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Isz Amerikos ATIDAVĖ TURTUS KARE
j PATI PER DAUG 

KASZTUOJA
'f ’«S _________

Insitaise Sau Balvona
Richmond, Va. — Ant dane- 

Bzimo policijai buk kokis tai 
Jokūbas Herdlicka, pasielgine- 
jo nepaprastai, tieji atvažiavo 
isztyrineti kaimynu pasiskun
dimą. Kada palicija pribuvo 
pas ji, rado puikei papuosztam 
kambaryje sedinczia, puikiuo
se pareduose moteria. Isz pra
džių palicija mane buk tai gy
va ypata bet greitai persistik- 
rino kad tai vaszkinis balvonas 
kokius naudoja sztoruose.

Jokūbas kalbėjo in sėdinti 
balvona kaip in savo paczia. 
Galicijai iszaiszkino buk jis ve- 
luk turėtu vaszkine motere ne 
kaip gyva nes gyvai moterei 
Užlaikymas kasztuotu jam už 
daug ir da ji nereikalingai jam 
zurzėtu per visas dienas. Pali
cija mano ji uždaryti pamisze- 
liu prieglaudoje. — Ar-gi del 
to, kad jis neturi gyvos bobel- 
kos?

Rooseveltas Paskirs 
16 Milijonu Doleriu

i Del Statymo Namu

Washington, D. C. — Prezi
dentas Rooseveltas praszys 
Kongreso, kad paskirtu 16 mi
lijonu doleriu del pastatymo 
nauju namu del kariszku dar
bininku, kurie dirba karisz- 
kosia dirbtuvesia ir neturi kur 
gyventi, pribuvę isz kitur su 
Savo szeimynoms.

Paežiam mieste Washingto
ne, randasi apie 50 tukstan- 
cziai žmonių kurie neturi kur 
gyventi ir yra susigrudia kaip 
silkes baczkuosia. Panaszus 
padėjimas ir kituose didesniuo
se miestuose kur žmones dirba 
kariszkuose. fabrikuose,, kur 
juos isznaudoja locnininkai 
Btubu, reikalaudami didelius 
pinigus už kelis mažus kamba- 
jrelius.

Žmones Perka Daug 

Bonu'. f.

i Harrisburg, Pa. — Geri už
darbiai duoda žmoniems dau
giau pinigu už kuriuos pirkinė
je kariszkas bondas ir markes. 
Pagal apskaityma bankines 
kamisijos, tai paezedumai in- 
deti in bankas žymiai susima
žino ant daugiau kaip 74 mili
jonu doleriu nuo naujo meto.

Nuo to laiko pasididino skait- 
lis žmonių, kurie indeda savo 
paezedumus in bankas, bet de
da mažiau pinigu, nes pirkinė
je daugiau bonu ir markiu.

Pennsylvanijoj bankai turė
jo ant depozito $2,902,370,355 
Balandžio (Apr.) 4-ta diena, o 
(Gruodžio (Dec.) 1941 mete, tu
rėjo $2,977,323,618.

Palengvint Kitiems

Du Amerikoniszki
Laivai Paskandyti

Kentėjimus

Fairfield, Iowa — Mrs. Chloe 
Mifflin, 83 metu motere, naszle 
po mirusiam daktarui, paau
kavo 100 tukstaneziu doleriu 
del visokiu mielaszirdingu in
stitutu kurie tyrinėja kaip pa
lengvint kentėjimus žmonių vi
sokiose ligose.

Dallas, Tex. — Mrs. May Ea
gan paaukavo puse milijono 
doleriu del Texu universiteto 
ant moksliszku tyrinėjimu ir 
vargingiems studentams kurie 
geidžia mokslo bet neturi pini
gu lavintis tolimesniam moks
le.

40,000 Skrynių Ariel
kos Atgabenta Isz 

Anglijos;

New York, N. Y. — Tavori- 
nei laivai ana diena atplaukė 
isz Anglijos, atgabendami 40 
tukstaneziu skrynių Szkotisz- 
kos arielkos. Londone už taja 
arielka reikia mokėti po septy
nis dolerius už bonka. Gal taja 
guzute gers tik turezei, nes var
gingas žmogus josios neragaus.

Ligos Szalinasi Nuo 
Szito Žmogaus O

Ir Žmones

JAPONAI KAIP
ŽVĖRYS

Draskė Ir Pjaustė Dak
tarus Ir Dažiuretojas

Pittsburgh, Pa. — Nuo Piet
ro Sekrato ne tik prilimpa jo
kios ligos bet ir žmones nuo jo 
szalinasi kaip nuo koleros. Pie
tro yra galinezium valgymo ci
buliu nes kožna diena suvalgo 
nemažiau kaip po dvylika ci
buliu gaivu.

Sekrato niekados nesirgo, tu
ri 60 metu, yra sveikas kaip ci
bulis bet prieteliu jokiu neturi 
nes su juom niekas nenori drau
gauti ne kalbėti. Kada jis eina 
ulyczia tai nereikia jo matyt 
nes ji galima isztolo suuosti.

Ligoniu; Buvo Tai Bai
sus Reginys

San Antonio, Tex. — Kaip 
Japonai pasielginejo su Ame- 
rikoniszkais daktarais ir dažiu- 
retojoms ligoniu Filipinuose, 
apie tai pasakoja Samuel Ro
berts, 26 metu kareivis, kuris 
pasekmingai pribuvo ana die
na in czionais isz tosios peklos.

Tasai kareivis pasakoja buk 
yra mates kaip Filipinai kan
kino daktarus po tam nupjau
davo jiems rankas ir ausis nuo 
sukruvintu gaivu o su dažiure- 
tojoms ligoniu pasielgė taip 
baisei kad ne žodžiai apie tai 
negali apsakyti. Kūnai subjau
rintu dvieju daktaru ir ketu- 
riu dažiuretoju likos surasti 
ant vienos krūvos bet negalima 
buvo pažinti ar tai žmones ar 
sudraskyti žvėrys.

Jaunas Roberts sako kad li
kos paimtas per Filipinus in 
nelaisve bet isz ten pabėgo su 
savo draugu o kada ji suėmė tai 
inkaldavo jiems po nagais 
skiedras kurias po tam uždeg
davo kad pasakytu ka jie žino 
apie kariszkas slaptybes. Jo 
draugas ir da kitas kareivis li
kos suszaudyti ir inmesti in de
ganti aliejų.

Jis gavosi prie upes kur ji 
perveže ant kito kranto tūlas 
Kiniszkas darbininkas, gavosi 
in Australija kur praleido kė
lės sanvaites ligonbuteje po 
tam iszplauke in Amerika. Bet 
kada visiszkai pasveiks, jis vė
la sugrysz ir atkerszins jiems 
už papildytas bjaurybes.

* Kone 46 tulkstaJncziai gy
ventoju leclandijos isz skait- 
liaus 95 tuikstanuziu užsiiminė
ja. ukysta.

Turėjo Tiesa Nužudyti 
Subjaurintoja Savo

Kūdikio

Winslow, Mich. — Laike ty
rinėjimo apie nužudymą nige- 
rio, Nash Washburn, sudžios 
pripažino buk Jeva Neil, moti
na 8 metu mergaites, kuria ta
sai juodas rakalis sužagejo, 
turėjo pilna tiesa nužudyti ta
ja bjaurybe kuris užklupo ant 
mergaites ir ja subjaurino. Po 
tyrinėjimui, narei džiures savo 
nusprendimą iszdave toki: — 
“Gerai motina kūdikio pada
re kad toki iszgama nuszove. 
Su tokiais rakaleis privalo kož
na motina panasziai padaryti 
jeigu subjaurintu jos kūdiki. 
Todėl musu nusprendimu yra 
idant motina butu paliuosuota 
nuo bausmes ir butu iszleista 
isz kalėjimo už papildyta žu-

Pavojingas Darbas

Kadetas lekiojimo mokyk
loje Albuquerque, N. M., pe
reina daugeli bombų bombi- 
niam eroplane, kad iszban- 
dyti jo narsumą, jeigu rei
kėtų jam lėkti su joms ant 
neprieteliaus ir žinoti kaip

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT dinsta' jas paleisti ant žymiu vietų.

Washington, D. C.—Karisz
kas departamentas garsina, 
buk du Amerikoniszki laivai 
likos paskandytais per Japon- 
iszkus submarinus Rytuose. 
Apie szimtas laivoriu žuvo.

Japonai Badai Ketina 
Užklupti Ant Suv. Vai.

Washington, D. C. — Sekre
torius Simpsonas iszreiszke 
savo nuomonia, kad Japonai 
badai ketina užklupti ant Suv. 
Valstijų mariniu miestu, už 
bombardavima Japonijos, kė
lės sanvaites adgal, nes tokiu 
budu geidžia atsimokėti už pa
daryta skriauda. Bet ant to 
Suv. Valstijos yra gerai pasi
rengia ir priims Japonus kar- 
sztai su ugnia.

Hitleris Aresztavojo 
Savo Sėbrus

Istanbul, Turkija — Tele
gramai skelbia isz Vokietijos, 
kad Hitleris aresztavojo 16 
savo sėbru, už pasiprieszinima 
ir nepaklusnumą ir sziadien 
yra dideliam pavojuje, nes jo
jo generolai jam jau pradeda 
pasiprieszinet jam ir sukelinet 
neapykanta. Todėl, Hitleris 
sugryžo isz Rusijos in Vokiety- 
ja padaryti “Paredka” tarp 
savo vadu ir gal padovanoti 
jiems szvinine kulka.

Danzikai Turi Mokėti 
Brangei Už Maista
Stockholm, Svaicarija. — 

Norints Danija yra viena isz 
Europiniu sklypu kur da mais
tas yra iszdalinamas ant korte
liu, bet maistas yra taip bran
gus kad už szmoteli mėsos 
reikia mokėti po $4.50, o už 
švara vėžiu žuvininkai reika- 
lauje $1.50.

Priežastis stokos mėsos Da
nijoj yra ta, kad gyventojai 
buvo priversti atiduoti visus 
gyvulius Vokiecziams, kurie 
likos prisiunsti in Danija ant 
apsigyvenimo. Daniecziai 
turėjo atiduoti net 15,000 aviu 
ir 900 jaueziu ir karvių.

Braziliecziai Bombar
davo 3 Vokiecziu

Submarinus
Rio de Janeiro, Brazilija. — 

Brazilija taip kaip iszdave ka
re prieszais Vokieczius, už pa
skandinimą josios laivu be jo
kios priežasties, todėl ana die
na paskandino du Vokiszkus 
laivus ir skandy s juos kada tik 
i uos užtiks artimoje Brazilijos. 
Prezidentas Castilo apreiszke 
savo kongresui, kad yra pri
verstas iszduoti kare prieszais 
Vokietija ir josios sėbrams, už 
paskandinima laivu be jokios 
priežasties, norints nebuvo in- 
stojus in kare ir buvo neutral- 
iszka iki sziam laikui.

Cologne nįiestasjriuvesiuose
l,250AngliszkųEroplanuBom- 
bardavo Taji Žymu Vokiszka 

Miestą, Numesdami 3,000 
Tonu Bombų

Aresztavojo Penkis 
Tukstanczius Bulgaru
London.—Bulgarai taip dar- 

buojesi del savo tėvynės, kad 
už savo karszta patrijotizma, 
penki tukstanezei liko areszta- 
voti už visokius prasižengimus 
prieszais Vokietija. Apie dvi- 
deszimts jau likos suszaudy- 
tais.

Japonai Neteko 200 
Eroplanu ir Dvieju

Laivu
Sydney, Australija — In lai

ka szesziu sanvaieziu Japonai 
neteko 200 kariszku eroplanu 
nuo kada generolas MacArthur 
apėmė kamanda Australijoj. 
Daug kitu likos sunaikinta per 
Allijantus. Amerikonai dar
buojasi naršei Australijoj nuo 
kada in ten pribuvo.

Parduoda Szliubinius
Žiedus Už Duona

Palermo, Italija.—Locninin
kai stubu ir apylinkei ūkinin
kai daugiau nepriima popieri
niu pinigu už randas ir maista. 
Žmonys neturėdami kuom kitu 
mokėti, atiduoda savo szliubi-
nius žiedus ir kitas brangeny
bes ir auksinius papuoszus. 
Sziadien randasi Italijoj tuks- 
taneziai vedusiu poru, kurios 
neturi žiedu nes tai ženklas 
sziadieninio skurdo. Žmonys 
maino viską ka turi kad tik 
aplaikyti maisto ir turėti pa- 
stogia del galvos.

Laike Savo Vaikus
Szunu Budose

Los Angelės, Call. — Gyven
tojai pasiskundė valdžiai, buk 
tosios moteres, kurios turi ka- 
riszikus valdiszikus darbus, .pa
lioką savo mažus vaikus szunu 
būdose per visa diena kada isz- 
eina in'- darbus. Tyrinėtojai, 
ateja in taisės vietas, isztikru- 
ju rado keliose szunu būdose 
vaikus uždarytus niž groteliu, 
verkdami graudžiai ir melde 
kad juos isz ten iszimtu. Val
džia paliepė toms motinoms ge
riau prižiūrėti vaikus arba pa
mesti darbus.

* Suv. Va/lstijosia randasi 
38 tukstainėziai hoteliu, kiuriuo- 
sia keleivei randa prieglauda. 
Kanadoje yra ju 8,845.

London — Anglikai baisei atkerszino 
Vokiecziams Subatoie užlėkdami ant žymaus 
Vokiszko miesto Cologne, su 765,000 gyvento
jais, numesdami ant jo 3,000 tonu arba 6 mili
jonus svaru bombų, kurias numėtė ant miesto 
1,250 eroplanai. Treczdalis miesto yra sunai
kintas ir dega visose szalyse kad liepsna galima 
matyt nuo szimto myliu tolumo. Daugelis 
žmonių likos užmuszta ir sužeista. Vokiecziai 
nesitikėjo tokio smarkaus bombardavimo per 
toki skaitli eroplanu kurie užlėkė ant jo kaip 
amaras. Mieste Cologne randasi daug visokiu 
fabriku kurie iszdirbineja kariszkus ginklus ir 
amunicija.

Anglikai žada padaryti ant Vokietijos da di
desni užklupima ateityje su pagialba Ameriko- 
niszku eroplanu ant miestu Ruhr ir Rhinelando 
ir padaryti ant visados gala Hitleriui apžiojime 
viso svieto. Tame tai užklupime ketina daly
vauti apie 5,000 eroplanu.

TRUMPOS ŽINUTES

Moskva — Daugiau kaip 
szimtas Vokiecziu užklupo ant 
kaimelio Kursk aplinkinėje su- 
szaudydami 400 moterių, senu 
žmonių ir vaiku.

Moskva — Aplinkinėje Ros
tovo Maskolei in laika 19 dienu 
užmusze apie 19,000 Vokiecziu 
ir paėmė kitus in nelaisve kai
po ir daug kariszko materijolo.

London — Czionais suvažia
vo žymus Amerikoniszki ir An- 
gliszki kariszki žinunai ap
svarstyti smarku užklupima 
ant Vokietijos.

Kairo, Egiptas — Anglikai 
nuszove Vokiszka eroplana ku
riame radosi Vokiszkos gene
rolas Ludvika Kruwell, kuri 
paėmė in nelaisve.

Sydney, Australija — Japo- 
niszki maži submarinai norėjo! 
užklupt ant czionaitiniu pa- 
kraszcziu bet likos susekti ir 
paskandyti.

* Tūlas turtingas Raidzia- 
kas Indijoj, turi aulksinia lova 
iszdeta su 700 'brangiųjų akme
nuku, kuri kasztuoja 965,000 
doleriu. Sargai stovi prie jos 
diena ir nakti.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

ŽINUTES

Hollywood, Cal. — John 
Barrymore, 60 metu, žymus 
krutamujul paveikslu aktorius, 
mirė czionais. Buvo vedes ke
turis kartus, gimė Philadelphi- 
joj. Likos palaidotas Panede- 
lyje. Buvo pamėtės Kataliku 
tikėjimą bet priesz mirti su- 
gryžo prie tikėjimo ir likos ap
rūpintas paskutineis Sakra
mentais. .

Washington, D. C. — Kiini- 
gaiksztis Windsor, (buvusis 
Anglu karalius) atvažiavo in 
czionais, su paczia, atlankyti 
prezideinta Rooseveta ir tame 
pacziame laike apvai'ksztines 
savo penkių metu sukaktuves 
vincziavones. y - k

Philadelphia, Pa. — Tula 
tarnaite czionaitiniam lietely
je, sul riksmu nubėgo žemyn 
szaulfcdalma kad jos lovoje guli 
negyvėlis. Kada palicija pribu
vo, rado dideli gurbą uždengta 
lovoje. Matyt kokis tai saposi- 
ninfcas norėjo iszgazdyt1 tar
naite.

Mexico Miestas — Daug alie
jiniu sauliniu likos padegti per 
nežinomas ypatas kurie dar
buojasi dėl neprieteliaus kad 
daryti Meksikai daug bledes.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA. —

Kas Girdėt
Jam (prižadej im:a,

Zibure, Mezopotanijoj, ran
dasi tūlas Arabas turintis 122 
metu amžiaus, sveikas ir turin
tis geras pajiegas, kuris nema
žai nustebino tenaitine valdžia, 
ąpsiptaeziubdiamas su jauna 
Turlkaite. Valdžia jam davė 
urėdą kaipo kaimo Storasta. 
Senukas sau nieko nedaro isz 
to, kada per daug suvaikszczio- 
ja po dvideszimts myliu, o kar
tais ir daugiau.

Žymius astrololgas, profeso- 
ris Levarino, isz Italijos, apra- 
szineja buk (ateis laikas kada 
saule visai nustos szviest ir ne
teks daugiau savo pajieigu o 
svietas pasiliks tamsus ir szal- 
tas taip jog viskas, kas tik ant 
jo rasis suszalls. Neturime ko 
rūpintis nes tas užstos už mili
jono metu o tuo laik naudoki
mės isz szviesos ir szilumos.

Tūlas skaitytojas mus pa
klauso, kadangi per 'kare tiek 
vyru būna nužudyti, ar skly
pas gali investi daug patysta, 
tai yra, duoti pavelinima vy
rams turėti daugiau kaip vie
na paczia. Sztai paklausykite 
kas buvo Szvedijoj po užbaigi
mui 30-metines kares. Karalius 
iszdave ukaza kad kožna mer
gina turi pagimdyti po penkis 
kūdikius ant praplatinimo gy
ventojų po bausme mirties.

Po Svietinei Karei Francija 
ir Turkija norėjo investi daug- 
patysta, beit moterėlės šukele 
toki larmideri kad valdžia pa
liovė savo užmanymą.

Isz Londono in Kanada li
kos iszsiunstas asztuoniu me
nesiu k'uduikis, sieratukas, pas 
savo diede, nes jo tėvai likos už- 
muszti laike bombardavimo. 
Per savo ilga, kelione, apie ke
turis tukstanęzius myliu ant 
mariu ir geležinkelio, užsiėmė 
juom mielaszirdingi žmones ir 
taiip jam buvo gerai kad svėrė 
septynis svarus daugiau.

Kėlės sanvaites adgal buvo : 
perstatymas arba paroda szu- : 
nu, New Yorke. Daugiau kaip ; 
szimtas sziuinn visokio sztamo 
ir veisles buvo rodomi. Kožnas 
szuo ir szunytis turėjo prie sa
ves puikei pasirėdžiusia tar
naite kuri visame prižiurinejo 
“poną szuni” idant jam nieko 
nestekuotu. Verte tuju szunui 
buvo apie szimtas tukstalncziu 
doleriu.

Dabar paimsime kita paro
da :

Netoli tosios vietos stovi 
prieglauda del apleistu vaiku, 
sieratuku ir benkarteliu. Toje 
prieglaudoje viena dažiuretoja 
yra priversta rūpintis visa gau
ja tuju nelaimingu vaiku. Visi 
vaikai neturi vertes deszimts 
centu, prieszingai, nes yra lai
komi kaipo didele sunkenybe 
del miesto kuris duoda prie
glauda tiems nelaimingiems 
kurie nepažysta savo gimdyto
ju.

Dabar užeina klausymas: kas 
isztikruju užlaiko tuos bran
gius szunis ir ju dažiuretojas, 
kurios taip jais rūpinasi? At
sakymas turi būtie: Visuome
ne — visa visuomene !

Dabar antras klausymas: 
Ar-igi visuomene kuri ateina 
žiopsstis ant tuju szunu ir mo
ka inžalniga, negalėtu geriau 
rūpintis tais nelaimingais vai
kais, kurie ateityje pasiliks 
suaugusiais žmonimis ir 
draugaus su mumis. Ar-gi tai 
ne nužeminimas visuomenes 
kuri turi szirdi del szunies o 
del sieratelio, savo artimo visai 
neturi ir apie tai nesirūpina. 
A|r-gi galima prilyginti pui
kiausia szuni prie “bjauriau
sio ir pigiausio” kuris tuom 
laik yra be jokios vertes (?) 
kūdikio ?

Sūdyk tu, žmogau, kuris turi 
sveika protą.

Ar-gi daugelis vaiku neuž 
vydi szuniszka gyvenimą kurie 

. turi didesnes vigadas ir dažiu- 

. rejima ne kaip szimtas vaiku?

jai savo fotografija kada da 
buvo jaunas. Nebuvo kitokios 
rodos kaip tik su ja apsivesti 
nes valdžia butu ja sugražinus 
adgal in Kalnada. Dabar jauna 
pacziule užvede teismą ant per
siskyrimo o senas vyras verkiai 
kad po szliubui nesyiki jo pato
gi ir jauna pacziule nesidavė 
save pabulcziuot.

FAKTAI APIE GUMA gorsetu turi gana gumos piada-

Amerikos Suv. Valsitjose 
yra gumos trukumas. Jeigu ; 
busime atsargus su guma, ku- ; 
ria mes dabar turime, mes1 tu 
rasime pakankamai gumos del 
musu militariniu reikalavimu, 
bet visi būtinai turi taupyti 
guma, ka'd ratai namie suktųsi 
ir kad mes turėtume pakanka
mai gumos gaminti mums rei- 
kalingiausiuis reikmenis.

Taikos laiku, U. S. A., suvar
tojo daugiau negu 750,000 tonu 
gumos per metus, arba puse pa
saulio gamybos ir 90 nuoszim- 
ti gumos gavome isz Tolimu

ryti viena gazo rnaslka, ir guma 
vartojama szukoms per mene
si, uždėtu padangas ant dau
giau kaip 1,700 dvieju ir puses 
tonu armijos troku.

—War Prod. Board, Wash. D.C.

MOTERIŲ LIGOS
Nekurios musu moterėles vi

sados serga kokia tai prasimi-

Naminis Frontas I zikwtn'savo ka’ujie 
»->_________________galėtu slavo malonumui važine-Pryszayks

Mes dabar Su v. Valstijose 
turime bendra kainu kontro
le kas reiszkia kad kaina dau
gumos prekių krautuvėje nega
li būti aulksztesne negu tos 
krautuvių *** aUkszcziausia 
kaina del tos prekes per Kovo 
(Mar.) menesi- Kitais žo- 

jdžiais, szeimininke dabar mo
nusia liga, o lankei priesz to-j^e.g ne <dau!o-įau. kaip kad ji

Žmones raszo in redakcija 
apie maldaknyges norėdami 
sau nusipirkti nauja bet j u ne
galima gauti sziadien isz Euro
pos nes Lietuviszkos spaustu
ves ju nespaudo nes yra už
drausta. Tcdel jeigu turite se
na maldaknyge ir reikalauja Rytu. % dalis tos gumos buvo 
nauju apdaru, tai prisiunskite vartojama padangoms ir vamz- 
ja in musu redakcija o mes ja dėlėms [tubes], 
apdarysime kaip nauja ir busi- guma buvo vartojama gamini- 

i te isz jos užganadinti.

ir liekama

RUSIJA DĖKINGA 
AMERIKAI UŽ 

PASZIALPA

Akyva pasakėlė skaitėme 
ana diena Angliszkam laik- 
rasztyje kuria mes paantrinam 
Lietuviszkai:

Kokis tai Armeniszkas mu
žikas prižadėjo Dievui kad par
duos savo geriausia arkli o už 
aplaikytus pinigus , nupirks di
dele grabnyczia, jeigu jo ser
ganti motere pasveiks. Pati pa
sveiko bet savo prižadėjimo ne- 
užmirszo, nuvede arkli ant jo- 
marko bet drauge su savim pa
siėmė katina.

Atejas dnt jomarko, tuojaus 
rado užtektinai Ikupcziu ant 
pirkimo arklio, vienas prie jas 
prie mužiko klausdamas 
“Kiek nori už ta ji arkli? Ar
mėnas ats'ake kad du dolerius.

“Na, tai gerai, asz ji perku,” 
— norints suprato kad tarne 
randasi kokis kriukis.

“Bet arklio neparduosiu be 
katino,” — apreiszke mužikas.

“O kiek nori už katina?”— 
užklausė kupezius.

“Du szimtus doleriu.”
Dabar ikupcziui atsidarė 

akys o kad jam arklys labai pa
tiko, nupirko ji. Muzikas dalai- 
ke savo prižadejima Dievui, 
nupirkdamas žvake už du do
lerius o du szimtus už katina 
pasiliko sau.

Kiek mes panasziu budu ap
gauname Dieva, kada ant mus 
nelaimes užeina? Bet kada toji

■ Beda bus ateiviams jeigu jie 
ndmokes skaityt Angliszkai. 
Daugeliuose pavietuose su- 
džios neduoda ukesiszkąs (ci- 
tizeln) popieras jeigu kandida
tas nemoka perskaityt paduo
ta Angliszka druka. Sudžius 
yra tosios nuomones, kaipgi te
kis ukesas gali balsuoti arba 
perskaityt balota jeigu nežino 
kas ant jo iszdrukuota.

Turėdami sziek tiek laiko, 
mokykitės Angliszkai nes tas 
jums nieko nekenks bet da pri- 
gialbes gyvenime sziam sklype 
kur užsidiilba sau ant duonu
tes.

Prieik tam beveik kožnam 
mieste randasi vaistine vakari
ne mokykla kurio je mokina su
augusius Angliszkai raszyti ir 
skaityti.

Fredas Noakes, isz Milwau
kee, Wis., kuris iszdave dau
giau kaip 500 doleriu ant par
gabenimo sau moteres isz Ka
nados su kuria buvo susiraszes 
kelis metus, persitikrino dabar 
kad parsitraukė sau tikra kal
tūną nuo kurio negali atsikra
tyt. Netaikęs turi 57 metus am
žiaus o jo importavota motere 
turi 30 metu. Kada Ona Dor- 
low, taip vadinasi jo pati, pa
regėjo jai prisiunsta fotografi
ja Amerikoniszko vyro, tuo- 
jaus nutarė keliauti pas ji bet

New York, N. Y.— Rusijos 
Paszialpine Drauguve lyg szio- 
lei iszdave $1,128,949.23 kaipo 
pasziaipa del Sovietines Rusi
jos ir konia kožna diena siun- 
czia daugiau paszialpos.

Tarp kitu siuntiniu in Rusi
ja, randasi daug visokiu gy
duolių ir vaistu, eks-rei maszi- 
nos, daktaru instrumentai, li- 
gonbulcziu budylkes,, pienas 
bleszinesia, sakarinas, mažus 
karasininei peteziukai del ligon- 
bu'cziu, ir isztrcmtuju žmonių, 
drapanos, daržovių sėklos ir 
kiti reikalingi dalykai.

Edvardas C. Carter, admin
istratorius tosios paszialpos, 
aplaike daug padekavoniu isz 
Rusijos, o generolas Smirnov, 
apreiszke per reidio, kad Rus- 
isžka kariuomene yra szirdin- 
gai dėkinga už taja pasziaipa 
del visu Amerikoniszku gy
ventoju už prisiuntima tosios 
paszialpos. Visi tieji dalykai 
jau likos iszdalinti tarp ligon- 
bueziu.

Kuopa Rusisžku merginu, 
kurios apleido savo auksztes- 
nius mokslus ir inženge in Me- 
dikaliszka Korpusą, kada ap
laike reikalingus dalykus del 
ligonbueziu, prisiuntė telegra
ma del pasziadpines draugavęs 
in 11 West 35-tos ulyczios in 
New Yoika: “Mes Rusiszkos 
moteres ir merginos, dirbame 
nenuilstalnczei dėl musu karei
viu diena ir nalkti. Jusu prie- 
telingumas del mus yra labai 
svarbus. Dekavojame szirdin- 
gai už gyduoles kurios prigial- 
'bes musu kareiviams greitesni 
pasveikimą nuo žąiiduliu ir li
gų, kurie sziadidn kovoje Už sa
vo tevynia!”

Amerilkas siunezia pasziailpa 
del Rusijos be paliovos, nes ja 
labai pageidžauje ir stengėsi 
surinkti Amerike apie szeszis 
milijonus doleriu nes Rusija 
sulaikinieje Hitlerį nuo užkovo- 
jimo svieto ir apžiojimo viso 
svieto.

tina Zaranlkiene, isz Mollena- 
uer, Pa., raszo:— Prisiuncziu 
tamistoms užmokesti už laik- 
raszti ‘‘Saule” kuria myliu la
bai skaityti nes ji man pri
duoda daug 
džiaugsmo, 
darbininkams 
sveikatos ir laimes.

smagumo ir
Vėlinu visiems
“Saules” geros

mui kitu 50,000 daiktu, kaip 
batams, karszto-vandenio bon- 
koms, ir panaszei. Tos padan
gos nesze 34,000,000 automobi
liu daugiau 500,000,000 myliu 
per metus.

Bet kada Japonai užėmė 
Britu Malaju ir Hollandu Toli
mus Rytus, musu svarbiausias 
gumos szaltinis buvo nukirs
tas. Labai mažai gumos gau
name isz Pietų Amerikos ir Af
rikos; musu dirbtinos gumos 
industrija tik prasidėjo, ir kol 
kas negalime tikėti gauti gu
mos isz “guayule” augalo.

Netikėkime sulaukti stebuk
lu.

Turime apsieiti su kibk gu
mos mes dabar turime. Turi
me atsargiai prižiūrėti visus 
savo guminius daiktus ir tau
pyti kiekviena uncija senos gu
mos.

Netekome gumos kada j'i 
mums buvo daugiausia reika
linga. Sziadienos karai kovo
jami ant gumos. Guma reika
linga musu1 militarinems ma- 
szinoms. 75 tonai gumos ga
mino 17,143 padangas, bet tiek 
gumos reikia kiekvienam lai
vui. Deszįmt tonu “pontono” 
tiltas suvartoja 3,200 svaru, 
“scout” kariukas 398 svarus, 
ir kareivio lietaus paltas 2 sva- 

( ru. Netik t’urime aprūpinti sa
vo kareivius, bet ir musu tal
kininkus.

Keliais budais civilis žmo
gus gali szita gumos programa

• remti. Jeigu turite automobi
liu, saugokite padangas kaip 
anksa. Kiekvienas automobi-

1 liūs nesza 70 svaru gumos pa- 
1 dangose ir kita 50 svaru pa-
• ežioj maszinoj. Isz viso visi va- 

žiuoklai [karai] U.S.A., turi a- 
pie 1,180,000 tonu gumos. • Tai

• milžiniszka suma. Visi gal i se
kamai padėti.

Automobilius vartokite tik
tai kada būtinai reikalinga.

Keiskite padangas nuo rato 
in kita, kad jie lygiai iszisine- 

■ sziotu.
- Prižiūrėkite ratu linijas kac. 
. guma neiszsinesziotu.
1 ištaigiai nepradėkite arba 
' nesustokite, ir nevažiuokite 

per arti prie trotuaro [curb]
1 Važiuokite pamaži, atsargiai 
ir mandagiai.

Pažiūrėkite kiek senos gu
mos turite savo namuose ir 
darželiuose. Iszvalykite savo 
gerėtas, skiepus ir kitas vietas 
ir surinkite visa atliekama gu
ma. Ji visa būtinai reikalin
ga. įSkudurninkas (junkman) 
nupirks ta viską ir jis prista
tys instaigai kur atliekama gu
ma bus perdirbta, sumaiszyta 
su nauja guma ir reikalingi 
daiktai pagaminti.

kia liga ne pats daktaras nega- . 
Ii nieko pagialbet. Viena isz 
lokiu Lietuviszku ponieziu ku-, 
ri turėjo daugiau pinigu ne , 
<aip sveikatos, iszgirdo kad 
<ur ten apie Sunbury, Pa., ran
dasi labai stebuklingas dakta
ras, kuris gydo visokes ligas 
pradedant nuo dantų lyg isz- 
tusztinimo maszneles.

Motrele nutarė pas ji nuva
žiuoti ant rodos. Pribuvo ant 
vietos, o po pusei valandos pa
sikalbėjimui su juom, pradėjo 
jam apsakinėti visas savo slap
tybes. Daktaras kantrai visko 
klausė, o kada pabaigė visas 
ligas apsalkinet, melde daktaro 
idant jai užraszytu kokias gy
duoles.

Daktaras prasze idant da 
karta apsakytu jam apie jos
ios ligas, o ant kožnos, 'jisai at
sakinės ka jai reikia daryt. Ir 
prasidėjo tarp ju ant naujo 
kalba sekaneziai:

— Esmių labai nesmagiam 
padėjime, visus kaulus man 
skauda. Neturiu norą del val
gio.

— Tai misis nieko neval
gyk.

—• Kaip einu ant pasilsio, 
negaliu užmigt.

— Vaikszcziokie ponia il
gai, net lyg norėsi miego, tada 

. greieziau užmigsi.
— Tunika laibai, taip kac 

. galiu užtėmiu t tai an t kū no.
; —■ Del to, kad misis daug 
. valgai, o mažai dirbi. Dirbk 
’ daugiau, o valgyk mažiau, ta- 
, da persitikrinsi pati, kad pasi- 
, jusi smagesne.

— Nei vynas, nei alus man 
nieko negialbsti.

— Tai gerk daugiau van
dens.

— Nematau gerai kaip tai 
kitados matydavau.

— Nesziok akuliorius.
— Jaucziuosiu silpna ant 

viso kūno, ne esmių taip drūta 
kaip buvau kitados.

— Tai yra priežastis, kad 
misis jau sensti.

— O ka turiu priesz tai da
ryt?

— Nieko.
Motere užsirustinus paszau- 

ke: Nieko, nieko!— Nieko ne
daryti ir mirti?!....

— Teisybe misis, sviekiau- 
si žmonys sensta ir mirsžta, 
taip buvo seiliaus ir pasiliks 
ateityje.

Motere 
szaulke:

užpykus, vela pa-

tai viskas ka ponas 
man darodinai del

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui , ~

kada pribuvo in New Yorka ir laikraszti “SAULE” kurie apie tai už-1 Guma isz paprasto automo- 
paregejo savo vyra, net nutir- ,"zo ir, i biliaus padaryta 4 pneumatisz-

praęįn1ai uĮžmirgztamę duota jpo isz baimes. Mat jis nusiuntė saulę PUB. CQ. Mahanoy City, Pa. kus troptus bombonesziui, 2UU

daktaras 
mano kentėjimu? Ir tai del to 
asz turėjau pribūti net czio- 
nais. Nieko naujo, ponas dak
tare, man nepasakai, ta viską 
žinojau ir be tavo rodos.

— Taip, misis žinojai, bet 
to nedarei. Daryk ta viską, o 
duodu tau mano žodi, kad jau
siesi geriau. Jeigu nori slap
tingu gyduolių, tai nusiduoik 
pas tuos kurie in laikraszczius 
savo stebuklingas gyduoles ap
garsinai, kurias žmones giria 
norints yra niekiausios ir 
brangei už jias užmoka.—Gud 
bai!...
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

mokėjo Kovo (Mar.) menesi. : 
Szi sistema bendros kainu 

kontroles yra žygis sulaikyti 
pragyvenimo iszkaszcziu kili
mą. Pragy venimo iszkaszcziai 1 
visada kyla karo laiku ir jeigu 
tas kilimas nesustabdytas per 
daug žmonių apsunkinti.

Musu kainu kontroles siste
ma arba tvarka ketina sulaiky
ti ta 'kilimą bet visi turi supras
ti viena dialyka kaslink pro
gramos jeigu ji bus pasekmin
ga.

Turime atsiminti kad kai
nu kontrole ne visiką lieczia. 
Pavyzdin, kai kuri miaista mes 
tik paskirtu laiku gauname, 
tai gi tokio maisto prekes nėr 
kontroliuojamos, yra ipersunku 
nustatyt augsztulma kainos tam 
maistui pagal praeitu kainu 
arba sulyginus su kitu reikme
nų prekėmis. Tas maistas yra 

1 szviežios daržoves ir vaisiai, 
szviežia žuvis, pauksztiena ir 
pan.

Ir kitas maistas pagal Emer
gency Price Control Instatymo 
negali būti kontroliuojama pa
kol nepasieks auksztesm kainu 
lygmeni. Tai (sviestas, suris, 

> pieniais (bleszinulkese), miltai 
avineziena, visztos, kiausziniai 
ir panasziai. Instatymas nepa- 

1 dietagiai kitus daigtus, kurie ne
turi nieko bendro su maistu, k. 
t., laikraszczius, žurnalus, kny
gas pasilinksminimo vietų bi
lietus. Bet faktas pasilieka, 
klad kaina daugumo daigtu 
dabar kontroliuojama ir kad 
szi kontrole Suv. Valstijose ■— 
kaip ir Kanadoj—yra sėkmin
gas būdas sulaikyti auksztus 
pragyvenimo iszkaszezius.

Neužmirszkite kad lubos 
kainoms mainysis kiekvienoj 
krautuvėj — kiekvienas krau- 
tuvninkas nustato jo kaina pa
gali jo auikszcziausio’S kainos 
Kovo [Mar.] menesi. Vartojo- 
jai turi turėti kantrybes, ben
drai veikdami su krautuvnin- 
Ikais — kainu kontrole uždėjo 
nauju sunkiu pareigu ir latsa- 
komybiu ant sziu krautuvnin- 
ku.

Atsiminkite, kad aptarnavi
mu kainu kontrole nepradės 
veikti ligi Liepos [July] 1 d., 
tas lieczia jusu garažus, skal
byklas, kurpius1, valytojų® 'ir 
radijo pataisytoj us. Kainu 
kontrole nelies plauku kirpimą 
sutaisyma ir kitus grožės ap
tarnavimus ir nekontroliuos 
gydytoju, dantistu ir advokatu 
kainas.

❖ ❖ ❖
Suv. Valstijos kasdien siun- 

czia jos metalinis in kara. Be
veik visas musu geležis, plie
nas, varis, aluminas, cinkas ir 
szvinas eina in laivus, lėktuvus 
arba ginklus (arba kitus milita- 
rinius reikmenis. Ir dabar 
pristatome labai daug musu 
medžio militariniams reikme
nims. Nauji armijos ir laivyno 
stotys, kariszkos kvatieros 
kaip ir laivu statyba reikalau
ja labai daug medžio.

Rytu pakraszczio žmones pa
vyzdingai remia gazolino pa
skirtymo programa -— jie ne
nori kad Amerikos jūreiviai ri-

ti. Visi dabar turi suprasti 
kad As'zic® submarinai kenkia 
gabenimą gazolino isz pietva- 
karu aliejaus lauku juru-mariu 
keliaujantiems tankeriais. Vi
sas gazolinas dabar reikalingas 
svarbesniems dalykams negu 
pa(silinksminimo tikslams.

* * *
Kada Amerikos žmones su

pranta kad reikia ,atlikti ka 
nors, jie gerai atlieka. Vajus 
rinkti atliekama pepiera buvo 
telks sėkmingas kad dabar yra 
pervirszis. Isz atliekamos po- 
įpieros daroma popierines dėžės 
maistui, amunicijlai ir kitiems 
reikmenims musu vyrams už
sieny. Pereita rudeni mums 
tiek truko tos medžiagos kad 
fabrikai negalėjo dirbti pilna 
laika. Dabar popieros gamini
mas pasididino 50 niuoszimcziu 
pagal WPB Industrijinio Kon
servavimo Biuro. Jeigu galėsi
me taip sėkmingai rinkti atlie
kama metali ir (atliekama gu
ma gal turėsimo pakankamai 
savo reikalavimams.

* * *
Prekių Administracijos Ofi

sas nurodo, kad cukraus pa
skirstymas visus lygiai lieczia. 
Viens asmuo už kita daugiau 
negaus. Nes'enei Raudonojo 
Kryžiaus skyrius ir United 
Service Organization skyrius 
prasze daugiau cukraus, ju ap
likacijos buvo atsakytos. Ge
ležies siulntimai per didžiulius 
ežeras iki Gegužes [May] 1 d„ 
buvo 24 niuoszimcziu virsz pra
eitu metu to laiko.

- —War Prod. Board, Wash.D.G.

Apie 30 tulkstancziu nere
giu randasi Amerike, kurie 
reikalauja suszelpimo valdžios.
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Puiki Antano Rodą Del
Vaidijancziosios Poros

Dhug laiko praėjo nuo tos va
landos kai,p Antanas iszvažia- 
vo imi miszka o Juozas vis sto
vėjo ant vienos vietos, drasko
mas abejonių, mincziu, nedrą
sumo.

Tuo tarpu rytas praszvito 
gaisru užtėkanczios saules; ki- 
birksztys szviesos apteszke 
laukus miszikus, inlinldo in tam
sės pakrantes ir užspind'ejo 
ant sziaudiniu stogu apleisto 
sodžiatas; isz kaminu ėjo augsz- 
tyn virves durnu. Girdėjosi 
girgždėjimais svircziu, skaliji
mas szulnu, giedojimas gaidžiu, 
einantis mainais isz vieno galo 
sodžiaus in kita.

Juozas iszlengvo eime eiti at
gal in sodžių, taip iszlengvo, 
tartum kas trauke ji su virve. 
Spindulys vilties insiverže in 
jo szirdi bet jis nedryso tikėtis 
kad su Barbora galima susitai
kyti Jau perdaug buvo suipyikia 
ant viens kito. Da nepraėjo 
dvieju mėnesiu po vestuvėms 
o juodu jau draskėsi. Atsitiko 
tai ties karcziama. Juozas 'buvo 
inkaites o ežia ji pasisuko ir 
eme ji kolioti. Jis, žinoma, už
pyko, sugriebė isz tvoros vyti 
ir eme ja perti. O ji jam dal
giu. Pikcziuiina!

Juozas ėjo keliu in sodžių, 
vos krutedaimas ir gėdydama
sis ir Vėla atsiminė savo gyve
nimą.
Praėjusioje szventeje jis taip- 

pat iszgere su bendrais kar- 
cziamoje o Barborai tas nepati
ko. Kada jis parėjo namon, ji 
pradėjo iszmetineti jam ir taip 
ji uižpyikde kad jis pagriebė ja 
už sijoino.ir perplesze lyg že
mes. 8karėle, nutraukęs nuo 
jos galvos, sumindžiojo kojo
mis. Kada Barbora iszbego ant 
kiemo, jis iszsivijo ja su špa
tu. Tada greitai subėgo kaimy
nai ir apkibo tvora. Geda !

Atsiminęs tai, Juozas, nusi
ėmė ikepuria ir nuszluoste ran
kove nuo kaktos szalta prakal
ta. Kas-žin del ko jam taip pa
sidarė koktu, kad jis vos kru
tėjo isz vietos. Bet saule jau 
augsztai pakilo; daugumas va
žiavo in lauka; isz sodžiaus 
girdėjosi žvengimas arkliu ir 
tarszkejimas ratu. Juozas su
kruto ir greitai vėla jau buvo 
sodžiuje. Bet szirdi jo spaude 
kas-žin koks naujas jausmas, 
atsimenant vakarykszczia atsi
tikima. Vakar ji sutrupino 
samti ant jo sprando ir apdras
kė rankas. O jis, ar kaip stabas 
stovėjo? Nuo ryto jie pradėjo 
bartis ir tol barėsi iki jis paėmė 
botkoti ir nors ji isztrauke jam 
isz nagu botkoti bet jis kumsz- 
czia galėjo ja muszti, kiek tik 
norėjo. O kada subėgo žmones 
jis jau kruvinai buvo ja primu- 
szes.

Juozas buvo jau nebetoli nuo 
namu; isz gėdos veidas jo urnai 
paraudonavo, kada jis ėjo pro 
uoszvio kiemą. Ka jis .padare 
Barborai ?

— Juk teisybe kad asz pir
mas pradėdavau geda daryti.— 
Staiga iszdygo n'ebuvele jo gal
voje mintis ir apipylė jo szirdi 
geda ir gailesczia.

Tai buvo iszradimas nelauk
tas ir kartu gėdinantis ji. Visa 
gyvenimą gyventi, kaip tikras 
žvėris ir vadinti save turin'cziu 
pilna tiesa! o visa kaltybe vers
ti ant Barboros!

Begėdis, daugiau nieko, gir
dėjosi dar Juozo galvoje žo-

d'žiai, kad jis su ryšzeliu ant 
paežiu i nėjo in ikiema ir ipama- 
te paczia.

Barbora jau seniai buvo at
sikėlusi ir taisė pėdams ryszius.

Gražu jos veidą po vakar-die- 
nai nebegalima pažinti. Skrus
tai sutinia; paaūkiai mėlyni; 
kakta iszilgai ir skersai gužuo
ta. Pamaczius ineinanti Juozą 
ji nieko nepasakė ir nepaklau
sė kur jis buvo ketines iszeiti; 
žvilgterėjo tiktai savo didėlė
mis, gražiomis akimis bet ta
me žvilgterėjime buvo neiszpa- 
salkyta neapyfkanta.

Juozą tas žvilgterėjimas api
pylė tokiu baisumu kad jis jau 
norėjo, paimtas gailesczio, pul
ti jai po kojų ir praszyti atlei
dimo už pagadinta gyvenimą. 
Bet vietoje to, jis tylomis nu
ėjo in dien-darži, pasikinkė 
arkli ir iszvažiavo szieno. Ji 
taip pat turėjo važiuoti su juo- 
mi bet jis nepavadino jos nega
lėdamas isztarti jai ne žodžio.

Tiktai sėsdamas in vežimą 
jis tyliai pasakė:

— Pasilik, Barbora, namie... 
Vienas suspėsiu.

Tai jis pasakė ruseziai nors 
szirdyje buvo tai meilus žo
džiai.

Bet nuo szio laiko Juozas la
bai persimainė, stebuklingi žo
džiai draugo giliai jam inlindo 
in galva. Jis buvo nuolat užsi-

ATSIDAVIMAS 
...ANT...
APVEIZDOS

DIEVO

Vienas žmogelis sėdėda
mas prie stalelio, szitaip sau 
manste:

— Jonai, tu esi vargsz- 
as, atsitikime ligos neturė
tum su kuom pasikalbėt, o 
tavo pati ir vaikai pasiliktu 
be prieglaudos.

Tas teisybe manste žmoge
lis savo duszioje ir per visa, 
taja diena neturėjo ne vie
nos ramios valandėlės ir 
vaikszcziojo labai nuliūdęs.

Vakare kada bažnyczioje 
skambino ant poteriu, užėjo 
jam geresne mintis ir taip 
in save kalbėjo:

— Jonai, nuo keturesde- 
szimts metu gyveni ant svie
to, buvai visados vargszu, 
o ar prapuolei? Ne buvo 
tau stokas valgio diena, o pa- 
silsio naktyje. Da niekad 
tave Dievas visiszkai neap
leido ir reikale niekados tau 
neatsake pagialbos. Tai-gi 
dabar nepamesk vilties Die- 
vuje ir pamesk savo nuliūdi
ma. Bet, isz kur toks dalei- 
dimas, kad toji geradejinga 
ranka Dievo turėtu nupulti 
del tavęs, kada amžis tave 
jau nuvargins, kada tave 
naujas koksai reikalas pri
spaus.

Taip sau maustydamas, 
atsiklaupė ir atkalbėjo mal
delių, kuri stebėtinai prida
vė jam saldumą dusziai, o 
nuo tuo laiko neramumas 
niekados nepaklibino jo szir- 
dies!...

Pavargėliai ir nusiminia 
ant dvasios visados suras 
suraminima maldoje.

mislijas ir tylus.
Taip-gi labai persimainė ir 

visas jo gyvenimas. Jis tvirtai 
turejosi minties kuri permaine 
visas jo nuomones. Apie botko- 
czius ir kitus ukiszkus taran
kius nebebuvo ir kalbos. Jo 
pasielgimas su Barbora tapo 
visai kitoniszkas. Jis stengėsi 
niekados nebevartoti piktu žo
džiu. Jeigu ji negalėjo iszpil- 
dyt koki darbą, jis jai padedą,-, 
vo.

Bet sunku Užsimirszti kas 
buvo. Isz pradžių naujas Juozo 
pasielgimas pagimdė tiktai ne-' 
isztik ėjimą ir bailumą Barbo
ros. Ji bailiai žiurėjo in ji ir! 
spėjo kad jis užmanė koki norsI 
ypatinga, da negirdėta pasalu-[ 
ma.

— Tikru veidmainiu tapo, — 
mane ji su 'baime ir kasdien j 
lauke kokios nors baisybes.

Ji netikėjo ne jo gerumui ne 
paslankumui ne meiliems žo
džiams. Kada Juozas pradėjo 
liūdėti del tokio nepasisekimo, 
ji aiszkino jo nuliūdima taip- 
pat saviszkai.

— Gal jis nulindo kad nega
li manes nuskriausti?

Gražus jos veidas tapo bai
lus ir buklus. Daugiaus ne pus
metis taip iszejo. Juozas jau 
bemažoko pamėtė vilti. Karta, 
paimtas abejonės, jis neiszsitu- 
rejo:

■— Barbora, delko-gi tu bijai 
manes? — tare jis jai karta su- 
temoja.

Kada Barbora matomai nu
sigandusi, jis da syki atkarto
jo savo žodžius. Ji vėl isztylejo 
tiktai eme drebėti.I

— Nebijok manes; juk dau
giaus asz tavęs ne pirsztu ne
užgausiu. Ir tu man blogo ne
daryk. Meskime senove.

Jis da daug norėjo pasakyti 
bet isz sielvarto negalėjo. Bar
bora, baisiai nusigandus, atsi- 
gryžo in jo pusią ir norėjo ka 
nors pasakyti prieszais bet jau 
nebeiszgalejo. Ji tyliai iszejo 
ant prieauges ir pradėjo raudo
ti. Bet už tai ta naktį juodu 
iszsisznekejo lyg paežiai die
nai, tarytum ilgai nesimatia.

Nuo to laiko kaimynai ir 
vyrai isz kito galo sodžiaus ne- 
beapkibdiavo tvora Juozo kie
mo; jie ilgai lauke kada bus 
musztynes ii’ isz pradžių stebė
josi, nebematydami juos mu- 
szantes bet pamaželi priprato 
prie tokio nepaprasto daigto. 
Nesistebėjo tiktai vienas An
tanas. (Galas

____________________

Del Ko Asilas Turi 
Ilgas Ausis

Kada Dievas sutvėrė svietą, 
surinko aplink savo sostą visus 
žvėris ir kožnam davė kiloki 
varda.

Paliepė jiems stoti priesz Ji 
ant rytojaus, idant persitikrint 
ar atmena savo vardus.

Asilelis tada buvo mielu ma
žu sutvėrimu, neturėjo ilgu au- 
su ir vadinosi labai puikiai.

Kaip Dievas paliepė, susi
rinko visi žvėrys ant rytojaus: 
arklys, levas, vilkas ir meszka 
ir t. t. Visi žinojo kaip vadi
nasi.

Tiktai asilelis užmirszo kaip 
vadinasi.

Užpyko Ponas Dievas ir pa
traukė gerai jam už ausu, kal
bėdamas: — Te tau asile, kad 
taip greitai užmirszai savo 
vardai

Ir nuo to laiko vargszas pa
siliko asilu — ir turi už tai il
gas ausis.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

BALTRUVIENE

“Miela dėdiene, man pasakyk, 
Atsakymą mlan paraszyk, 

Ka turiu daryt,
Ar su boba gyvenimą toliaus 

varyt?”
Taip vienas nabagas man 

rasze, 
Geros rodos prasze.

Ne vienas czion uodega 
pamerkia, 

baskui per visa gyvastį verkia, 
Taip, vienas niekai žingsnis, 
Gyvenime visiką sugadys;

Meile greitai "užgesta. 
Daug turime tokiu kurie aipsi- 

paeziuoja, 
Paskui nuolatos verkia ir 

dejuoja,
Ne vienas kvailys, 

Niekam to nepasakys,
Del ko jis apsipaeziavo, 
Ir ar gera motere gavo ? 

Apsipacziuoja kad boba turėti, 
Su ja džiaugtis ir meilei 

kalbėti,
Vai kvailei, kvailei,

Kaip gluosninei negelei, 
Saves nesztant iszmaityt, 
Ir da tokiam bizūnui apsi- 

paeziuoti?
Jau tai yra daigtas paprastas, 
Jog tojo protas yra prastas, 
Katras paima bite valkata, 
Ba dora ne eis už tokio 

niekada.
Žinau toki kuris apsipaeziavo, 
Ir po tam gyva nevalė gavo, 
Dabar pats asla sziuruoja, 
Vaikus ir paėdus mazgoja. 
Toki tankiausia kenezia 

skurduli,
Lyg smert varge guli. 

Czion Amerike turime daug 
tdkiu kvailiu, 

šiuriu negalimla prilygint prie 
žmonių, 

Geriausia kad sprandą 
nusisuktu, 

Ne kaip po bobos valdžia 
patektu;

Pirmiausia reikia lizdeli 
susikrauti, 

'O paskui rūpintis mergele 
gauti.

* * *
i<) tu kuris isz Minersvilles 

raszei,
Kodėl po gromata nepasi- 

raszei?
Be pasiraszymo nenorime, 
Gromlata in gurbą patal

pinome.
0 gal norėjai sumeluoti, 
Ir in laikraszti paduoti?

Mes tokius paulksztelius 
žinome, 

Ir in amžina atsilsi talpiname.

Kada Mama Namie
Mariute 5 metu kalba:— 

Kazin del ko vaikai tankiau
si nakti gema?

Juze, 8 metu, biski kytres- 
ne:— Ar tu to nežinai? 

Reiks žinoti, kad nakti Ma
ma buna namie ir ne eina ka- 
zyruoti!

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

RAITELIAI ANT RATU

Sztai 107-tas regimentas kuris buvo nuo senei žinomas 
kaipo raitelei ant arkliu ir buvo sutvertas jau nuo 1847 me
to bet sziadien likos permainytas nuo arkliu ant motorcik- 
liu. Tasai regimentas randasi Clevelande, Ohio.

DVASIU :: :: :: 
:: :: :: :: NAKTIS

•ta taja bažnyczia per daugeli 
metu ir pažinojo visus kuni
gus, szpitolininlkus ir parūpi jo
ninis — susirinkia buvo jai visai 
nepąžinstami.

Sztai ka man pasakojo za- 
kristijonias Szv. Euleiijos baž- 
nyczios, kada sėdėjom karezia- 
moje, gerdami bonika seno vy
no.

— Mano' nebaszninkas tėvas 
buvo duobkasiu. Mirties nebi
jojo o su miruseis gyveno suti
kime. Naktimis eidavo ant ka
piniu ir nėbijoj jdkio numirė
lio, pažinojo būda visu numi
rėliu ir mylėjo tanikei apsaki
nėti apie visokius atsitikimus.

Tankiausia pasakodavo apie 
atsitikima Katrės Fontaine. 
Buvo tai senmerge o norints 
buvo tai neturtina merga bet 
kožnas ja ipaguodojo. Jos na
mas radosi prie kliosztoriaus 
Urszuliu. Ant jos duriu kabo
jo tobllyczia ant kurios buvo 
paraszyta sekanti žodžiai: — 
“Tikra meile yra didžiausia 
galybe nes ne mirtis jos nega
li ingaleti.”

Kada Katre buvo 18 metu, 
ji buvo patogi mergaite. In ja 
insimylejo turtingas jaunikai
tis paeinantis nuo szlektu, var
du Aumont. Badai mylinti po
rele 'buvo slaptai sųsižiedojus 
nes tai liudijo auksinis žiedas 
kuri Katre nesziojo kabanti 
ant kaklo. Katre buvo labai 
Dievobaiminga mergina, latt-‘ 
kydamasi kožna ryta ant Mi- 
sziu in Szv. Eullelijos bažny
czia.

Bet dabar, 40 metu vėliaus, 
Užduszines vakara, pabudino 
ja nepaprastas skambėjimas 
bažnytiniu varpu. Greitai pa- 
szdkus isz lovos o norints taja 
nakti buvo labai tamsu, grei
tai nubėgo in bažnyczia ant pa
maldų. Isz tolo mate apszvics-

Laike Misziu negirdėjo kuni
go maldų ne balso varpeliu prie 
altoriaus o 'kada, pakele akis in 
virszu, perėjo per ja sziurpulei 
nes paregėjo stovinti savo my
lima Aumonta, kuris žiurėjo 
ant jos meilingai o kuris jau 
buvo mires apie keturesde- 
szimt metu adgal ir ji tanikei 
aipverkinejo. Buvo taip pasirė
dęs kada ji pirma karta suėjo 
girraiteje Szv. Leonardo. Pri
siartinęs prie jos, pasveikino ja 
ir pabulcziayo ja in lupas.

— Katriute mano, — sukuž
dėjo jauslei.

— Mano mylimas, tik tau da- 
laikiau isztikimysta. Liūdnu
me praleidineju savo gyvenimą 
o ir sziadien, nors senatve su
traukė mano veidą, szirdis ma
no liūdi paskui tave. Pasakyk, 
mano miėliauses, kas tai per 
Miszios jog visikas atsibuna 
taip malszei, be jokio balso ir 
kas tieji per žmones kuriu vi
sai nepažystu.

Sakai, mano mieliausia, kad 
tavo veidas jau riaukszletas ? 
Bllusti. Esi patogi ir jauna, to
kia, kokia tave pirma pažinau. 
Kad turecziau zerkoleli tai ta
ve pertikrineziau jog kalbu tei
sybe. Matyt, szia valanda mu
su suėjimo, Augszcziausias 
Vieszpats ir musu valdytojas 
mums sugražino jaunysta ir pa
togumą szia nakti. Tuosius, ku
riuos szia nakti matai bažnytė
lėje, yra tai duszios mirusiu 
jau daugeli metu, kurie mylė
josi labai už gyvasties. Dievas 
toms porelėms paaukavo viena 
nakti ant meto idant galėtu su
eit ir drauge iszklausyti Mi

sziu. Yra tai duszios mylineziu 
porėliu ir vedusiu poru, kuriu 
meile už gyvasties buvo taip 
galinga jog net po smert juos 
niėkas negali atskirti. -

— Ak, mano Dieve, kaipgi 
asz geidžiu mirti idant tik ne
būti .perskirta nuo tavęs, mano 
mylimas, idant ir po smert ga
lėtumėm gyventi drauge.

Negalėjo daugiau kalbėti 
nes prisiartino prie ju senukas 
su torialka ant kurios susirin
kia. mete pinigus bet be jokio 
balso. Katrei tieji pinigai bu
vo nežinomi nes paėjo isz seno
vės laiku. Nulindo kad netu
rėjo su savim ne skatiko idant 
paaukauti seneliui kuris nuo 
jos neatsitraukė.

Neturėdama nieko daugiau 
kaip savo auksini žiedą, dova
nota jai nuo mylimo, nusimo
vus ji numėtė ant torielkos. 
Balsas nupuolanczio žiedo ant 
torielkos davėsi girdėt po visa 
bažnyczia rodos kad tai kokis 
gailingas varpelis suskambėjo. 
Tarne paeziame laike jos myli
mas, senukas su torielka, ku
nigas kalbantis Miszias ir visi 
susirinkusieji dingo, žvakes 
užgeso o persigandus Katre, 
apimta mirtina baime, krito 
ant grindų kaip negy va tamsio
je ir szaltoje bažnytėlėje.

* Amerike nuolatos serga a- 
pie du milijonai žmonių ant vi
sokiu ligų.
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Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
—o---

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

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

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir moterų.

ORp VISOS TRYS 
KNYGUTES 

•‘SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

ta bažnyczia. Inejus in vidų už- 
temino daugeli žmonių karsz- 
tai meldžiantysi.

Puikus ponai ir ponios, pui-' 
kei pasirėdžiusios stovėjo prie' 
altoriaus, bet ju /parėdai buvo 
senoviszki nuo nepamenamu' 
ląiku. Kaimuoczei stovėjo 
taip-gi pasiredia su drapanoms 
kokiu Katre da nebuvo maeziu- j 
si. ’ '

Norints bažnytėle buvo pilna 
bet susirinkia meldėsi tykeij 
nebuvo girdėt jokio balselio.1 
Katre atsiklaupė ir tam pa-! 
ežiam laike iszejo senukas ku-i 
iiigas su .klaipcziukiais. Kunigo 
'ji ncipažinojo, norints lankėsi

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

...IR MALDA...

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

Preke, 15c.
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA.
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Žinios Vietines
— Birželis—June. Szis m.e- 

nesis paszvenstas ant garbes 
Sal. Szirdies Jėzaus.

— Gimines aipiaike žinia 
nuo valdžios buk 'kapralius 
Vindas Balczius, 425 W. Pinel 
uly., yra žuvęs Filipinų Salose, 
laike muszio.

t Sirgdamas 'koki tai lai
ka, Baltramiejus Sadauskas, 
saliuninikas 336 E. Market uly., 
mirė Nejdtelios ryta apie 4:15 
Vai., Ashlainido ligonbuteje. Ve
lionis gimė Lietuvoje, .paliko 
paczia, Petronėle (Pajaujiute), 
po pirmam vyrui Želioniene, 
tris ipo-sunius, Joną ir Vinca, 
niaimie ir Edvardą, kuris randa
si kariuomieneje, Fort Benning, 
Ga., taipgi ir po-dukte Mrs. E. 
Thorton, isz Hillso peczes. Pri
gulėjo prie vietines S.L.A. 
211 kuopos. Laidotuves atsi
bus Seredos ryta, 8:30 vai., su 
bažnytinėms apeigoms Szv. 
Juozapo ba'žnyczioje ir bus pa
laidotas parapijos kapuose. 
Laidoja grab orius K. Rėklaitis.

—• Ponstva St. Gegužei isz- 
keliavo in Washington, D. C., 
Panedelio ryta su svarbcis rei
kalais.

—1 Ketverge pripuola Die
vo Kūno.

—• Ana diena garnys atsi
lankė pas Vinca Rėklaiti, 87 S. 
B uly., palikdamas patogia ir 
sveika dukrele Locust Moun
tain ligonbuteje, kur motina 
lauke garnio.

—• Papuoszimo Kapu Die
na arba “Decoration Day,” 
praėjo tykiai, daug žmonių bu
vo atsilankia ant kapu miru
siu. Daugelis žmonių pribuvo 
isz tolimu miestu, papuoszti 
kapus savo mylimųjų.

Dayton, Ohio t Julijona Stul- 
gaitienc mirė pas savo žentą, 
22 diena Gegužio, sulaukdama 
71 metu amžiaus. Paliko nuliū
dime savo vyra Jurgi Stulgai- 
ti ir keletą dulkteriu, žentą, 
broli Juozą Miekuna, kuris ba
dai gyvena kur Amerikoj ir se- 
sere Anele Venskicne, kuri gy
vena Kenosha, Wis., taipgi 
broli Antana, Lietuvoje, Pa
žaisliu kaimo ir Raseinių apsk.

Lovos Ant Submarinu I puže ji apralganavo ir žinojo,! 
-------  ! k<ad sdnis turi pinigu. Per die

nias staugiau kaip fonografas, 
1 davinėjau ant misziu, idant 
1 Dievas duotu jam Dvasia 
Szventa ir atversti taja nelai
mia.

i — Dievas isziklause mano 
i maldų, kada mirkino kojas 
1 karsztam vandenyje, kraujas 
jam trenkė in smegenis,—na ir 
pastipo!.. Neejau gult, kada 
man apie jo mirti pranesze.

—- Per visa inakti prasėdė
jau prie lavono. Tiek vargo

i praleidau su juom už gyvas- 
I ties, kad man net atsinorejo 
I tdktie antru sykiu už vyro, ka 
priesz tai turėjau ant to dideli 
norą!...

— O dabar

Szitie vyrukai pagal jusu 
nuomone neturi vietos nei 
apsisukt, szitosia lovosia ant 
submarinu, bet jie yra užga- 
nadyti isz savo guolio. Ant 
submarinu nesiranda daug 
vie tos isz priežasties visokiu 
maszinu, bet vyrukai užga- 
nadyti isz savo guoliu.

Ka Musu Reporteris 
Mate Ir Girdėjo 

Mahanojuj
Papuoszimo Kapu Dienoje 

arba Dekoreiszion Dienoje, nu
ėjau ir asz ant kapiniu atlanky-

GAVO MUSZT
SAVO PACZIOS 

KAMBARYJE

po mireziai, 
vaikszicziok ant jo kapo ir 
melskis už jo duszia idant 
žmonys no lotu, kad neturime 
jokioms paguodones del dėdės, 
kuris mums paliko visus pini
gus.

— Bet ir taip žmones gana 
kolioja kad mes laukėme ant 
jo mirties ir pinigu. Tokis 
tdi prakeiktas svietas, jog ge
rai moteirei neduoda ramybes!

— Ei, vaikai, sukalbėkite 
dla tris Sveika Marijas u ž du
szia dėdės, bet greitai nes jau 
nubodo ezionais sėdėti!...

— Jeigu tamista turėsi ka
da laiko tai užeiki© pas mus 
o pasakysiu daugiau apie ta se
ka pusgalvi, kad net vaikai 
negali apie tai klausyt,—gud 
bai!...

ti savo mylimus, kurie miega 
amžinu miegu. Sukalbėjau po-
torėli, atsistojau, apsidairiau 
aplinkui, atsidusau gilei ir 
pradėjau eiti prie vartų. Prie 
vieno kapo paregėjau kluipo- 
jent moteriszke, o prie josios 
alnt cimentines tvoreles sėdėjo 
keli vaikai.

Pamate mane, pasveikino. 
Asz sugražinau pasveikinimą, 
kalbėdamas: Matau misiuke 
meldiesi už duszia mirusio dė
dės. Stebėtina, nes už gyvas
ties labai nesutikote....

— Pone, szviesk ant du- 
szios o tegul ji ten ant ano 
svieto visi velnei tesą! — Pa- 
szauke motere su karszcziu. 
Puse mano gyvenimo sunaiki
no, bet tegul jam Ponas Dievas 
atleidžia, nes ir taip mirė stai-

Ir Da Užmokėjo
Kasztus

Philadelphia, Pa. — Priesz 
sudžia stojo ana diena Antanas 
Kuczer kuri apskundė jo pati 
už sumuszima jos su gumine 
pulpa. Motere liudijo buk An
tanas atėjo in jos bedruimi ker- 
szindamas ja pasmaugimu o ka
da motere gynėsi priesz ji, ta
sai pagriebė gumine paipa už
duodamas jai keturis ypus per 
peczius. Antano advokatas ap- 
reiszke kad ne motere gavo su 
paipa tiktai Antanas gavo gerai 
pliekt nuo savo prisiegeles o 
kad liudininkai prisieginejo 
priesz vyra todėl sudžia ji nu
baudė ant užmokėjimo kasztu.

Kada motere apleidinejo su
da, aplaikius 14 doleriu už liu- dyt. 
dijima, atsigryžus in stovin- 
czius draugus Antanėlio pa- turi sumiszusi protą nuo per-

virszinio tikejimiszko mokslo.

TIKEJIMISZKAS
KVAILYS

Nužudė Tėvus Ir Dvi
Seseres

Moyerstown, N. C. — Fre
das Briggs, 27 metu, prisipaži
no palicijai buk tai jis, kėlės 
dienas adgal, nužudė savo tę
va ir motina o praeita meta nu
žudė dvi savo seseres. Briggs 
pasakė buk kada tėvai nuėjo 
gult, apėmė ji didele neapykan
ta priesz savo gimdytojus nes 
juos apipainiojo antikristas ir 
jis nutarė juos nužudyt. Jis sa
ke kad tai jie nebuvo jo tėvai.

Kada, jis turėjo dvylika metu 
amžiaus, prasižengė neatlei
džiamu nusidėjimu priesz Dva
sia Szventa ir nuo tos dienos 
buvo jis tosios nuomones kad 
szeimyna likos apipainiota per 
antikristą kuri jis turėjo nužu-

Daktarai pripažino kad jis

Kubaniszki Kareivei I

Prezidentas Kubos, Ful

‘SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, i 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra-

— Duokie laibas dienas vi
siems nuo manes. Vėlinu ilgo
pagyvenimo ir szimtus tuks- 
taneziu nauju skaitytoju.

—■ Su Diev tamista,.. gud 
bai!...

Ka manote apie tokia mote- 
rolia, mieli skaitytojai? Szir- 
dis man suskaudėjo, kada se
neli taip paniekinėjo ir da po
terius už jo duszia kalbėjo.

Ar jam patiko josios po tore
lei, tai sunku inspeti!...

—Reporteris.

Ne Visi Vaikai Turi
Toki Gilinki

Amsterdam, N. J. — Per sa
vo varduves, senatorius Bert 
Verden apdovanojo trimi anu-

szauke: “Negana kad tam bal- 
vonui iszperiau gerai kaili bet 
da sūdąs man už tai užmokėjo.’

Draugai pranesze apie tai 
Antano advokatui kuris ap- 
reiszke sudžiui ka girdėjo. Pa- 
licijantas nubėgo paskui mote
re, atvede ja vela in suda, tu
rėjo ji sugražint pinigus ir ap- 
laike 30 dienu kalėjimo už krei
va prisiega.

UŽTIKTA ANT
KARSZTO DARBO

gencio Batista atiduoda gar
be savo kareiviams laike ma
nevru, generolas Bernitez 
eina pirmyn priesz glytas. 
Kubanai tik nesenei sutvėrė 
savo kariuomenia, nes priesz 
tai turėjo tik keliolika szim- 
tu kareiviu, bet kada kare 
užėjo, buvo priversti inkur- 
ti didesnia kariuomenia.

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.

Puikei Apsigavo, Net
Apaipo

Baltimore, Md. — Atėjo ko
kis tai žmogelis in drapanų 
kroma Fredo Freidman, nusi
pirkt kelnes. Ant užklausymo 
kokiu jis nori, kestumeris at
sake kad geriausias kokias turi 
del vien-kojinio vyro. Freid- 
manas nubėgo in užpakali kre
mo, pagriebė geriausias kelnes 
kokias turėjo, nukirpo žirklėms 
tiesiąją kelnių koja ir atnesze 
parodyt jas kostumeriui kuris 
užklausė kiek jos kasztuoja. 
Žydelis pasakė, kad dvylika 
doleriu. Kostumeris sutiko sa
kydamas idant jam duoti to
kias kelnes bet be kaireses ko
jos nes jis neturėjo tieseses. Žy-

Norėjo Atimt Sau 
Gyvasti

Poccontos, N. Y. — Nuo ko
kio tai laiko kaimynai Szimano
Romaniuko kalbėjo jam buk
kokis tai Mikolas Shimcak al
lankinejo jo paezia 'kada jis isz- 
eidavo in darba. Romaniuk, no
rėdamas apie tai pats persitik
rini, ne ėjo taja diena in darba 
bet tik lauke kas ežia atsitiks. 
Apie treczia valanda po piet, 
patemino jis ineinant in ju na
rna nepraszyta sveczia. Pasi- 
szlauke in pagialba du palici- 
jantus ineidami in moteres 
kambari. Toji, supratus kad li
kos susekta, pagriebė revolve
ri isz po paduszkos szaudama 
du syk in save bet szuvei buvo 
nemirtini todėl da norėjo pa
leist viena szuvi bet palicijan- 
tas pris'zdkes atėmė nuo jos re
volveri. Motere ir jos prielaidi- 
nis likos, nuvežti, iii kalėjimą 
ant atvesimo.

Japonas Nužudė Mote
re Ir Vaikus Ir Pats 

Pasikorė

San Bernardino, Gal. — Su
ko Mamimura, 40 metu am
žiaus Japonas, kuris ketino bū
ti nusiunstas in abaza kur ra
dosi kiti Japcniszki isztrem- 
tieji, maustydamas apie savo 
padėjimą, staigai neteko pro
to, nužudė savo du vaikus, ku
rie gulėjo luovoje, po tam per
pjovė gerkle savo mieganeziai 
moterei ir po tam pats pasiko
rė. Mamimura iszgyveno Ame
rikoje daugiau kaip 30 metu 
bet nuo kada užėjo tarp Ameri
kos ir Japonijos kare, buvo la
bai susirūpinės ateitimi o su- 
gryžt in tėvynė taipgi negalė
jo ir nutarė visus savo ergelius 
užbaigti ant visados.

Saule Publishing Co
Mahanoy City, Pa.

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!

NEIŠVIRĖ GERUS 
PIETUS

Dabar Randasi 
Ligonbuteje

Racine, Wis. — Už tai kad 
pietus nebuvo pagaminti pagal 
jo norą, Ignotas Kvasnicki taip 
suplakė savo nevalninke mote- 
re su szmotu geležies kad rei
kėjo ja nuvežti in ligonbute 
ant pataisymo bet motere gal 
mirs nuo žaidulio.

Porele turi penkis vaikus, 
isz kuriu 12 metu dukrele buvo 
liudintoja žveriszko pasielgi
mo tėvu su motina. Negana kad 
jis motina baise! sumusze bet 
da nustume ja žemyn trepais 
nuo gonkeliu in skiepą;

Vyras likos uždarytas kalė
jime pakol pati pasveiks po 
tam bus pastatytas ant sūdo.

ga mirezia.
— Puse amžiaus tau sunai

kino ’!... Tai buvo niekszas 
žmogus, szventos atminties!

— Taip, ponuli, taip,... 
kada mano vyras mirė nuo 
džiovos, ant jo turėjome at-

kams po deszimts tukstaneziu 
doleriu kožnam.

Gerai daro kad už gyvasties 
iszdalina savo turtą už tai ga
les po smert ramei silsėtis nes 
likusios gimines nesikivirezys 
Už palikta turtą.

delis baisei užpyko ant kostu- 
merio paliepdamas jam nesztis 
laukan po velniu po tam sukri
to ant grindų apalpęs kad sau 
pasidarė tokia blede.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!

Negerk Isz Torielkai- 
tes Kava Nes Busi 

Nubaustas

siduot, 'kad nemirti nuo bado.

*♦* Slonius suuodžia žmpgu 
nuo tukstantezio pėdu tolumo.

*♦* Vienam tone vandens 
randasi 324 galonai.

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

Szeszesdeszimts metu turėjo, 
tasai rakalis. Rodos tai sirgu
liavo, o bet ne ėjo atsigulti in 
lova; porkezapus ir bulves ede 
kaip kiaule ir nei nemane stipt. 
Dievyti mano, rūpinausi apie ji 
kalnuogeriausia ir ant galo ka 
tasai senas kvailys sumanė?!.. 
Ungi norėjo apsipaeziuoti su 
keikia tai tarnaite, kuri buvo 
vienam s'aliune už tarnaite.
Ir ka jus manote apie tai? 

|Ko senas kvailys užsimanė ant 
Senatvės!... Per visas dienas 
mirkino kojas ceberyje, kad tu
reli karszta kraują po szliubui. 
Tokis kiaule—perpraszau Die
vulio. ... Jeigu nori dede tu
rėti karszta gyvenimą, tai ap- 
sipaeziuok su mano sesute 
Magde!..

Bet kur tau, jam galvoje sė
dėjo saliuninko tarnaite. Kiek 
asz baimes turėjau. Jėzau nu- 
kryžiavotas! Mat, tikėjausi, 
kad po jo pastipimui, jo 
pinigai pasiliks man, kurie 
teisingai prigulėjo, bet toji ru-

Studentai Mokinasi Kareiviszkumo

Daugeliuosia Amerikoniszkuosia miestuosia studentai isz auksztesniu mokyklų ir kole
gijų mokinasi kariszko mokslo ir kaip naudoti ginklus. Paveikslas likos nutrauktas New 
Yorko Kolegijoj, kur studentai mokinasi kėlės valandas kaisiviszkumo. Kitam paveiks
le du aficierei mokina studentus kaip turi naudoti karabinus su bagnietais

New York — Vincent Morris 
likos nubaustas ant 25 doleriu 
už tai kad hotelyje gere kava 
isz torielkaites. Kiti svecziai, 
iszgirde ‘ ‘ kavini koncertą, ’ ’ 
pradėjo rugoti o locnininkas 
apreiszke jam kad paliautu ta
ja “muzyke” ir isz to kilo bar
nis. Morris likos iszmestas lau
kan isz hotelio ir isz piktumo 
pagriebė akmeni sudaužyda
mas dideli langa.

Baisei Kankino Ir
Apvogė Kromininka

Altocna, Pa. — Trys bandi
tai insigavo in kroma Jameso 
Bookman 48 metu amžiaus, nuo 
kurio pareikalavo pinigu. Ka
da Jamesas užsispyrinejo buk 
pinigu neturi, tada ji suriszo 
ir laike jo kojas ant karszto pe- 
cziaus. Žmogelis, negalėdamas 
ilgiaus nukensti taip baisiu 
kaneziu, pasakė kur randasi

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas 
^Velnias

TIKTAI, ... 50c
SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

“MALDŲ ŠALTINIS”
Tai nauja didelėmis raidė

mis mailtiialknygė, odos apda
rais, auksuotais (kraštais, 5j4 x 
3j4 colių didumo, 432 pusla
pių, apie pusė colio storumo, j'

Kaina $2.50. Užsakymus 
siųskite su money orderiu : 
DARBININKAS PUB. CO., 366 W, 
Broadway, South Boston, Mass.

260 doleriu, kuriuos banditai j 
pasiėmė iszpyszkedami auto- ( 
mobiliuje nežine in kur. Jo sū
nūs, atejas in kroma, rado tęva 
gulinti apalpusi ant grindų.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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




