareiyįu jo-

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju pavei'ksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drucziai 
apdaryta, kietais audekli
nes apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

Juozas Meiron, isz Spring
field, BĮ., raszo : Prisiuncziui 
t'amistoms užmokesti už skola i 
ir atnaujinimą prenumeratos j 
už laikraszti “Saule,” nors bu-1 
vo tai man su didele sunkeny
be, nes esmu senu žmogum ir 
vargszu, bet negaliu būtie be 
“Saules,” nes tai mano viena
tinis suraminimas mano gy
venime.

Amerika kalba! Prigial- 
bekite jai .pirkime Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes del jos Apgyinimo.

Du Geri Melagei

Pirmutinis artistas kalba:— 
Broliuk, kaip asz nupiesziau 
žiedus tai visi žmones net 
uoste audeklą ant kurio ra
dosi žiedai, taip buvo gyvai 
nupieszti.
Antras artistas: — Puf, tai 

vis nieko bet kaip asz nupie
sziau szuni tai locnininkui 
dingo deszra isz namu.

— Juik žinai, — trauke Ta
das, — kad. asz tave myliu. 
Taip-gi gerai uždirbu todėl gy- ■ 

t vensime laiminga,!.
j — Acziu už gera vakara, — 1
i atsaslke Onute. — Apmanscziau 
tamistos meldimą ir, nors ne- 
smlalgu man tamista užvilti, ra- 

■ daiu viena svarbia priežasti ku- 
jri niekaįp nedaleidžia man te
kėti už tamistos. Vercziau pasi- 
jeszkdk siau, tamista, kitos mer
ginos.

— Kodėl? Kame klintis? — 
užklausė, užraudęs lyg vėžys 
Tadas.

— Nenoriu salkyti nes už- 
py'ksi.

— Nepyksiu; meldžiu pasa
kyti.

— Asz esu Katalike...
— O asz kas? — pertrauke 

Tadas. — Mano tėvai Katali
kai tai-gi ir asz Katalikas. Ar 
gal ne ?

— Taįp tamista, tas tiesa jog 
neszioji Kataliko varda bet ta- 
mistos pasielgimas visiszkai 
su juo nesutinka. Tamistos mo
tina nekartai atėjus pas mano 
tėvelius apverkė tamistos Ka
talikyste.

— A, tai seine iszplepejo, —- 
suszniyipszte Tadas. — Gerai. 
Ji pati ateis praszyti tavęs kad 
tekėtum už manės. Sudiev!

Ta pasakęs Tadas nusisikubi- 
no namon.

Betikius, kaip skaitytojas 
paitemijo pagal jo užvardinima 
salvo motinos, nebuvo gerai isz- 
aukletas. Mat 'buvo lankės vien 
tik vieszaja mokykla. Užbaigęs 
szeszta skyrių pradėjo dirbti. 
Dirbtuvėje rado dau‘g laisvos 
minties draugu. Negavęs mo
kykloje jokio (dorinio iszaukle- 
jimo greitai paseke draugu 
blogus pavyzdžius. Paliovė 
ėjas įbažnyczion. Negana to dar 
isz tėvu tycziojosi kad tieji at- 

, lidka savo tikėjimo prieder- 
| mes. Dabar, girdi, jau kiti lai
kai virto; Dievas, bažnyczia ir 
maldos yra pasene dalykai, nie
kam neverti sziais naujais ap- 
szvietos ir liuosybes amžiais.

Tado motina (daug gero tikė
josi susilauksianti isz savo jau
no sūnelio. Bet labai apsiriko. 
Nekarta jau daug kareziu asz
aru iszlįejo regėdama jo nepa
klusnumą, Dievo paniekinimą 
ir paniekinimą prigimtos kal- 

I bos. Na, ir kam tik va.rgsze mo- 
I tina pasiskunsdavo, gaudavo 
asztru atsakymą: — Koddl ne
leidai sumaus in Katalikiszka 
parapijine mokykla? Ten bu
tu iszmokes garbinti Dieva ir 
klausyti tėvu. Ar nežinojai kad 
mokslas be doros, supuvusio 
kiauszinio nevertas. Ka pase-j 
jai ta ir pjauk.

| Onute-gi lanke parapijine 
| Lietuviszka mokykla. Ja su at- 
sižymejimu užbaigus, mokino
si dar kelis metus a'ugsztesneje 
Airu KatalikisZkoje mokyklo
je. Todėl gerai iszsilavino do
roje ir moksle. Apart to, Lie
tuviu kalba ir dainas taip ge
rai pažinojo jog buvo pagarse-

■— Kas, motin, atsitiko? — 
užkause Onute pribėgus prie! j 
Betikienes.

— Kaip tik Tadukas prave- J 
re duris, pa rėjas sziadien isz 
darbo, taip baisiai užkeikė jog, S 
bemaž neaipailpau isz isZgas- | 
ties. — Kam tu, sene, — sako £ 
jis — iszplepejai pas Dorai- 
czius, kad asz nieinu ton pra— 
bažnyicaion kaip kad jus szven- 
takupriai? Deltai to Onyte ne
nori už manės teketi. Eik grei
tai, perkalbėk ja. Ar girdi? — 
Nelaukiau ilgiau nes jis, supy
kęs, da gailėtu ranka priesz mo
tina pakelti. Apsisupau skara 
ir sztai atbėgau Ozionai. Tekek, 
Oniuk, tekek, ielijele, už Tadu
ko. Tu ji vastiek atvesi ant do
ros kelio nes jis tave labai my
li, tai-igi tavęs įklausys.

— Dovanok motin, — tarei 
Onute. — Tamista žinai jog 
Bimbardu Alze, tekedama už 
laisvamanio, tikėjosi atvesti 
savo vyra ant gero kelio. Bet, 
nei penlkiu menesiu neiszgyve-

■ nes, pamėto ja ir iszbego su ko- 
. kia ton gyvanaszle. Iki sziai
■ dienai nežino kur jis yra. Ta- 
i mistos Tadas keletą kartu ne-
■ tycziomis iszsitare, netikės in 

Dieva, už nieką jis laiko musu
. kalbą. Man-igi szie dalykai yra 

brangiausi. Asz vereziau sen
merge liksiu ne kaip už jo te
kėsiu. Tegul... — bet nedabaige 
kalba, nes mat, Tadas, atbėgės 
paskui motina, pertrauke jai.

— Laiba valkara! Jau gal da
bar sutiksi Onute, — tarė szyp- 
sodlamasis. — Asz jau turiu 
smukle pasamdęs del vestuvių. 
Bus orkestrą, degtines, ailaus. 
Ar negerai ?

— Man smukle smirdėt e 
smirda, — tarė atsidusus Onu
te. Alaus nei degtines burnoje 
neturėjau. Bet kam ežia daug 
kalbėti. Asz jau pasakiau jog 
netekėsiu už tamistos. Tamista 
netiki in Dieva, iszjuoki musu 
szventa tikėjimą, Lietuviszkai 
kalbi, kad esi priverstas. Asz- 
gi, už Dieva, už tikėjimą, už 
Lietuviu kalba, savo gyvastį 
esu pasirengus paaukauti. Isz- 
tekejus, tamistos neatverscizia 
nes jeigu tamista neatsižvelgi 
ant motinos aszaru, kuri tamis
ta pagimdė ir užaugino tai ne
klausysi nei mano maldavimu. 
Musu gyvenimas butu amžinas 
nesutikimas. Pasijeszkok sau 
kitos.

Czia Tadas sprūdo, .keikda
mas, laukan. Betikiene-gi na
bage seke verkdama paskui sū
neli.

jus kaipo gabiausia kalbėtoja, 
dainininke ir veikėja tarpo vie
liniu Lietuviu.
l
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atsitikimo. Sziaidien patemijau 
lailkrasztyje pajeszkojima Ta
do. Mat apsivedė su ‘kokia ten 

l svetimtaute bet negyveno suti
kime nes jo pati, sako, patyrus 
Tado isztviikima, pareikalavo 
nuo jo atsiskyrimo ir užlaiky
mo. Tadas, matydamas kad 
pnalosz byla, pabėgo palikda
mas skurde paczia ir valka.

Onlute-gi isztekejo už p. A—, 
vietinio Lietuvio vargonininko. 
Laimingai 'dabar sau gyvena ir 
dirba visu gei'biami Lietuviu 
visuomenes dirvoje.

SKAITYKIT “SAULĘ” PLATINKIT |

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI, ... 50c

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

Saule Publishing Co
Mahanoy City, Pa.
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SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
\ Viesz. Jėzaus ir

...IR MALDA... '
/ \ Motinos Szvencz.

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Preke, 15c.
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Dede Samas Sako: Asz Noriu Kovojancziu 
Doleriu!!!

Amerika turi būtie drūta! Kožnas vyras ir motere turi 
duoti savo pajiegas del sudrutinimo Ameriko, laike kares!

Nekurie nesza ginklus—kiti lekioja su eroplanais—kiti 
atiduoda savo krauja ant laivu ant mariu!

Tie ant naminio frunto turi parūpint tiems ginklus ir ero- 
planus. Tai tavo pasiaukavimas už tuos kurie už tave ko
voje ir apgina ! PIRKIE BONDUS IR MARKES SZIA- 
DIEN ! ! !—PIRKIE SU KOŽNU CENTU KURI GALI 
SUCZEDYT!!!
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iS'aiuile leidžiasi in vakarus ir' imti, 'bet tokia jauna... ar ji ka 
moka? Ir taip sėdėdamos ken-atnt suniurusio kalėjimo bromo 

slankiojo ilgi szeszeliai. Susi- 
kulprinus selnejle kas valandėlė 
kale primerktas akis in dangų 
ir aprūkęs kvietkas ant jos se
nos skrybėlės linko žemyn, 
čzliuostydamia. klallejimo aprū
kusia sietoa. Prisiartino prie jos 
mergina isz Iszganiymo Armi
jos ir lengvai ir szvelniai paly
tėjo jos ipeti.

— Paliuosuos juos apie szesz- 
ta valanda! — pakuszdejo ji se
nelei. — Poinia laukia vyro, ar
— sulniaus?

Senele pakele 'galva.
— Sumaus, sunaus! ■— ji su- 

szuko. — Neiszgirdo genai pa- 
klausy'mo, kadangi jau buvo 
biskuti kurczia bet suprato ko 
klausta..

Mergina atsiduso ir pasilen
kė prie jos.

— Ar jis... sumusze ponia?
— paklausė miniksztai, baimin
gai. — O įgal buvo labai bied- 
nas ir ika nors pavogei?

Niekados savo gyvenime ne^ 
palytėjo manes nei su pirsztu.

Iszeme isz kiszehiaus plutele 
dudnos ir atsikando szmoteli.

— Paėmė ji ii’ uždare ant sze- 
sziu menesiu už tai kad mete su 
plaktuku in dažiuretoja Redla 
apautUvu fabrike. O jis nei ne- 
misllijo mesti... Kata.? Jis ir 
su kumszcziom butu davės jam 
tiek, kiek reikia...

— Melskis, idant jo szirdis 
sugryžtu prie Pono! — tyliai 
tarė ergina, — bet senele ne
girdėjo tos kalbos.

Plaktukas, — trauke toliau 
retkarcziais kosėdama — pa
taikė Redilai in dantis. Bet ma
no Taimoszius nefmete jo, ne!.. 
Tuojaus, tuojaus...

Kur tai sugirgždėjo durys. 
Taiku ėjo 'greitu žingsniu jau
nas vyriszkis, pasukdamas in 
bromą.

— Tai jis! Jėzus, Marija, tai 
jis!

— Laba diena, motin!
Tvirtai prispaudė ja prie sa

ves o ji drebaneziom rankom 
vedžiojo jam po krutinę. Pake
le galva per motinos peti njera- 
miu ižiurejimu perbėgo tuszczia 
gatve. Motina jo žiurejima ty
rinėjo, jaute kaip džiūsta jos 
luipos.

— TuojaUs paklausiu, — mis- 
lijo. — Bet kas bus, kada ji ap
sakys? Gal suduos jis jai in vei
dą, gal atstum, suduos in kru
tinę, kuri ji iszpenejo?

Apžiūrinėjo aplinkui visas 
kalėjimo sienas.

— Kur Lili, motin? Kur ma
no ipiaiti?

Ir sunkiai atsirėmė paežiais 
in siena. Senele .pradėjo kosėti.

— Ji nesislepia priesz tave, 
Tamoszeli!

— Nesislepia! — Antakiai 
jam susitraukė vienon linijom 
— Kur ji, motin?

Pasitraukė nuo jo per viena 
žingsni. Geriau apie tai kalbėti 
stovint atokiau.

— Palikai mus be skatiko. O 
ežia žiema... ant kiemo szaltis...

— Juk buvau aresztuotas, 
motin!

— Na taip... taip... — Senele 
kaip tik aipverte liežuvi isz- 
džiuvusioj burnoj. — Szeszis 
kryželius jau kilnoju o vienok 
nusisaindžiau tarnyston, skalb
ti. Bet tiek szimtu, jaunesniu už 
mane nori darbo... ne visados 
priimdavo. O Lili, ka... nedrąsi, 
peles bijosi, miesto neapken- 
czia. Isz pradžių bandžiau ja

te jome 'balda ir szalti.
— O cziia, kieman, pradėjo 

urnai dairytis Redla... su milži- 
niszlku cigaru dantyse.

— Gaila man jus, ponia Brau
ne, — asz, — sako jis., — apie- 
ravosiuos jums, neįžiūrint kad 
Taimoszius norė jo užmuszti ma
ne plaktuku. Atsiimsiu jums, 
— saiko — vyno ir mėsos...

— Lile stovi prie manės, už 
mano pecziu slepiasi ir dreba 
kaip apuszies lapas. Klausiu 
jos: “Ar sutiksi priimti užkan
di isz ranku to, kuris tavo vy
ra inkimszo in kalėjimą? Sa
kyk drąsiai, maino vaikeli, nesi
bijok! “O jis žiūrisi in ja savo 
kytroim llapes akim, pradeda 
pasakoti apie teatru ir cirkus. 
Lile visai nukaito iszigirdus 
tuos pasakojimus.

Antra diena ant kiemo už
važiuoja isz fabriko vežimas o 
ant jo visko pilna. “Ar nori tai 
priimti, Lile?” — klausiu, o 
akiu niuo jos nenuleidžiu, kada 
badas jau gerokai mus pakute
no. O ji tvirtai stovi, atsiremia 
ant stalo, tik dar daugiau isz- 
balo ir atsako: ‘‘Neimk to vis
ko, motin, turime 'gauti darbus, 
turime!” ir parpuolė staiga 
ant grindų, net nesuspėjau jai 
ka tai pasaikyti o buvo tai jau 
praejas menuo po tavo uždary
mui.

Tamoszius visas susipurte. 
Krutinę jam baisiai kilnojosi.

— Daugiau! Noriu žinoti vis
ką, visiką?

— Daugiau? nieko daugiau 
nebuvo. Vaikszczioj.a kas diena 
Redla po kiemą ir cigarus ru
ko. Sako, kad jis mus nori nuo 
uodu dūmais apginti. Ant Li
lės nuolatos iszvertes akis žiu
ri. Visi... tegul juos velniai pa
ima, — kada pamato Liles vei
deli, — akiu neatitraukia. O Li
le, žinai, jokios sylos, nei drą
sos... Ant visko pristotu, jeigu 
ne asz.

Pradėjau naktimi ja vaktuo- 
ti, vakarais in lova ja varyda
vau. Syki jos kiszeniuje radau 
cukierkas pqpierukese, regis, 
nuo jo... priėmė. Turėjo but al
kana, vargdiene! Paprastai ne
užmiegu', laukiu kol ji užmigs... 
ir tik tada nusiraminu, atsigu
lti ir veikiu, verkiu... idant ji 
nematytu. Buvo jau tuo kart 
treczias menuo tavo kalėjimo. 
Kojas isz bado kaip tik galėjau 
pavilkti. Pernai juk pabaigiau 
szeszes-deszimts metu...

O Redla kasdiena prasedine- 
ja ant kiemo ir linksmas daine-

Mokinasi Dirbti

Pulkininkas Stilwell isz 
Camp Shelby, Miss, imasi 
prie darbo iszdirbime kara
binu ir jeigu reikes, tai imsis 
prie tojo darbo ant tikrųjų 
kaip ir kiti darbininkai. 

les dainuoja. Pakels savo stora 
snuki, tuokart matoma ant lu
pu molyne nuo įplak t ūko.

— Kaip ponas nesigėdim?— 
klausiu jo. — Neturi ponas nei 
trupinio susimyilejimo , savo 
szirdyj nei del jos, nei del jo.

Iszsiszieps dantis kaip bež
džione ir ruko sau cigara.

— Aha! tvirtyne pradeda 
mislyti apie pasidavima... szal- 
tis, alkis... Tegul ponia daug 
nesirūpina, ponia generoliene 
Broun, asz ja paimsiu. Tik kiek 
tai gaila man Liles, ji per gra
ži yra jusu sunui, piktadariui... 
Bus ji mano, bus.

Turėjau tada peili rankoje... 
su noru bueziau jam paszonen 
insmeigus bet stovi prie manės 
Lile ir ji verkia...

Misliju sau: be abejones ji 
papuls jam in rankas. Paims ir 
pames paskui, kaip nuplyszusi 
czeveryka. Reikėtų ja isz na
mu in kur iszsiunsti.

— Szalin! — sakau jai. — 
Iszeik sau’ rytoj isz tu namu. 
Gania jau tavęs pridabojau. — 
O ji apsikabino mane, prispau
dė... Nesuspėju apsidairyti. -— 
Motin! — saiko ji, — kur asz tu
riu eiti ? Atsisukau, 'bet galėjau 
toj valandoj ja pabueziuoti ir 
su ja sykiu verkti.

O Redla garsiai nusijuokė ir 
nuėjau sau.

Visa nalkti sėdėjau jos kam
baryj ir mislijau kaip ji reikia 
užlaikyti, apginti. Ryte dasiži- 
nojau, kad Redlo ant tos die
nos pasiliuosavo nuo darbo. 
Atėjo netrukus ant .kiemo, pa
sirėdęs, kaip kada szventeje 
kokioje ir pradėjo vailkszczioti 
po langais. Lile dar gulėjo lovo
je.

— Imkis sau kas tavo, ir isz
eik !

Atplyszo jai sagute .nuo ka- 
sziko. Liepiau jai eiti pas kai- 
minka Simon pasiskolint szniu- 
ro. Žinojau kad ponia Simon 
tuo tarpu yra ant turgaus. O 
pati guogrei'cziausiai in darže-
Ii, idant tenai iszsiverkti. Szau- 
kiausi tada tavęs pagelbon... 
Sunku man buvo. Galva apsun
kinta... ant kojų ka tik stoviu.

Staiga girdžiu kad eina kas 
teikis prie manes. Apsižiurau, 
ponia Simon atėjo ir tarė:

— Buvo pas mane ponios 
marti. Norėjo szniuro. Bet man 
rodos ji ko tai kito'buvo atėjus 
in mano namus... Mano vyro si
dabrinis laikrodėlis nuo stalo 
dingo...

— Tėgul ponia eina pas ja 
paklaust. Ji sziadien iszkeliau- 
jai.

— Asz pasiunlcziau pasmauk
ti pallicijos. Gal ir ponia nepa
tingės in namus (pažiūrėti revi
zijos! — suszuko baisiai.

Atėjo palici jautas, toksai 
žiaurus... Lile sėdėjo ant lovos 
ir kada inejeme, ipaszoko persi- 
gandus.

— Palicijantas nori pasižiū
rėti in tavo kiaszika — sakau 
atidaryk ji ir parodyk jam...

Ponia Simon pradėjo karsz- 
tai metyti isz kasziko daigtus 
ir... isztrauke tuojau iiaikrodeli.

Tamoszius, nuo sopulio insiu- 
tes, nutvėrė motina už gerkles.

— Tai melagyste! — suszu
ko, tai melagystė! Lile yra ne
kalta ir czysta kaip aniolas!

— Tamoszeli!... tai asz paiki- 
szau laikrodėli jos kaszikan... 
Nuteisė ja už tai ant trijų me
nesiu. Tiktai kalėjimas ja galė
jo apginti ir apsaugot i nuo to 
latro... Nieko geresnio negale-

1 jau iszmisilyti. Tas ja iszgelbe-’ 
jo... jos dorybia... l

Senele atsisėdo ant akmenio' 
j ir pradėjo szluostyt krauju ku-j 
I ris pasirodė jai ant lupu. Su-j 
| nūs žiurėjo ant jos suniurusiai 
nežinodamas ar maldauti moti
nos dovanojimo ar ant jos pul
tis ir ja sutreplenti...

Isz už bromo iszsigirdo bal-i 
sas merginos isz iszganymo'ar- 

imijos. Ji kreipėsi prie kokios 
tai sesers ir prasze jos pakelti 
sziidi prie Pono. I

— Girdi, Tamoszeli? Tai Li-, 
les žingsniai... Sziadien baigia-’ 
si jos 'bausmes laikas. Eik prie' 
jos, Tamoszeli... Asz ja nekal
tybėje užlaikiau....

Pasirodė jiems jaunos mote- 
riszk'es iszveizda kuri isztiese 
prie ju rankas.

— Tamoszeli!...
Virpėdamas isz susijudinimo, 

jaunas žmogus .nutvėrė ja in sa
vo glebi.

— Lile miela... mano bran
giausioji...

Prie kalėjimo sienos stovėjo 
užmirszta motina ir szypsojosi 
linksmai, matydama jaunuju 
laime.

Rooseveltas Mokinasi
Szaudyti

Paveikslas parodo prezi
dentą Roosevelta laikę pir
mos svietines kares, kuris 
mokinosi szaudyt 1917 mete. 
Prezidentas iszsitare kad 
Washingtcne nesiranda szia
dien užtektinai kareiviu kad 
padaryti gera paroda, nes vi
si iszkeliavo prie tarnystes.

Co-ordinatorius
Gumo

Arthur B. Newhall, likos 
paženklintas kaipo co-crdi- 
natorius gumo ir jo naudo
jimo po sklypą ir kad sueze- 
dyt gumo kiek galima del 
kariszku iszdirbyscziu. Ap- 
laiko jisai metines algos tik
tai viena doleri, nes tai patri- 
jctiszkas darbas.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Sziadien neturiu naujienų 
inval'iai,

Ba mano reporterei dideli 
skauduliai,

O ka gailiu 'daryti, 
Reikia szi, ta varyti.
Tiėk to, klausykite, 

Ausis ir žlibas pastatykite, 
Kulr tas dėjosi, .nesakysiu, 

Tik teisybe pasakysiu,
Bet ka ežia tylėti, 

Ir in skudurą vynioti.
Lietuvisžkoje apygardoje, 

Neidideilioje — mažoje, 
Kelios szeimynos ten yra, 
Nes gero mažai ne yra, 

Be to, laĮpie keturiolika vyru, 
Pasielgineja labai negerai,

Kaip laukinei ėdasi,
Už plauku kabinasi, 

Pas katra pamato pinigus,
Tai net atlkisza nagus, 
Yra ir tokiu nedorėliu, 
Kaip laukiniu žvėrių, 
Prisiege už neteisybe,

O, Dievo galybe!
Vai jus žvėrys, nedorėlei, 
Nielkszai ir nuskureliai, 
Tai vyruti, tikri rakalei,

Pri'buvia in czionais, 
Mislina kad dideli ponai, 

Pirmiausia tokiam reikia 
įplegu, 

Kad nesika'bytu prie kitu,
Ba ezien ne Lietuva, 

Czion neskaldysi galva,
Ne peiliu nepjaustysi, 

Už tai gala susigraibstysi.
* * *

O kad jakvaraba, su tokia 
galva,

Ne dyvai, turiu tokiu baldu, 
Tai sunku viską atmyli,
Todėl imu apraszyti. 

Paprasze mane ant želamisziu, 
Kaip jau žinoma deil visu, 
Kad ir ražaneziu gieda, 

Daug geria ir mėsos suėda, 
Valanda treczia atėjo,

Da neikurie ten sėdėjo, 
Vienas žmogelis labai nuvargo, 

Ant rytojaus turėjo eiti prie 
darbo,

Ir tare in paezia, 
Dusziulk, einame naimo, 

Ba man jau sunku galvoj, 
Rytoj turiu eiti in darba, 
Man skauda labai gaiva.

Bobdle balsei užpyko, 
Prie vyro su kėde priszoko, 

Vargszui galva perkirto, 
Vos žmogelis neĮpiarvirto.

Ir da palicmonus piaisiszauke, 
Žmogeli pas vaita nutraukė,

Tai vis isz Dievo garbes,
Ant prapulties,

Ražaneziu peigiedo j o, 
Ant proves nuėjo,

Tai vis didžiausia garbe, 
Kad ir su permuszta galva 

stepes.

ISTORIJE apie Gregorius, 
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

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

Naminis Frontas i^žeš' io j.; pav:- nebbs nauju

Pry s z aky s
____

(Szis yra vienas isz serijos sa
vaitiniu Karo Produkcijos Ta
rybos straipsniu).

Szis karas yra karas daug 
frontu, namie kaip ir užsieny j. 
Svarbiausias isz naminiu fron
tu yra karo produkcijos fron- 
.tas. Ten mes vykdome didyji 
Įofensyva — Karo Produkcijos 
Vaju. Karo Produkcijos Vajus 
riszasi su kitu vaju, kuris jau 
priesz ikiėk laiko pradėtas ir 
kuris būtinai turi įbuti pasek
mingas jeigu mes gaminsime 
mums labai reikalingus gink
lus ir tankas ir laivus ir lėk
tuvus. Szis kitas vajus yra va
jus surinkti’ kiekviena dalele 
atliekamo metalio, senos gu
mos ir popieros ir atiduoti at
gal fabrikams. Szitam vajui 
kiekvienas Suv. Valstijų gy
ventojas gali pUdeti. Aficialiai, 
szis vajus vaidinamas Salvage 
for Victory vajus. Ji vykdo Ka
ro Produkcijos Tarybos Bureau 
of Industrial 'Conservation per 
komitetus 42 valstijose. Dabar 
biuras koncentruoja savo pa
stangas Amerikos 6,500,000 
uikese, kad gavus atliekama ge
leži ir plieną fabrikams ir sena 
guma instaigoms, kurios per
dirba juos. Yra apskaitliuoja
ma, kad gal kiekvienoje uikeje 
Suv. Valstijose randasi apie J/4 
temas atliekamo metalio, kaip 
ir daug senu guminiu padangų 
ir kitu daigiu. Pakol mes insto- 
jome in ikara apsaugoti demo
kratijų žmonių laisves, mes 
Ameri'kiecziai visiką per 'daug 
eikvojome. Todėl, kad musu 
szalis gausinlga visokiu gamti
niu turtu. Bet dabar viskas pa
sikeitė. Mes dabar žinome kad 
nereikalinga • popiera bus su
naudojama dėžėms amunicijai 
ar prezervuotam maistui ka
reiviams. Mes dabar žinome, 
kad atliekamas metalis gali 
tapti tanka ar laivas ar lėktu
vas. Mes dabar žinome, kad ka
da Jalpoinai sustabdė plaukimą 
naujo gumo mums, senos pa
dangos buvo invertintos kaip 
kulkos.

Mes Amerikiecziai mokina
mos kaip taupyti. Mes dabar 
suprantame kaip svarbu yra 
prižiūrėti viską, kad tik ilgiau 
butu naudinga.. Tas labai svar
bu nes nebus užtektinai daug 
kasdien vartojamu daigiu, kaip 
naminiu inrankiu. Kas savaite 
mums pranesžamia kad taikos 
laiku fabrikai Uždaromi ligi 
pakeisti karo gamybai. Po Ge-

Du Draugai Sveikinasi

Nelson Rockefeller (ant 
kaires puses), administrato
rius kariszku veikalu, svei
kinasi su generolu Arturo 
Mojica isz Chiles, kuris pri
buvo in Washingtona ap
svarstyt kariszka padėjimą 
Chilijos ir jeszkoti pagialbos 
nuo Amerikos.

akalbiamuju maszinu ir prašy
tojų. Nebus daugiau “julke 
boxes” po Balandžio 30 d. Tos 

' dideles maszinos suva'rtojo per
daug metalio kuris karui yra 
reikalingas. Vienoj maszinoj 
buvo užtektinai misingo pada
ryti 750 patrondežiu (cart
ridge cases). j

Jeigu mes taupysime pro
tingai mes turime planuoti. 
Tas lieezia kiekviena isz musu 
ir visas industrijas. Tik pažiū
rėkime in pieno dalintojus. Isz- 
tyrinėjimas parode kad jeigu 
pieno dalintojai nebutu pada
re planus taupyti ju padangas 
tai po 8 arba 10 menesiu nebū
ta galėja pristatyti pieno. Jie 
planuoja dabar kad ko-ilgiau- 
sia galėtu pristatyti pieno.

Daug geležies ir plieno, ku
rie naudojami gaminimui lovų 
ir szieniku bus sustabdoma Ba
landžio 1 d. Ir po Gegužes 31 d., 
nebus metaliniu baldu. Karo 
Produkcijos Taryba griežtai 
kontroliuos pertaissyta guma, 
jis nebus naudojamas daugeliui 
daigtu — vežimėliams vaiku- 
cziams, naminiu darbu pįrszti- 
nems.

Jeigu gyvenate vienoje isz 19 
rytiniu valstijų arba Washing
tone ar Oregone tai suprantate 
alpie 20% nukirtima gazolino 
stotims. Tas invyko del aszies 
submarinu nuslkandinima lan
keliu. Paskirstijimo pirmas 
žingsnis.

Jeigu karas pasigreitins vi
sas keliavimas bus sunkesnis. 
Motoristams bus mažiau gazo
lino ir paprastiems keleiviams 
nebus galima vartoti trauki
nius arba kitus budus nes jie 
bus vartojami pergabenimui 
kareiviu.

80% pirmos ruszies odos da
bar vartojama ginkluotoms jė
goms ... neUžmirszkite taupy
ti “anti-freeze” kaip iszlei- 
džiate isz savo radiatoriaus... 
Karo Prod ūkei jos Taryba isz- 
baigs civilini vartojima “sze- 
lialko”... jis vartojamas mili- 
tariniams ir laivyno inrengi- 
mams... Kainu Administraci
jos Ofiso vartotoju skyrius 
praszo visu szeimininkiu paim
ti siūlo ir adata ir pertaisyti 
visus senus drabužius, ipriesz 
perkant nauju ... Karo Pro
dukcijos Biuras prasze duon
kepiu mažinti darbo iszkas- 
czius sulaikyti prekių kilimą. 
Admiiiistravimo-darbininku su 
sirinkimai greitina Karo Pro- 
dukci j os V a jaus. planus.

(Bus daugiau) 
War Production Board, 

Washington, D. C.

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.

I

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
--- o---

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

Prisiuskite 250 o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.
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ŽiniosVietines
—■ Ponia SaJomca Rinlkevi- 

cziėne, 901 W. 'Centre uly., tu
rėjo nelaiminga atsitikima na
mie, puldama žemyn tropais 
susižeisdama labai skaudžiai ir 
turėjo būti nuvežta in Locust 
Mountain ligdribute ant gydy
mo. Linkime jai greito pasvei
kimo.

— Ponas Motiejus Pau
lauskas, isz Shenandoah, lan
kėsi ana diena Malianojuj ir 
ta ja proga atsilankė in “Sau
les” redakcija.

— Bernardas Juodeszka, 21 
metu, S. 10-tos uly., likos nu
vežtas in Locust Mountain li- 
go'nbute ant gydymo, būdamas 
sužeistas automobiliu nelaimė
je arti Ellenigowan 'kaimelio, 
per automobiliu kuri vare An
tanas Stanisakis, isz Shenan
doah. PaJlicija tyrinėja atsiti
kima.

—■ Susivienijimo Lietuviu 
Amerikoj, vietine kuopa 211, 
laikys Didelia Card Parte szi 
Nedėlios vakara, 26 d. Balan
džio (Apr.), kuri atsibus Szv. 
Juozapo svetainėj. Puikios do
vanos bus iszclalinamois del lo- 
szeju. Prasidės 8-ta vai., vak. 
Ineiga 50 centu.

—■ Balandžio — Apriliaus 
pienesis jau baigiasi ir neužil- 
jgio turėsime Gegužio menesi.

—< (Visos daržoves ir lapai 
ant medžiu jau pasiredineja in 
savo vasarinius parėdus.

—■ Praeita Petnyczia likos 
sužeistas anglių skylėje Anta
nas Savaika, 634 W. Spruce 
uly., ir likos nuvežtas in Lo
cust Mountain ligonbute. Ka
peikas jam sulaužė szoukaulius 
ir likos sužeistas ant viduriu.

— Lietuviu Draugiszkas 
Moterių kliubas, isz Skulkino 
pavieto turėjo savo metini han- 
kieta Necho Alien kotelyje, 
Pottsvilleje, Panedelio valkata 
kuriame dalyvavo daulgiau 
kaip 200 sveteliu ne tik isz mu
su pavieto bet ir isz Wilkes- 
Barriu ir kitu miestu. Buvo su- 
losztas puikus programas del 
palinksminimo sveteliu.

— Valdiszikas sekretorius 
Morfgenthau ir kiti ženklyvi 
žmones įkalbės per rėklio Ket
verge vakara, Balan. 23 d., nuo 
10 lyg 10:30 vai., apie valdisz- 
kus 'bonus ir apie deszimta pro
centą nutraukimo nuo žmonių 
algų kad tokiu budu galėtu jie 
pirkti bonu ant iszmokesties.

SHENANDOAH, PA.
— Vietinėje ligonbuteje gy

dosi Viktorija 'Szeraikojiene isz 
Mahanojaus ir Juozas Nau
džiūnas isz miesto.

' — Utarninke likos surisz- 
ti mazgu moterystes pana Ma
rijona Žemeliute su Petru Ka
rosu, isz William Penn. Kuni
gas J. Degutis suriszo mazga 
moterystes.

— Sekanti kareivei lankėsi 
namie ant keliu dienu: Miko
las Sadauskas isz Kelly Field, 
San Antonio, Tex., pas savo tė
velius ant 430 W. Columbus 
uly. ir Vincentas Vaicziulis isz 
Technical School, Mass., pas 
savo tėvelius ant 1172 W. Cen
tre uly.

§ Kaip skripka gerai u'ž- 
strajysi tai ir grąžei grajysi, 
panasziai ir moterei, jeigu jai 
striunas sutaikinsi tai ir gražia 
muzike turėsi.

§ Kitu nealpkallbinekie nes 
apie save da daugiau kalbu isz- 
įprsi.

Parengineje Tilta Ant Dinamitavimo

Szitas paveikslas likos nutrauktas kur ten ant Filipinų, 
kur Amerikoniszki kareivei Su pagialba Filipiniecziu pade- 
d adinamita po tiltu, per kuri ketina pereiti Japoniszki ka
reivei, jeigu ateitu in ta apylinkėje. Bus tai karsztas priė
mimas Japonu.

Vaikas Iszgialbetas Per SUŽAGETA

Sapna Nuo Baisios
Mirties

Stroutsiburg, W. Va. — Jei
gu Howard Browning, dažiu- 
retoįas akmendaužes, butu pa
klausęs sapno 15 metu Miko 
Goodman, tai sziadieh hutu gy
vas ir sveikas ir nebutu sudras
kytas ant szmotu per baisia 
eksplozija. Vaikas turėjo už
siėmimą kalvėje ir puse valan
dos priesz nelaime tarė jis 
Browningui:

“Mister Browning, hulkie 
taip geras, uždengikie taja de- 
žia su dinamitu kuri stovi 
anam kampe. Asz vakar sap
navau buk tasai dinamitas 
eiksplodavojo. Daugiau czio- 
nais nebusiu jeigu jo neuždeng
si.”

Vaikas, pabaigos darba, nu
ėjo namo. Browning, 'kaldamas 
inikaityta geleži, nuo jos puolė 
kibirksztis tiesiog in deže su 
dinamitu. Dinamitas eiksploda- 
vojo iszneszdamas visa dirbtu
ve o su ja ir Browninga. Taip
gi smaukei sužeidė keturis ki
tus darbininkus kurie artimoje 
dirbo.

ISZLIETUVOS
Žemaitijoje Ir Keliose 

Užnemunės Vietose 
Ūkininkai Labai Skau

džiai Nukentejo

Pagal žinių, Žemes Ūkio Rū
mai parengė projektą, pagal 
kuri Žemes Banko 'bus kredi
tuojami karo laiko nukentėju
sieji ūkininkai.

Tokiu ūkininko, kuriu butu 
suidege visi trobesiai bei sunai
kinti visi galvijai, nėra daug. 
Žemaitijoj ir kai kuriose Už
nemunės vietose karo laiku 
ūkininkams padaryta daug 
bled eis.

Kad nukentėjusieji galėtu 
atsistatydinti ir pradėti vėla 
gyvenimą, pagal ta projektą 
numatoma suteikti ilgesnius 
kreditus ir kitas lengvatas. At
itinkamos instaigos jau surin
ko reikiamas žinias apie kredi
tus.

—■ Busi užganadytas ir 
linksmas jeigu skaitysi laik-Į 
raszti “Saule.”

Į dono rankosia.
Dabar vaikszczioju aplinkui 

savo t'orteca, nulindęs kaip 
Hitleris po Rusiszkam mus'ziui.

Žmogelis Užrasze Savo'Ma'nisz,ke ®iriasi 'Priesz kaimy'
| nūs, kad mane ne ---------- x---------- , -

Moterei Visa lurta; tvirtovių |per tris metus ir tada įvaro prie manes, kalbėdama:

ATSITIKIMAS
ISZ DAUGELIO!

Dabar Neturi Ramybes laip1sl';es su klh1’Pirmiltlllls
17 C7 iii vac? mm i.arzz I \r.l

Ne yra tai tik pasaka apie 
ka jumis mylemi skaitytojai

szliu'bas jau iszdylo.
Todėl patariu visiems, kurie 

jau pergyveno su savo motere-

MERGAITE

Ižgama Suviliojo Maža 
Mergaite Su Saldumy
nais, Po Tam Ja Bjaurei 

Sužagejo

Talmage, Ind. — Kokis tai 
iszigama kurio palicija iki szioL 
da nesueme, susitikęs asz- 
tuoniu metu mergaite Fanny 
Osburn, kuri ėjo isz mokyklos, 
pasiute jai saldumynu ir mer
gaite prasze kad jai duotu. 
Tada tasai ižgama paliepė jai 
eitie su juom. Nusivedęs mer
gaite in krumus arti kelio, lik 
deszimts miliutu ėjimo nuo jos
ios namo, bjaurei ja su'žagejo. 
Lavonas mergaites likos suras
tas per vaikus mažam upėtaky
je. Josios gerkle buvo per
pjauta nuo ausies lyg ausies, 
viena akis buvo iszpleszta ir a- 
belnai visas1 kūnas buvo ap
draskytas. Žeme aplinkui Ti
peli buvo paraudonavus mer
gaites krauju.

Daugelis ypatų buvo mate 
mergaite einanezia su tuom 
ižgamu, todėl galėjo praneszti 
palicijai kaip jisai iszrode. Pa
licija tuojaus pradėjo tyrinėti, 
bet da jo nesurado.

Maža Fanny 'buvo vyriau
siu kūdikiu jos tėvu, motina 
konia nepamiszo kada dagirdo 
apie 'baisia mirti jos kūdikio.

Yra tai baisus prasergejimas 
visoms motinoms, kad apsau
gotu ir pamokytu savo vaikus 
kad niekad nieko neimtu nuq 
nepažlnstamu vyru ir niekad 
neatsitolintu toli nuo namu.

paraszau 'bet tikras atsitiki
mas isz Lietuviszko gyvenimo,! 
vokiu sziadien daug atsitinka i 
ant isvieto, o tai vis per kvailu
mą vyru, kurie už daug insi- 
skverbia moterims in andaro- 
kus. Paklausykite:

Tūlas žmogelis, gyvenantis 
vienam isz artimesniu miestu 
Pittsburgho, Pennsylvanijoj, 
raszo man sekaneziai, o kurio 
laiszkas pats jum iszaiszkins:

“Garbingas ponas redakto
riau:— Praszau patalpyti szia 
mano korespondencija. Asz... 
pergyvenes czion Amerikoj su- 
virszum trisdeszimts metu, vis
kas man sekeisi kanuopuiikiau- 
sia, nusipirkau praparte, pa- 
sistaeziau puikia stubele, užsi
dėjau bizni, ir viskas gerai se
kėsi su Dievo padėjimu, galė
jau pasirodyt priesz visa vi
suomenių, kad esmių ka nors

Pamokinimai

—■ Jeigu tau nubodo tavo 
draugas, tai paiskoiink jam pi
nigu, o atsikratysi nuo jo grei
tai.

— Jeigu gera užrūstinsi, 
tai ne greitai perpraszysi.

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

vertas.
Karta sugryžes namo už- 

temin'au dideli nesmaguma sa
vo nameli; mano pati vaiksz- 
cziojo po stulba apsiniaukus 
kaip dangus priesz perkūnija, 
alpsiaszarojus, maszeiruodama 
nuo vieno kampo in kita, kaip 
laukine kate kle'tkoje. Užklau
siau josios:

—• Pacziuk, mano gyveni
mo prietelka, kas tokio atsiti
ko namie, kad tu taip nuliū
dus?

Mano mylima pyksztelejo 
man kaip isz karabino:

— Ar tu da nedasipratai 
mano nuliūdimo?!...
Asz tau per tiek metu tarnavau 
ir nieko neturiu ka galeeziau 
pavaldyt savo locnascziu, tik 
marszkinius ant skuros, o jei
gu negalėsiu aplaikyti to, ko 
asz sau vėlinu,tai nieko dau
giau nedirbsiu ir tavęs nemy
lėsiu !

— Tai kongi tu nori, mano 
szirdžiuk —užklausiau josios.

— Turi užraszyti ant manės 
visa praparte ir gana!—atkir
to mano prisiegele.

Pagalvojau sau, ka daryt su 
prakeiktu upu moteres, reikia 
užraszyt jeigu noriu turėt mal- 
szu gyvenimą nes asz myliu ty
kumą, esmių malsziu žmogum 
ir nenoriu turėti namie peklos.

Nuvažiavom in suda ir apra- 
sziau ant moteres ka tik turė
jau. Sugryžom namo ‘linksmi, 
mi.

Praslinko keli menesei mal- 
szaus gyvenimo bet velnias ne
miega ir pradėjo motore *to- 
liaus pakurstinet. Maniszke 
vela pabudo ir pasisziauszus 
kaip szeiszkas. Užklausiau jos, 
“Kas dabar atsitiko, mano du- 
szele?” ir net nutirpau iszigir- 
des jos atsakyma:

—■ Žinokie tu ubage, kad 
tai mano praparte, o tu dabar 
esi mano kampininkas!

Pradėjo su manim bartis ir 
kolioti visokiais bjauriais žo
džiais. Norėjau savo duszelia 
truputi pabaust, bet kur tau. 
Tuojaus suszauke visus vaikus 
ir pradėjo mane bombarduoti 
isz visu pusiu ir varyt isz na
mu. Nedalaikiau smarkaus 
bombardavimo, turėjau iszeit 
isz savo locno namo, palikda
mas visa savo amunicija nevi-

lems 20 ar daugiau metu, I bar vienas nuo kito, kaip ska
idant paantrintu szliu'ba, nes!nes grauždami gryna kau'la žiė- 
panaszei gali atsitikti kaip su mos laike.” 
manim.

Didesnius vaikus
[Patariame tam žmogeliui 

iszvare nueiti pas gera advokata, o u'ž- 
inleis in | tarnauti pas kitus, o mažesnius t virtimam kad “praiparte’ nuo 

: moterėles gales atsiimti nes ji
— “Eikite pas tęva, 'tegul gavo nuo jo apgavingu budu. 

jus augina,” o kad tėvas dabar į—- Daug panasziu avinėliu ran-
LVVCV, 

o kad tėvas dabar į
ie Į neturi nieko, kaipgi gali augiu- jdasi ant szios aszaru pakalnes]

1 ti vaikus, taip ir mėtomės da-| --------------------------

Amerikoniszkos “Bites” Apsaugoje Panamos Kanala

Sziadien Panamos Kanalas būdamas pavojuje nuo neprieteliu eroplanu, Ameriko
niszki kareivei apsaugoje kanala visekeis budais su visokeis ginklais, o ypatingai su ero- 
planinems armotoms kaip ant paveikslo matome, kurias užvadino ‘ ‘ Bitėms. ’ ’ Torpedinei 
laiveliai patruliuoja pakraszcnus kanale, apsaugodami ji nuo užklupimo neprieteliu.

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

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

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

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

No. 103 Vaidelota, apisaka isz, 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ............................... 15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c

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

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

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
pacziuo'as. 76 puslapiu...............20c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu ...............................15c

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

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

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

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

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kodėl 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
di.dli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoji. Netobulas žmogus, 
Susideda isz 122 puslapiu.......... 25c

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

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

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

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

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

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

Adresas:
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna.




