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Isz Amerikos Eroplanu Dirbtuve

VAIKUTIS KLAI
DŽIOJO PO KALNA

Per Dvi Dienas
Williamsport, Pa. — Trijų 

metu Alvan Diggan su tėvais 
nuėjo rinkti žemuogių ant arti
mo kalno ir kada tėvai buvo 
užimti tuom darbu, vaikutis 
atsiskyrė nuo tėvu ir nuėjo to
linus. Nežinodamas kaip su- 
gryžti, pradėjo klaidžioti po

Amerika Iszdave Kare Priesz
Bulgarija, Rumunija ir Vengrus

Japonai Užklupo Ant Alaskos; Bombar
davo Dutch Harbor, Bet Mažai

Padare Bledes
kaina ir dingo tėvams isz akiu. 
Tėvai visur jeszkojo vaiko bet 
jo nesurado. Tada paszauke in 
pagialba žmones kurie pradėjo 
jeszkoti vaikuczio ir po dvieju 
dienu surado ji pusgyvi. Ant 
tojo kalno radosi daug visokiu 
kirmėlių ir stebėtina kad jis 
iszliko gyvas. Vaika nuveže in 
czionaitine ligonbute.

Amerika Privalo
Maityt Europa

Cleveland, Ohio — Pastorius 
L. B. Moseley, isz Madison, 
Wis., pasakė czionais delega
tams ant Baptistu susirinkimo 
kad Suv. Valstijos privalo mai
tyt Europos gyventojus kurie 
mirszta isz bado po padu Hit
lerio.

Žinoma daugelis tam planui 
nepritaria nes sako kad tai 
daugiau prigialbetu Hitleriui 
prie laimėjimo kares nes nori 
tuos gyventojus priversti badu 
prie pasidavimo bet kiti vela 
sako kad prigialbejimas tiems 
vargszams su maistu, sugady- 
tu Hitlerio planus nes gyvento
jai atsikratytu nuo badines 
mirties ir turėtu pajiegas ant 
sukėlimo maiszacziu priesz sa
vo budelius.

Eksplozija Isz Priežas
ties Skaudanczio

Danties
4?’

Maydale, N. J. — Jeigu ne 
skaudantis dantys Onos Guzde- 
kienes, tai sziadien j u namas 
butu cielybeje. Motere, turėda
ma skaudanti danti, melde sa
vo vyro idant pamirkytu sku- 
duri szaltam vandenyje ir pri
dėtu prie jos žando. Vyras už
degė gazini pecziu, uždėjo ant 
jo vandeni ir iszejo ant gonke- 
liu pakol vanduo suszils. Pe- 
cziukas staigai eksplodavojo ir. 
degantis gazas pasipylė po vi-j 
sa grinczia. Vyras szoko su vai
kais nuo gonku o motere, už- 
mirszus apie skaudanti danti 
szoko per langa. Dantys visai 
paliovė skaudėti bet gydymas 
buvo labai brangus.

Indiana. — Gubernatorius 
stengėsi užbėgti tolimesniam 
ergeliui 7,000 straikuojencziu 
fangldkasiu.

London, Anglija.— Ateinan
ti menesi Vdkiecziai neturės 
alaus nes ju valdžia sulaikė isz- 
dirbima alaus nuo Birželio 1 
įdienos. '

TRUMPOS
PANCZIAKOS

Trumpos Szlebes, Ir 
Trumpas Gyvenimas

New York — Mergaites, jei
gu jus neszicjate trumpas szle
bes, trumpas szilkines panczia- 
kas arba pantaplius tai ne ilgai 
gyvensite ant szio svieto. Taip 
prasergsti daktaras Willard 
Mengle, visas mergaites kurios 
sziadien tik pusiau apsiredia, 
vaikszczioja po ulyežias nes 
per tokius parėdus užsiszaldo, 
gauna uždegimą plaucziu ir 
kitokes ligas ir greitai eina in 
kapus. “Redykites, mergaites 
szileziau o gyvensite ilgai ir 
nevaikszcziokite.. pusnuoges 
idant parodyt savo pavidala 
del žiopliu.’’ Toki tai patarima 
duoda tasai daktaras. — Vai, 
teisybe, nes sziadien merginos 
ir nekurios pusgalves moterė
les rėdosi taip, kad visa ju pa- 
reda galima insideti in kisze- 
niu.

Prirakino Savo Mylima 
Prie Lovos

—
Newark, N. J. — Gaspadine 

namo apreiszke palicijai buk 
Stanley Miller, 40 metu, būda
mas labai užvydus savo 22 me
tu szviesplaukei sužiedotinei ir 
rūpindamasis kad nesutaupys 
užtektinai pinigu ant sutvėri
mo savo lizdelio ir jog kas gali 
jam jo mylima iszvogti, todėl 
jau nuo keturiu sanvaieziu lai
ke savo mylima prikaustyta 
prie lovos jos kambarėlyje ku
ri jis pasamdė del savo pauksz- 
tytes.

Gaspadine paszauke palicija 
o kada toji atvažiavo ir norėjo 
ja paliuosuoti isz tosios nelais
vės, Dora Goodman iszvare vi
sus laukan kalbėdama buk jau
nikiui galima daryti su savo 
sužiedotine kaip jam patinka. 
Ta vakara Stanley buvo pri
verstas per suda apsipaeziuoti 
su Dora kuri sau nieko nedare 
isz tosios nelaisvės bet sudžia 
buvo tosios nuomones kad abu
du butu suriszti mazgu mote
rystes ir gyventu kaip reikia.

Kitados Detroito automobiliu dirbtuvesia dirbo tiktai 
automobilius, bet dabar josią dirbasi croplanai dideliam 
skaitlyje. Tosia dirbtuvesia dirba vienoje eileje moteres, 
kitoje vyrai. Moteres yra lygios su vyrais ir atlieka savo 
darbus pasekmingai, ypatingai prie maszinu del eroplanu.

DAUG VOKIECZIU \ Anglikai Bombardavo Francija; Hitlerio
ARESZTAV OTI Budelis Mirė Nuo Szuviu

Nusiuntė Pacziule 
In Dangų

Somerville, Conn. — “Ar no
ri eiti in dangų, duszele?” — 
Taip užklausė Adomas Alleson 
savo paezios, einant gult. Mo
tere nesitikėdama nieko blogo, 
atsake kad norėtu eiti in dan- 
bet tik tada kada bus negyva. 
Vyras isztrauke revolveri isz 
po paduszkos, paleido in mote
re du szuvius ir užmusze ja ant 
vietos. Po žudinstai inszoko jis 
in automobiliu ir iszdume ne- 
žine kur. Isz kokios priežasties 
nužudė paezia tai lyg sziam lai
kui neisztyrineta.

Maldaknyge Geriausiu
Pabudinimu

Rochester, N. Y. — Ana die
na czionais traukėsi teismas už 
deszimts tukstanczius doleriu, 
paliktus per Jurgi Brenan del 
moteres Agotos Shaffer bet 
valdžia pinigus užgriebė tvir
tindama buk Jurgis neturėjo 
jokiu giminiu ir valdžia turi 
tiesa velionio turtą paimti.

Bet motere sako kad ji yra 
giminaite Jurgio ir gali tai už
tvirtint su pagialba maldakny
ges kurioje radosi užraszyta 
jos diena gimimo ir jos gimi- 
nysta su mirusiu Brenan. Su
das jai ant tokio davado pripa
žino paliktus pinigus.

Paliko Szuniui Visa 
Savo Turtą O Vyrui 

$10,000

San Francisco, Cal. — Kada 
advokatas perskaitė paskutini 
testamenta mirusios Mrs. Al
bertos Patton, 69 metu am
žiaus, pasirodė buk visa turtą, 
susidedanti isz puses milijono 
doleriu ji užrasze savo myli- 
mui szunycziui “Trix”, o vy
rui užrasze tik deszimts tuks- 
taneziu doleriu. Žemiszka tur
tą paliko vienam isz savo dar
bininku su toms iszlygoms kad 
tasai dažiures szunyti per visa 
jo gyvastį ir su juom gerai pa- 
sielgines.

ŽINUTES

Pittsburgh, Pa.— Darbinin
kai ant strytlkariu kerszina 
iszejimu ant straiko, kad kom
panija įprasžalino nuo darbo 
viena darbininką.

Washington — Taoome kilo 
straikas 1,000 darbininku prie 
medžiu, kurie spyrėsi padidi
nimo mokeszcžiu.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

W. Palm Beach, Fla. — Apie 
500 kareiviu czionaitiniam a- 
baze užsitrucino nesveiku val
giu. Kareivei po valgiu puoli
nėjo ant ulycziu isz kur likos 
paimti in 'ligonbutes.

- ★

Ryszyje Su Heydricho 
Žudinsta

London — Daugelis Vokie- 
cz, tarp kuriu randasi daug Ka
taliku, likos aresztavoti ryszy
je už nužudymą Hitlerio bude
lio, Heydricho, kuris likos nu- 
szautas Pragoję. Tarp aresz- 
tuotu randasi žymus Vokie- 
cziai kurie yra prieszingi Hit
leriui.

Pragoję vela Vokiecziai su
szaude 27 Czekus tarp kuriu 
randasi asztuonios moteres. 
Daug žmonių likos aresztavoti 
už visokius suokalbius priesz 
Vokieczius. Tarp tu j u randasi 
ir 14 žymiu Vokiszku aficieriu 
kurie nepritaria Hitlerio s vie
tinei skerdynei.

Vokiecziai Žudys Bul- 
gariszkas Moteres

Ir Vaikus
Moskva — Atėjo in czionais 

žinios buk Vokiecziai iszdave 
kerszinanti paliepimą Bulga
rams jog jeigu jie nepaliaus 
kovoti priesz juos tai pradės žu
dyti Bulgariszkas moteres ir 
vaikus be jokios mielaszirdys- 
tes. Vokiecziai apgarsino pra
vardes visu tu j u nelaimingu 
auku kurias ketina iszskersti 
jeigu Bulgarai nepaliaus kovo
ti priesz juos.

Tasai brutaliszkas kersztas 
da labiau sujudino Bulgarus 
priesz Vokieczius ir jie smar
kiau pradėjo už'kl'upinet ant 
Vokiecziu.

*
Washington — Prezidentas 

Rooseveltas iszdave kare priesz 
Bulgarija, Rumunija ir Veng
rus, kurie yra prieszingi Ame
rikai ir gialbsti Vokiecziams.

Berlinas — Reinhard Hey
drich, Hitlerio budelis, kuris li
kos perszautas kėlės dienas ad- 
gal, Pragoję, Czekoslovakijoj, 
mirė nuo trijų szuviu paleistu 
in ji per du Czekus. Už tai likos 
suszaudyta 202 ypatų, tarp ku
riu radosi ir kelios moteres.

Melbourne, Australija — Ge
nerolas MacArthur savo rapar- 
te skelbia buk Amerikonai pa
skandino du laivus su maistu ir 
viena laiva su kareiviais.

New York — Tūlas kores
pondentas laikraszczio, kuris 
sugryžo ana diena isz Vokieti
jos, raszo buk Vokietijoj yra 
baisi brangenybe ant visko 
kaip už pora szniureliu del cze- 
veryku reikia mokėti 4 dolerius 
o už švara kavos 32 dolerius ir 
t.t.

Madagascar Sala — Angli- 
kai suszaude du Japoniszkus 
aficierius kurie szaude in Ang- 
liszkus kareivius.

Washington — Valdžia ap- 
laike skaitlį užmusztuju karei
viu kada Corregidor ant Fili
pinų, pasidavė Japonams. Ta
sai skaitlis parodo buk 513 
Amerikonu žuvo ir 479 Filipi- 
niecziu; sužeista 930 Ameriko
nu ir 754 Filipiniecziai. Daug 
likos paimta in nelaisve.

Washington, D. C. — Dau
giau kaip 2,000 Amerikoniszku 
isztremtuju iszplauks isz Afri- 
koniszkos pristovos kurie buvo 
apmainyti už kitus nelaisvius. 
Tarp tuju randasi ambasado
rius ir jo szeimyna ir kiti žy
mus žmones.

Meksiko Miestas. — Keli 
darbininkai likos užmuszti eks
plozijoj parako dirbtuvėje Be
lem de las Flores, užmiestyje.

Washington — Japonai pa
skandino 18 allijentu laivu Ben
gale tarp kuriu radosi ir vie
nas Amerikoniszkas laivas. 
Apie szimtas laivoriu žuvo su 
laivais.

DARBOŽINUTES

Detroit, Mich.— Dodtge Au
tomobiliu ikomipainija sustojo 
dirbti, isz priežasties, kad 
'.kompanija patalpino 20 nige- 
riu prie darbu dirbtuvėje, ku
rie įdirbo lauike.

Nassau, Bahama — Didelis 
slkaitlis nigeriu kurie dirbo ka- 
riszkuosia fabrikuosią, susto
jo dirbti, spirdaimiesi daugiau 
molkesties. Laike maiszaczio 
du likos užmuszti ir daug su
žeista.

WASHINGTON, D. C. — Japonai neti
kėtai užklupo ant Amerikoniszkos stoties 
Dutch Harbor, Seredoje, bet padare mažai ble
des. Pirmutinis užklupimas atsibuvo isz ryto o 
antras apie piet. Aiszkesniu žinių apie taji už- 
klupima valdžia neiszduoda. Badai 15 Japonisz- 
ku bombiniu eroplanu dalyvavo tame užklupi- 
me. Japonai atlėkė net 2,835 mylės dasiekti sa
vo tikslą. Daugelis namu likos uždegta bet ma
žai gyvaseziu pražuvo. Amerika tikėjosi tojo 
užklupimo nes Japonai kerszino atmokėti už 
padaryta skriauda kada Amerikonai nesenei 
bombardavo miestą Tokyo. Japonu laivai at
plaukė in Bay of Bengal ir paskandino ten 18 
Allijentu laivu.

London — Anglikai ana diena bombarda
vo Brema. Daug žmonių likos užmuszta ir pada
ryta daug bledes, iszneszdami in padanges daug 
dirbtuvių. Anglikai taipgi bombardavo svarbias 
vietas Franci joj, po valdžia Vokiecziu, sunai
kindami daug dirbtuvių. Daugelis Vokiecziu 
paimti in nelaisve. Anglikai taipgi prasergsti 
Francuziszkus gyventojus kad paliautu dirbti 
cimentines drutvietes del Vokiecziu nes kitaip 
juos bombarduos.

Ant Kalinino frunto, Rusijoj, Maskolei 
smarkei užklupo ant Vokiecziu užmuszdami 
5,730 Vokiecziu ir sunaikino 1,366 eroplanus 
bet patys neteko 479 eroplanu.

Kraujas Liejasi 
Baltrusijoj

Kuibiszev, Rusija — “Kras- 
naja Zviezda” raszo buk aplai- 
ke baisias žinias isz Baltrusi- 
jos kurios skelbia kad ten Vo- 
kiecziai suszaude, nukankino 
ant smert, pakorė arba sudegi
no arti du tukstanczius žmo
nių. Padėjimas tenaitiniu gy
ventoju yra baisus.

Skaitykite “Saule”
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Kas Girdėt
Szventam nepasakyta aiszikei.
Toji aplinkenyibe sudarys kad 

per senus visus amžius ir vidu
tinius ir dabartinius laikus, vi- 
įsaip ir net juokingai posmavo

Drafto Atidėjimas 
Rekomenduotas 

Mainieriams
ISuvirszum szeszi milijonai. aPie atėjima antikristaus o net 

žmonių Amerikoj nemoka skai-' Pram,ane lkad tikrai ne^žllg10 
. ' wri'ciri v»r-.,rl ttci lPmnmrir>n.i R v»i;l7CJr7_tyt ne raszyt Angiszkai ir be

veik tiek negali kalbėti tosios 
kalbos. Deszimts milijonai yra 
tik pusiau mokyti.

Per talpinimą padekavoniu 
nuo musu skaitytoju susirasze 
apie szimtas giminiu apie ku-

jy -------- ---- -- -- <-> .
pasirodys. Pirmutinei Kriksz- 
czionys, baisei kankyti per 
Rymiszkus ciesorius, buvo nu
mesti ‘laukiniams žvėrims ant 
sudraskymo ir suedimo arbal"'1^ 
kankinami ir deginami ant kry
žių arenoje cirkuso. Neronas, 
kaip bestija pripempias, sede-

se tropiszkose ir pusiau-tro- • 
piszkose szalyse.

Dabar Agrikultūros Depar
tamentas stengia .pargabenti 
adgal in Amerika daug tu javu 
kuriuos Amerika davė pasau
liui.
—Common Council for Amer. Unity

riuos vieni kiti nieko nebuvo J0 ir žiurej° su d'&augsmu ant ( 
Itu kanJcziu. Paskui, kada Tur- , 
kai užplaukė ant pietines Ru- 1 
sijos ir Lenkijos, tukstanezius 
moterių ir vyru paėmė in ne
laisve; jau tada Krikszczionys ■ 
mane kad pasirodys antikris
tas kailije Tuiko bet galybe 
Turku netrukus dingo. Kriksz
czionys jau tada mane kad bus 
pabaiga svieto. Nekarta, kada 
užeidavo kokia pavietre, kru
vinos kares, amaras ir t.t., tai 
žmones lauke pabaigos svieto. 
Kada užstojo permaina tiky
bos, kares už tikyba, tai Krik
szczionys palaike už antikristą 
Martina Luteri ir Kalviną o 
Liuteronai juokėsi ir tycziojo- 
si isz Kataliku ir praminė po
piežių antikristu.

Kada szi svietine kare užėjo, 
žmlones sake bulk antikristu yra 
Hitleris kuris nori apžioti vi
sa svietą ir isznaikinti savo 
prieszus ir Katalikysta. Tai-gi 
sziadien turime taji antikristą 
pavidale Hitlerio ir daugeli 
jam panasziu, ne tik svietisz- 
kuose žmonyse bet ir nekuriuo- 
se dvasisžkuose sėdi antikris
tas kuriuose yra užgesęs moks- 
lasKristaus. Jeigu mes kožnas 
savyje pergalėsime antikristą, 
tada ateis tikra karalyste Die
vo ant žemes.

Jokis antikristas vienoje 
ypatoje nepasirodys, antikris
tas tai vadinasi laikas, pasilke- 
lusis žmonijai ir visokiuose isz- 
radimuose o ir vežimuose be 
arkliu, tankose ir lekiojimo 
maszinose apie ka raszo Szven- 
itas Rasztas.

girdeja per daugeli metu. Tas 
duoda suprast kad skaitytojai 
skaito tais padėkavones ir jos 
yra tikros.

Amerikoj kasdiena galima 
iszgirst apie visokius persisky
rimus vedusiu poru isz visokiu 
pridžaseziu. Amerikonai yra 
karszto budo ir greitus — už 
bile ka tuojaus persiskiria nes 
sulaužymas moteriszko ryszio 
greitai czionais atsibuna. Jei
gu užena nesutikimas tarp jau- 
nutel'es .poreles tai žmones kal
ba: “ko norėt, juk tai kvailei, 
snarglei, nežino kaip gyvent 
nes ju akys da užmerktos ir t.t., 
bet jeigu porele, turinti arti 
septynesdeszimts metu!, jeszko 
persiskyrimo — tai tikra ko
medija.

Tai-gi, sziemis dienomis du 
senukai, Jokūbas Maher, ma
tes apie septynesdeszimts vasa
rėlių ir tiek žiemų, innesze pra- 
szyma in suda ant persiskyri
mo, neatsimindami jog kad ir 
taip bus neužilgio 'perskirtais 
■per Aųgszcziausia Sudžia bet 
jie apie tai nesirūpina. Jiems 
nurodo buk mirtis da toli ir da
bar stengiasi persiskirt priesz 
laika.

Isztikruju svietas virstą 
augsztyn kojom.

‘Skaitlis apsivedusiu karei
viu, kurie sziadien randasi ant 
kariszku stoeziu Angliku ir 
Kanadiecziu, daeina po 400 ant 
menesio. Daugiau kaip keturi 
tulkstancziai Kanadie'cziu jau i VC*L . ., .... - . Taip, pabaiga svieto ateis betapsipacziavo Anglijoj nuo lai-' 
ko prasidėjimo kares.

Dabar merginos, Kanadoje, 
norėdamos a'tlkerszinti jauni
kiams, meldžia Anglijos kad 
prisiunstu kelis laivus jaunu 
vyruku ant apsivedimo.

Nors Amerikoniszfki karei
viai ne taip senei .pribuvo in 
Australija bet jau keli szimtai 
apsipacziavo su Australietėms.

Vyskupas Sidney yra prie- 
szingas tiems apsipaeziavi- 
mams .kalbėdamas: “Kareivei 
pribuvo in czionais kad plakti 
Japonus o ne paeziuotis su Au
stralietėms. — Bet meile ant 
to nežiūri kur ji nebutu.

Vyrai, kurie yra drafto am
žiaus ir kurie užsiėmė augliu 

p I industrijoj “kritiszkais dar
bais,” bus 'laikinai sulaikyti 
nuo karines prievoles, nes jie 

Įskaitomi kaipo “reikalingi vy
rai, ’ ’ pagal memorandumos 
pateiktos valstijų direktoriams 
Tautiszko direktoriaus Major 
General Lewis B. Hershey. 
Gelžkeliu darbininkai paskirti 
in szia kliasa irgi.

11 ‘ Anglies produkcija yra rei
kalinga karo pastangomis,” 
piareiszske Generolas Hershey. 
“ISzio karo pastangos reikalau
ja visapusiai industrijos iszsi- 
pletojima, nes kuras yra visur 
reikalingas.

'“Trukumas darbininku szioj 
industrijoj yra pasekme greito 
iszsivystijimo sziu darbu ir 
trukumas “ranku darbininku 
atsirado todėl kad sumažėjo 
me'chaniszki intaisymai. Szi in
dustrija irgi reikalauja vyru, 
kurie fiziniai atatinka sziems 
darbams. Anglies kasyklų san- 
lygos ir praktika ne visur ta 
pati, taigi darbininkai isz vie- kad atsikėlęs kaip galėdamas 
no distrikto netinka dirbti ki- gerai iszpere moterei kaili už 
tam distrikte pakol nepereina 
tam tikra traineravimo perio
dą.”

General Hershey surasze 62 
užsiėmimus anglies industrijo
je, kuriuos jis randa “kritisz
kais.”

Jis pabrėžė kad atidėjimas 
karines prievoles asmens, .ku
ris dirba anglies industrijoje 
arba gelžkeliuosė turės but nu
statytas vietinio bordo, (local 
board) .pagal faktus kurie bus 
asmens pateikti ir sanlygas 
vietinio rajono todėl kad Pa- 
rinlktines Tarnybos Instatymas 
neleidžia atidetines karines 
urievoles gTujpiu arba klasu del 
darbo priežaseziu. Jis ir-gi pri
mena kad atidėjimas negali bū

i'kada tas bus tai to niekas ne- 
Ižirio o ne .pats Kristus nežinojo 
j nes kada apasztalai užklausė 
Jo kada ateis .pabaiga svieto 

i tai Kristus jiems atsake: “a.pie 
pabaiga svieto niekas, ne Asz, 
ne aniolai nežino, tiktai Tėvas 
dangiszlkasi’s. ”

Vienatinei biznierei kurie ne-
’ Jakšto paskui bizni tai yra gra-

boriai; 'biznis pas juos ateina.

'Beveik visi sztamiai tikybes, 
visdki atskalūnai ir isztvinke- 
l'ei garsina apie atėjima neuž-

Pas barberi Stumerville, 
Ohio, atėjo senukas su ilga 
barzda ir plaukais net lyg pe- 
cziu ir prasze barberio kad jam 
pavėlintu atsisėst jo szapoje ir 
prisižiuret kaip jis pasielgine- 
ja su savo kostumeriais. Senu
kas atėjo pirma karta pas bar
beri, savo gyvenime ir norėjo

ilgio antikristo. Pagal prane- pirma ,persitikrint (kaįp barbe. 
----------------  ---------  — “-".ris skuta ir kerpa žmoniems 
pekliszkos galybes ketina jis Llauikus. Paskui jis ,dave nu.
szima Raszto Szvento tai isz ris skuta ir kerpa žmoniems

Isz Amerikos
Pati Nukirpo Su Žirk

lėms Vyrui Pirsztus 
Nuo Kojos

bales‘it visas :di"ebejo isz'.gailes- 
ties.

Nuvede ja patsai prie skyles 
mire, kuri buvo ten patikta del 

; to tikslo ir liepė jai ten atsisto- 
Rumunijos seni gyventojai da ti ant juoko o jie tame laike ne-

RUMUNISZKAS
APSAKYMAS

ir sziadien apsakinėja senovisz-. 
ka dpsaskyma apie kliosztori, 
kurio rūmai da ir sziadien sto
vi ant kalnelio. Prie klioszto- 
riaus stovi ddvyni dideli ak
mens o tarp tu czystas szu'linis 
vandens vadinamu 
szulinis” kurio i] 
labai liūdna.

Daugeli metu atgalios kokis 
tai Rumuniszkas kareivis var-

Berkley, Minn. — Sudas pa- 
liucsavo Petra Simecz už supla
kimą savo pacziules ir uždėjo 
ant jos visus kasztus o jeigu to 
neiszpildys tai turės atsėdėti 
kalėjime.

Priežastis sumuszimo mote
res buvo ta: Smecz ėjo isz dar
bo, parpuolė ant ulyczios ir 
trakas jam. suspaudė baisei ko
ja, sutrindamas visus pirsztus 
ant vienos kojos. Koja pradėjo 
puti o motere paėmus žirkles 
nukirpo jam sutrintus pirsztus 
kada tasai miegojo. Vyras, pa
budęs taip rusinto ant moteres

tekia operacija už ka motere 
dą ji apskundė.

Sudžia labai pasigailėjo žmo
gelio ir paleido ji ant liuosy- 
bes, norints .daktaras liudijo, 
kad motere gerai padare nes 
koja jau buvo užsitrucinus ir 
butu daktaras vistiek jam nu
pjovęs pirsztus.

Kate Gera Drauge 
Szunies

Williamstown, Pa. — Nevi- 
sados iszsipildo senas priežo
dis “gyvena kaip szuo su ka
te.” Ana diena szuniukas, var
du “Gip”, gulėjo priesz narna 
szildydamasis priesz saule o

isztysti ant dienines szviesos o 
bus tai sutvėrimas kaip smakas 
kvėpuojantis ulgnia ir kaip le- 
yas isztroszkes žmogiszko 
kraujo, kad galetis įpriesz pas
kutini suida su tikincziais in 
tikra Dieva, kad iszpustyti tą
ją žeme, kad iszganubyt su pa- 
gialba nusidėjėliu ir ant paga
lios 'būti infgaletu ir dingti ant 
yisados nuo szios žemes.

Kas ketina būti tuom anti
kristu, kada ir kur pasirodys 
del žmogiszku akiu, tasai insi- 
kunijimas piktybių ir nuside- 
įjimju tai apie tai niekur Raszte

kirpt sau plaukus ir barzda. 
Kada jo užklausta po nukirpi- 
mui plauku, kaip jam tas vis
kas iszrode, pasakė kad tikėjo
si kad barberini yra apželia su 
ilgais plaukais ir barzdoms 
kaipo ženklas ju amato bet per
sitikrino kad įbarberei iszrodo 
grąžei ir yra nusiskutę .kaip 
ponaicziai.

ISTORIJEapie
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15^.
SAULE PUBLISHING CO.,

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

vos jia ketino u žmuryti. Isz .pra
džių motere isz to juokėsi bet 
greitai persigando kada pama
te jog ja ant tikrųjų pradeda 
mūryt. Norints melde ir verke 
bet szirdis darbininku nesusi- 

— Manoles1 rmnksztino o trumpam laike 
pradžia buvo; aiptil0 szauksmai nelaimingos 

moteres.
‘Slaptingas pranaszavimas 

; iszsipilde. Mūra jau negriovė 
du Negenas gavosi in nevale dvasios 0 kacb] maldnamis li- 
Tuikisžko sultono Šėlimo. Bu-Įkog u.žbailgta.S) :buvo tai vicnas 
damas nevalioj praleidinejo |jsz .nniikia.lisil] ■ 
laika lavindamasis arkitektu- ( 
ros (statymo namu) o supratęs 1 
gerai savo profesija, apsiėmė ( 
prižiūrėti statymą puikaus 
Tunkiszko maldnamio. Sulto
nas pradžiugo taip puikiu dar
bu, padovanojo kareiviui Ne- 
genui liuosy'be ir liepe parga
benti in savo tėvynė visa rei
kalinga materijola ant statymo 
sau palociaus.

Paimdamas su savim devy
nis geriausius darbininkus in 
Rumunija nutarė pastatyti 
maitinami ant garbes savo liuo- 
sybeis, ' toki, kokio, kito ipana- 
szaus nesirado visam, sklype.

Iszririkus puikia vieta, pra
dėjo statymą maldnamio bet 
visi darbininku pasistengimai 
nueidavo ant niek nes po kož- 
nai nakeziai piktos dvasios su
naikino visa darba kas buvo 
per diena pastatyta.

Viena nakti vyriauses isz 
darbininku, vardu Maneli, tu
rėjo nepaprasta sapna. Slap
tas balsas ji .prasergejo buk 
pradėtas .maldnatmis niekad ne
bus užbaigtas jeigu ne inmu- 
rys in mūrus gyva motere kuri 
pirmiausia pasirodys, isz ryto, 
prie tosios vietos.

Pabudęs isz miego Manelis 
apsakė apie savo sapna savo 
draugams ir visi prisiege jog 
paaukaus pirmutine motere ar 
mergina kuri prisiartins taji 
ryta prie muru.

Praszvitus Manolis užlipo 
ant augsztu rusztavoniu žiure- 

’ damas po visa aiptinkine ir 
sztai su didele baime paregėjo

ro tai vienas 
isz puikiausiu ant viso svieto 
o N čigono szirdis neiszpasaky- 
tai džiaugėsi tik Manelis nesi
džiaugė isz to, nes per tai nete
ko savo mylimos pacziules.

Kada visas maldnamis jau 
buvo pabaigtas o darbininkai 
ketino sugry žti in savo tėvyne, I 
Negenas isz to nusiminė -nes ne
norėjo idant darbininkai pri
buvę in tėvynė .pastatytu pana- 
szu narna isz planu .padirbtu 
per ji. Paskutine diena užpra- 
sze visus darbininkus idant ei
tu ant stogo. Kada visi buvo 
užlipė atėmė kopeczias ir pati
ko juos idant mirtų isz bado.

Mūrininkai mistino kokiu 
badu galėtu nulipt bet visi ra
do mirti geisdami nulipt nuo 
stogo o puldami žemyn, likos 
permainyti per deives in dide
lius akmenis kurie da ir szia
dien guli prie tuju muru.

Tik Manelis vienas nemisli- 
no apie iszsigiaibejima. Iszgir- 
des, viena diena, baisa savo 
mylimos pacziules szaukianti: 
“Maneli, Maneli”, szoko nuo 
stogo o aszaros, kurias iszliejo 
jis isz skausmo szirdies, pakilo 
in szulini kuri žmones praminė 

’ ‘ ‘ Maniolo Sauliniu. ’ ’

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes ::
—o--

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

Yra 
gute, 
daug 
daug
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

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

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto id 

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

—Verte F.B. mums darba ir daug ergelio!

Indekie Savo Pinigus In Laisve!!!

ti ilgiau nelgu 6 menesius ir kad prie jo gulėjo kate su .kuria jis 
atidėjimas gali būti atszauktas' labai sutikdavo. Sztai pribėgės 
jeigu stovis registranjo pasi- didelis szuo, pagriebė “Gip”

už kaklo ir butu ji užsmaugęs.
Kate isz .baimes szoko ant tv\.Vi 
ros bet matydama'kad jos drau
gas neapsigins nuo savo prie-^prisiartinant savo mylima jau- 
szo, szolko jam ant kaklo ir pra
dėjo nagais draskyt didesni

Priesz Kolumibo atradima szuni. Tasai nesitikėjo tokio 
Amerikos, Europa ir visas pa-j užklupimo ir isz skausmo pa
saulis gražiai apsiėjo be in vai- leido “Gip” ir pradėjo bėgti, 
riu maisto produktu, kurie au-!—- Kate iszpilde savo drau
go tik czionais Amerikoj, sako 
musu' Agrikultūros Departa
mentas.

Komai ir baltos ir saldžios 
bulves yra geras pavyzdis. Az- 
telkai vartojo, kakao kaipo mai
stą ir kaipo pinigus. Pynacai 
(peanuts) visupirmiausia pasi- netekus proto nuo dideles ru- 
rode ežia Amerikoj, juos ran- pestles, Mrs. Jane Osborn, 40 
dame senoviszkuose Peruvijo-' metu, .pagriebė kirvi, kirto sa
liu kapuose. iSziadien svarbiau- Į vo szesziu metu šuneliui per 
sios pynacu pTodukavimo vie-'galva užmuszdama ji ant vie
tos yra Britu Indija, Chinija ir tos po tam mirtinai sužeidė sa- 
Afrika. Kiti originaliai Ame-V0 keturiu metu dukrele ir no- 
rikos produktai yra guma, to-'rejo sau pasidaryti mirti. Kai- 
mates, “pecan” rieszutai, va-'mynai, iszgirde riksmą vaiku, 
nilla, kapok, henequen, sisal ir'adbego ir apmalszino pamiszu- 
manioc szaknys isz kuriu “ta
pioca” daroma; ir tie visi pro
duktai auga kitose szalyse szia
dien ir mes turime juos .parsi
traukti.

Svarbiausi javai yra bulves jos vyras likos uižmusztas ant 
ir komai. Bulve yra viena isz 
svarbiausiu javu sziauru Euro
poj; ir kukurūzai arba komai 
yra svarbiausias maistas Itali
joj, Ispanijoj ir .pietrytu Euro- 
'peje. Saldžioji 'bulve perkelia
vo Ramuji .okeana ir yra svar-

keiczia.

Amerikos Javai Szia- 
dien Visur Auginami

■iszka privaluma.

Motina Nužudė Savo 
Kūdiki Kirviu

Gaylord, Mich. — Staigai

nla palczia kuri jam nesze pusry- 
ezius.

Manelis metėsi ant keliu ir 
melde dangaus idant nuleistu 
tvana idant jo pati negalėtu 
prisiartint prie muru. Norints 
pradėjo lytie taip smarkiai jog 
visa aplinkine buvo užlieta bet 
motere žengė narsiai be jokios 
baimes.

Vela pradėjo melstis. Tame 
pakilo baisi viesulą kuri isz- 

i verte medžius ir akmens. Mo
tere vis artinosi prie muro ir 
ant galo pasisekė giliukningai 

i pribūti.
Su džiaugsmu priėmė ja mū

rininkai bet Manelis buvo isz-

šia motina ir nuvežė ja in li- 
gonbute. Vaikiuko gava buvo 
beveik visai atkirsta.

Manoma kad motere tai pa
pilde isz dideles gailesties nes

'geležinkelio tik dvi sanvaites 
adgal, palikdamas ja dideliam 
varge.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atiilygint tu prenumerata ui , 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
miražo ir prasze idant nesulaikyti I 
laikraszczio. PASKUBINKITE f F 11 . 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.' bus maisto produktas svetimo-

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

HSk3 “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, o $5 kitose Vieszpatystese.

SMAGI IR LINKSMA 
LIETUVIU UŽEIGA PAS

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

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

FOJIAICTORY
BUY
UNITED
STATES

WAR
tiiONDS
1 AND
į STAMPS

Musu kareiviai sziadien kovoja su nevidonu gindami 
musu laisve. Bet tas reikalauja daug pinigo.

Prigialbekie valdžiai kad musu boisai turėtu užtektinai 
kariszku innagiu, per pirkimą kariszku bcnu ir ženkleliu. 
Bet atsiminkite... kad vienas bonas nesuplieks nevidono 
kaip vienas karabinas neapgins sklypo. Reikia kad milijonai 
Amerikonu pirkinėtu bonu ir ženkleliu kožna ‘pedes’ diena.

Bonai kasztuoja $18.75 ir daugiau ir tai valdžia sugra
žins jums adgal, in deszimts metu, viena czverta-dali dau
giau kaip už ja užmokėjai. Ženkleliai kasztuoja nuo 10 cen
tu lyg 25 centu ir daugiau o kada už užtektinai nusipirksi, 
tai galėsi apmainyt juos ant bono.

Suszelpkite savo boisams ant kares lauko, nežiūrint kur 
jie nebutu. Pirkite kariszku bonu kaipo apgynima del saves 
ir savo sklypo.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Sirpukas 1 r ZĄagdute
j^UDUO buvo gražus ir sau

sas. Visi tie metai buvo toki 
keikiu retai atsitinka. Pavasari 
szilde saulele ir dažnai lijo. Ru
džiuose javai užderėjo. Rugiai 
užaugo gražus, su ilgoms ■ sun
kioms, palinkusiomis žemyn 
varpomis. Kanaipes ir linai bu
vo taip-pat geri; ūkininkes, ku- 
riolms jie ypaicz rulpejo, turėjo 
kuom pasidžiaugti. Javus nu
pjovė ir suvalė kogeriausia. So- 
diecziai linksminosi ir rengėsi 
žiemos artin, kaip visada, szi 
aifoa ta prasimanyti.

Reikia žinoti jog Rudžiuose 
bulvo investas labai gražus pa
protys: kareziama, kuri kitą
kart būdavo pilna žmonių, da
bar pasiliko dyka. Paskutinis 
szinlkorius bus jau keturi mene
siai, kaip jau iszsikrauste isz 
jos nes nebeturejo sodžiuje pel
no ir bijojosi kad nenustotu be
laukdamas ir to, ka buvo pir
miaus užsidirbės. Kareziama 
tik lauke kada valdžia patvir
tins sutarti kuria buvo pasida- 
ria tarp saves viso to sodžiaus 
ūkininkai. Tuo kart turėjo pra
sidėti prie jos dalbai. Mat ūki
ninkai ketino perdirbti ja prie
glaudai mažu vaikucziu kurie, 
numirus tėvams, dažnai pasi
lieka be globos ir priežiūros. 
Jaunuomene, ka bevaikszczio- 
tu kareziamon, iszsirenka sau 
padoriems pasibovinimams ir 
patogiai pramogai isz eiles vie
na pirk ežia ir tenais, po akiu 
setnesniuju žmonių, linksmai 
naudingai .perleidžia atlikusi 
laika.

Ta puiku paproti invede jau- 
nas, da neseniai atvažiavęs ku
nigas. Sodžiuje buvo linksma, ; 
kaip ir pirmiau, tik sumažėjo 
girtuoklyste ir ne vienas skati
kas ’ pasiliko ūkininku kisze- 
niuose. Šeiniaus kitaip būdavo 
Rudžiuose. Bet sodžiaus gy
ventojai, supratę gera kunigo 
žodi, palklaulse jo ir dare taip, ; 
kaip buvo pataręs kunigėlis. 
Taip ipadaria nebesigailejo.

Tai-gi ir da'bar pradėjo ma
nyti, kur galėtu szia žiema 
rinktis jaunn'olmene.. Pagaliaus 
visi nusprendė kad szitam tik- < 
slui 'bus geriausia szimet Povy- 
lu pirkezia.

— Teveli, turi leisti, — pra- ’ 
sze vienturte Magdute. — Sa- , 
ko, Valentiene butu taip-pat ' 
priėmusi ka n'ebutu inside jusi 
szimet nauju grindų, kurias ■ 
sveicziai galėtu labai sumin- ■ 
džioti ir pagadinti o Valentie
ne 'neturi ne vyro kuris galėtu 
sutaisyti grindų lentas jeigu 
kartais suirtu arba sugestu. ;

— Matai, kokia tu gudri! O 
mano grindims nekenks tie su
sirinkimai?

— Et, ka ežia kalbėti, teveli!
Ir mergaite palbucziavo tėvui ' 

in ranka, žinodama kad jis ne
mokėtu jai užginti.

Pagadinau Magdute vientur- ( 
te, nors ji buvo turėjus ketures 
jaunesnes sesutes. Vienok ju 
ne viena nepergyveno dvieju 
metu ir tetuszis, padirbės lo.p- 
szeli, netrukus turėdavo dirbti 
ir grabeli.

Povylai arba, kaip kartais 
juos vadino, Povylaicziai my
lėjo savo vienintele Magdute, 
duodavo jai valia ant visko, 
ka tik panorėjo. Vienok mer
gaites neisztepino tokia laisve: 
ji mylėjo savo tėvelius, kiauše' 
ju ir kiek inmanydama dirbo. Į

Motina džiaugėsi iszgirdusi 
kad ju pilk ežia pasikyre so
džius žiemos pramogoms: ji 
malonėjo pažiūrėti kaip suksis 
jos Magdute.

-j Tuo tarpiu su žiema artinosi 
i ir liūdnos dienos. Sodžius ne 
■ n'epiasiju'to kaip atėjo laikas, 
• kada reikėjo suaugusiems vy- 
i ralms stoti kariuomenien. O tais 

metais Rudžiuose buvo daug 
tokiu jaunikaieziu. Beveik 
kiekvienam kieme liūdėjo del 
szitos priežasties. Vienoje vie
toje eme sunu arba broli, kitur 
vyra, kaimyną ar taip koki to
lima giminaiti. Dažnai atsitin
ka kad per visus metus nepasi- 
pažysta; bet ėmimas kariuo
menėn, kaip kiekvienas bend
ras rūpestis, visus vienija ir 
jungia. Vienas kitam padeda 
kuom tik galėdamas. Kartais 
vienas kita rūpinasi iszvaduoti 
nuo kareivystes, kitas paskoli
na, tam tikslui pinigu arba su- 
palžindina viena areziaus su 
vienukitu “geru” valdininku. 
O kas visai negali patarti arba 
darbu padėti, tai nors atsidus
ta del kaimyno bėdos arba ap
veikia n-elaimingaji.

{Povylaicziu pirkezioje taip- 
ipat bulvo ndlinksma, norint ten 
kariuomenėn eme ne sunu, nes 
Povylaicziai jo neturėjo, ne 
broli, nes tasai jau seniai buvo 
atitarnavęs ir gyveno kitam 
sodžiuje. Buvo paszanktas tik
tai S i manas — j u bernas.

’Kita kart, 'būdami dar vai
kais, Simukas ir Magdute vaik- 
szteziojo drauge mokyklon o jis, 
kaipo vyresnis ir daugiaus mo
kantis, pamokino mergaite 
skaityt arba katekizmo... Taip 
dare jis gal tik del to, kad Mag
dute jam atneszdavo tai duo
nos riekute, tai sūrio kąsneli, 
arba dalinosi su juom kitais 
kclkiais gardumynais, kuriuos 
gaudavo nuo savo teveliu. O 
gal but kad tuodu vaiku begy
vendami draugystėje, labai su
tardavo, viens kitam patikda
vo ir todėl vienas kita suszelp- 
davo, .piajgei'bėdavo.

Viena karta,.kada maža Mag
dute ant ledo cziužinejo, vienas 
berniukas pastūmė ja o Simu
kas tai .pamatęs, nepakele mer
gaites, tik pavijas dranga taip 
ji .papurtė jog tas nebenorejo 
daugiaus užkabinėti ne tik 
Magdutes bet ir kitu mergai-

DVASIU

♦X*1 vakarais paskaitydavo savo1 da.utgiausj-atfipedayb/'tio eidavo 
“Į gaspadoriui ir visiems namams ir taukiaus.

daug gražiu istorijų ąpie viso
kius atsitikimus. Klausydama1 
Magdute tu skaitymu, patyrė

, szi-ta apie pasauli. I
Perejo metai ir Rudžiu so

džiuje invyko didele atmaina 
jaunuomenes gyvenime.- Netoli 
Rudžiu kaimo gyveno Jonas 
Keblaitis, kuris leido arba ta
riant norėjo leisti mokyklon 
savo sunu Petra.

i Tas Petras iszbuvo apie ke-
I lerius metus Sziauliuose kur
I mokinosi norėdamas iszduoti
1 . . Ii egzaminą bene m penkta klia-' 

“ — Tai tegul bus Simukas ,&a'i vienok instotygimnazijon1 

kaipo jabnlasis! — tarė viena 
mergaite, kuri neturėdama tam I 
tikros skaros, buvo apsigobusi j 
priejuoste nes turėjo būti svo- 
czia. I

— Asz nenoriu, — atsake 
Magdute, užpylkusi ant Simu
ko už tai, kad jis nenorėjo szia- 
dien pakrėsti jai obuoliu. — 
Asz ūkininko duktė, už darbi
ninko hetekesiu.

Iszgirdes tai Simukas, apkai
to ir nuėjo už diendaržio sąs
paros, nebenoredamas daugiau 
bovytis.

Jam atsitraukus, vaikai nu
lindo. Nors nesuprato gerai, 
kaip negražu paniekinti ma
žiaus turinti, vienok turbūt 
jaute tai ir numanė. Visiems Lietuviszku knygucziu ir laik- 
pasililko nesmagu ir bovytis i'aszcziu ir labai mielai slkaity- 
taip linksmai, kaip pirmiaus, Į davo, ka tik savo kalboj su- 
negalėjo. Įgriebdavo. Jau isz Sziauliu par-

Magdute nusimetė “vestu- važiuodamas per szventes, par- 
viu” apytaisu's ir tarytum ne- siveždavo jis namon visokiu 
norėdama nuėjo in ta pusią, knygucziu ir invairiu paskirtu 
kur ulž sąsparos sėdėjo ir verlke ūkininkams skaitymu ir daug 
Simukas.

— Te, — tarė duodama grie-
ži rapes, kuri per _____
turėjo būti kaipo suris.

— Nenoriu! — atsake berniu- ^‘ivo! Kada jis skaitė, tada isz-
rodė jis, nelyginant, koks pra-

'n.v haszas. Toksai buvo Petras ku- 
jaulnlaji, tai man nereikia tavo r^s 8’r^° 'dabar pas tėvus ir

ežiu. Bet vaikai, kaip visuo
met, ne visados gyvena dermė
je. Karta susirinko Povylaicziu 
sode vaikai ir pradėjo ‘ ‘ vestu
ves” taisyti. Magdute buvo 
kaipo jaunoji ir turėjo nitu, 
vainilka ir popieros kaspinus' 
ant galvos; vaikai tik nežinojo, j 
katra vaikina iszrinikti kaipo r 
jaunaji. (

jam nepasiseike. Ar jis buvo 
i “ personas ”, ar tik gimnazijos 
■vyresnybe ne maloniai norėjo 
I ji kaip scdieczio sunu, turėti 
| mokykloje, ar kitos buvo ko
kios dideles priežastys, tik Pet
ras nors ėmėsi isztikruju ir bu
vo lengvos galvos, vienok, kaip 
sakiau, iszbuves kelerius metus 
mieste besimokindamas, pri
verstas buvo gryžti prie tėvo 
ir gyventi lauko darbu.

Petras Keklaitis jau buvo ne 
jaunu. Gryždamas pas tęva, jis 
buvo gana greitai paaugės ir 
galėjo turėti, jeigu ne klystu, 
apie asztuoniolika metu. Gy
vendamas Sziauliuose, jis kas- 
žin kclkiais keliais gaudavo

įkaitydavo savo tėvams, bro
liams ir visai savo giminei. Bet 

vestuves” kaip jis įkaitydavo! Taip visoj

kas, stumdamas jos ranka nuo 
salves. — Nenorėjai manės už

sūrio.
— Kvaili! Bene tai isztikru- 

ju. Jeigu tu kita-kart norėsi

(Bus daugiau)

TARADAIKA

apygardoj niekas nepaskaity-

apsigyveno prie tėvu.
Sunku buvo motinai intiketi 

kad jos sunui nelemta būti km
tai asz busiu tavo jaunoji, tik nli,8u- Ji liūdėjo taip, kaip liūdi

žmlcig'us, nenorėdamas nustoti 
ir matydamas nustosiąs visu 
savo brangenybių. Bet Petras

neverk.
Taip vaikai susitaikė ir su-i 

gryžo in soda bet ju draugai 
jau buvo iszsiskirste. Tuoj, ka uenusimin'e. Nenusiminė jis gal 
beveikdamas, (Simukas inlipo to, kad jis, kaip geras 
iii obeli pakrėsti Magdtttei tu ^vaikinas, ne tidk būti kunigu 
vyniniu dbuolaicziu, del kuriu1'kiek tiesiog geru žino
jai szi-ryt taip buivo supykus' 'kurs savo žmoniems, ma- 
aiit jo. Taip vaikai augo drau- žiaus už ji mokantiems, galėtu 
ge. Bet kada Simano motina su- n|e,S'zti nauda. Todėl jam buvo 
sirgo ir numirė, tai artimiausia tiek, kuom jis bus: jis norė
jos kaimynaite, Povylaitiene, J0 kati tiktai naudingu žmo- 
parsivede naszlaiti—sieratuka g'ulnt ° būti tokiu, žmogumi jis 
tiesiog nuo kapu in savo na-' 8alG'i° gyvendamas ir sodžiuje, 
mus. O kad ūkininkui reikėjo tarp darbo žmonių ir su darbo 
prie ailkiliu vaikiszczio o Simu- žmonėmis.
kas buvo dlarbsztus vaikinas, I Ka-gi jis dirbo namie ? — pa- 
todel ne daug ka kalbėdami klaus skaitytojas.
priėmė. Pavylaicziai pasiliko Jis dirbo visiką: are pjovė ja-NAKTIS naszlaiti prie saves. Berniukas vus, sziena, ruoszesi apie tėvo
tuomet turėjopenkiolika metu ukia, žodžiu sakant, dare vis-

(Tęsinys)

Kas gali apraszyti nusistebė
jimą ir baime zakristijono, ku
ris isz ryto atidaręs bažnyczia, 
kuria diena priesz tai buvo už
rakinęs po vakariniu pamaldų 
o raktus bu’vo paslėpęs papras
toje vietoje kas vakaras — po 
paduszka, rado apmirusia Kat
re gulinczia prie altoriaus. Isz 
pradžių mane buk buvo negy
va, taip buvo sustingus ir szal- 
ta, tik kada ja atnesze namo ir 
paszauiktas daktaras ja atgai
vino ir su sziltais gerymais at
gavo ant tiek savo pajiegas 
idaliit apsakyti susirinkusiems 
savo naktimi atsitikima. Ant 
rytojaus isz ryto — malszei mi-. 
re> p t> 'kuris pats mielai skaitydamas.

— GALAS —

o Magdute devynis. Įka, ka daro paprastas darbinin-
Sulyg buvo gyva Simano kas. Bet vienu ranku darbu ne- 

motina, vaikelis, neturėdamas pasikakino jis. Pats jis, kaip 
sakiau, dar iSziauliuiose būda
mas, mėgdavo daug skaityti. 
Ta. gera savo ypatybe jis suvar
tojo dabar apszvietimui saves 
ir platinimui szviesos tarp sa
vo kaimynui. Prasidėjo nuo to, 
•kad aplinkiniu kaimu vaikesai, 
su kuriais Petras greitai susi
pažino, pradėjo iminėti nuo jo 
visokias knygutes pasiskaityti.. 
Bet matydamas kad daugelis 
ju ne visiką kaip reikiant su
pranta, jis pradėjo tuoj rinkti 
juos ir aiszkinti jiems, ka jie 
nesupranta.Tokiu fondu szvent- 
vakariais eme rinktis pas jo tė
vus visokį vaikinai, kurie geis
davo iszgirsti ir patirti ka nors

ka veikti, motinos pirkelejej 
eidavo žiema mokyklon ir szi- 
ta iszmoko nes prie mokslo, 
kaip ir prie darbo, varyti jo ne- 
reikejo. Da'bar vienok, turėda
mas paskirta darbo, turėjo vi
sai mesti mokykla bet Magdu- 
te, kaip ir pirmiaus, atspėda
mas mokindavo skaityt. Bet 
kada mergaite pramoko tiek, 
jog galėjo paskaityti ant mal
daknyges ir nors kreivai para- 
szyti, ja atėmė isz mokyklos 
idant butu prie motinos ir pa
dėtu jai namie prie darbo.

Tai-gi butu ji nieko daugiaus 
nemokėjus, kad ne Simukas,

kur tik sugriebdamas knygas,'naujo. Kuriems būdavo arti ir

SZEIMININKEMS
PATARIMAI

Trys merginos kur ten gyveno, 
O ir ’dirbo vyralm szposu gana, 

Vyrus visaip monijo, 
O tieji joms pundino, 

Bambilius pasfamdinejo, 
Kur norėjo ten važinėjo, 
In veseiles, krikšztynas, 
Turi klausyti vaikinas.

Katrie jas pažysta, saugojusi, 
Nuo tosios treczios szaliniasi, 

Kuri prie kožno limpa, 
Katra tik pasitinka, 

Praszo jai nuipirkti žiedą, 
Ar ziegoreli, tai žadia 

Ji mylėti, 
Ir už jo teketi,

Bet vaikinai ndnori užsidėti, 
Ne pirkti prižadėti.

Viena net paperosus ruko, 
Ba vienas vyras ja užtiko, 
Žodžiu sakant, sztant 1 

merginos,
Labai meilios padlinos. 
Bažnyczia del ju smirda, 

Kaip zvanija tai rodos negirdi, 
Ir iii pekla važiuotu, 

Kad kipszas jas užkabintu, 
Jeigu už tai kas peikia, 
Tai niuo to atsikreipia, 

Apie tas merginas dažinojau, 
Nuo vieno vaikino žinia 

gavau, 
Tai laiko biski gavau, 
Ir del jus apsakiau.

- * * *
'%'aszles tai meilios poniutes, 

Nėkurios smulkintos,
Geriau sarmata turėkite, 

Už skvernu vyrams ne
griebkite, 

Kaip pro spylkyzes eina, 
O in vidų neineina, 

Tokis vyras gali sarmata 
padaryti, 

Gali skaudžei in koja inspirti, 
Taip diavad'na motere nedaro, 

Ir tokio biznio nevaro.
* * *

Jeigu norite Indijonkas 
matyti,

Turite in South Czikaga 
nusiduoti,

Ten tai ju pamatysite, 
Net nusigasite.

Szventom dienom in bažnyczia 
neeina,

Tiktai in viena stuba sueina,
Kur raugala gabena.,

Riaukia kol girtos buna,
Kunigas 'bažnyczioje iszbare,

Už tuosius hecus ’ka gerdamos 
darę,

Kaip vy rai in darbus iszeina, 
Tuojaus in kuopa sueina,

Jau tariasi dėdė papraszyti, 
Ba pede gavo turės užfundyti..

BUY
UNITED 
STATES 

SAVINGS 
^BONDS 
AND STAMPS

Amerika kalba! Prigial- 
bekite jai .pirkime Apgyni
mo Czedinimo Bondas ir 

■. Markes del jos Apgyinimo.

Reikia pirmiausia iszbandy- 
ti preservu indus ar nekiauri, 
paskui tik dėti iii juos vaisiu 
koszes.

Kuomet peiliai surūdija, 
lengvai galite juos nuvalyti 
pamerkiant per nakti ruksz- 

[cziame piene.
j Szauksztas bi-karboiiato so
dos dadetas in vandeni ir pas- 

| kui užvirinamas iszvalys ir pa
laikys jusu kavos puodą szva- 
riu ir gražiu.

Mazgojant taukuotas toriel- 
kas dadekit in vandeni biski 
sodos. Tas panaikins dali tau
ku ir padarys mazgojima ma
lonesniu darbu.

Kad iszvehgu’s žibėjimą, nuo' 
vilnoniu drapanų po iszprosy-i 
mo, 'būtinai reikia žiūrėti kad 
užtiesiamas skarulis ir-gi bu
tu vilnonis arba pusiau vilno
nis.

Praszalinimui dulkiu nuo 
auksuotu paveikslu rėmu, nau
dokite' plunksna nes skarulis 
nutrins paauksavimus ir ap- 
mažins žibėjimą.

Cibuliu, kruczku ir visos ko- ■ 
pustu gimines kvapsni galima 
kiek apmažinti biskeli prižiū
rint virime; kvapsnis .paeina 
isz ju aliėjii kurie iszgaruoja. 
Daržoves reikia iszmirkyti bis
ki pasūdytam vandenyje, szal- 
tame, ir .padėti ant ugnies szal- 
tame vandenyje, tegul vanduo 
užverda ir aliejus nusiims pa
vidale putu.

Rudas cukrus reikia laikyti 
drėgnoje vietoje kaip skiepe 
arba ledu szepoje kad nesukie- 
tetu ir nepasidarytu grumstai.

Kuomet rengi dėžinės toma- 
tes del valgiu .pamatysi kad da-

(Itejus biįki cukraus ju skoni 
phgėrinis,. . . .. '

Geriausias būdas nuvalymui 
savo akiniu, kad žibėtu, tai su 
amonija ir vandeniu. Užlaszink 
kelis laszus ant akiniu ir .pas
kui nuvalyk su skaruliu.
•—Common Council For Amer. Unity

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondas 

ir Markes.

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. Pinigu# 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salampno Nose.

Tikriausia Kūrykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir mataru.

OKp VISOS TRYS 
KNYGUTES 

"SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

Vokiecziai Pasiduoda Rusams

Paveikslas parodo pasidavima Vokiecziu in rankas Ru
su ant kariszku lauku. Gyvieji Vokiecziai iszkelia rankas 
ant ženklo pasidavimo, o ja draugai guli apylinkėje negy
vi kaip ant paveikslo matome.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
---- . Viesz. Jėzaus ir

7^ ...IR MALDA...

/ \ Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziaasios, mieganczios 
ant kalno Alyva, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniaolo.

Preke, 15c
SAULE PUBLISHING CO. 

MAHANOY CITY, PA.



SAULE MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
—• Rraeita Subata, Kun. P. 

Czesna, Szv. Juozapo baž., suL 
risizo mazgu moterystes pana 
Klara duktere ponstvos S. Sza- 
džiu nuo 907 E. Pine uly., su p. 
Juozu Urbonu, kuris dirba Fil
adelfijoj. Vestuves atsibuvo 
pas nuotakos tėvus.

—• Neužmirszkite naudotie 
Nr. 3 markute del .svaro cuk
raus ant dvieju sanvaicziu, 
kaip jums valdžia paskyrė. To
ji markute baigsis Birželio lo
ta diena.

—• Ponas Wm. Taylor, isz 
Baltimore, Md., per keletą die
nu lankėsi pas szvogeri, ponia 
Juozą Anceravicziu, gerai ži
noma barbeni, 409 W. Centre 
lulylczios. Ponas Taylor yra 
palicijantu Baltimores mieste. 
Ponas Taylor myli keliauti po 
anglines apylinkes, o labiausia 
Mahanojui kur jam daugiausia 
patinka tasai miestelis.

*t Staigai mirė szirdies liga 
Jonas Vojtukievicz, 58 metu 
amžiaus, pas savo žentą Juozą 
Burdulį, saliuninka, 32 S. Main 
uly. Velionis pergyveno Ame
riką apie 35 metus. Paliko du 
sunlus ir 4 dukteres, viena isz 
ju Mare, pas įkuria jis buvo ap- 
sigyvehes. Gimė Lenkijoj, Gra- 
Iborius Oravitz laidos.

Ponas Albert. Gatavec- 
kas isz Gilbertono, lankėsi pas 
savo pažystamus, taipgi užėjo 
in “Saules” redakcija atnau- 
jint prenumerata del savo uosz- 
vio pono C. Kaminsko, kuris 
yra senu skaitytoju per dauge
li metu. Ponas Gataveckas yra 
pdpulariszkas ukesas miesto 
Gilbertono.

—• Visis vietini kromai 
bus uždaryti Seredomis po piet 
pradedant nuo szios sanvaites 
kaipo vakacija del darbininku.

20,000 Žmonių Žuvo 
Cologne Ir 54,000 Li

kos Sužeisti

New York — Privatiszkos 
žinios isz Berlino in czionaiti- 
ni laikraszti New York Times, I 
skelbia buk laike bombardavi
mo, per Anglikus, miesto Co
logne, tame mieste likos už- 
muszta net 20,000 žmonių ir 
54,000 sužeista. Padėjimas yra 
pavojingas nes isz priežasties 
szilto oro, lavonai pusta ant 
ulycziu ir yra didelis pavojus 
kad gali prasiplatint visokios 
ligos. Daugybe žmonių pradė
jo apleidinet miestus Dussel
dorf, Wuppertal, Mainz ir ki
tus didesnius miestus baimėje 
kad vela Anglikai neatlektu 
bombarduoti.

Panedelyje Anglikai atlėkė 
su daugiau tukstaneziu eropla- 
nais bombarduodami Essena, 
kur randasi Krupp kariszkos 
dirbtuves, paleisdami ant mies
to daugiau kaip 3,000 tonu 
bombų. Seredoje Anglikai 
taipgi bombardavo nekurias 
vietas apimtas per Vokieczius, 
padarydami milžiniszkas ble- 
des kur iszarde daug geležin
keliu ir visokiu dirbtuvių ku
riose dirbosi ginklai ir amuni
cija.

New Philadelphia, Pa.— Pa
na Mare Ostravicziute ir Juze- 
fina Sokotslkiute lankėsi ana 
diena Bridgeport, Conn., ir da
lyvavo apeigosia Papuoszimo 
Kapu dienoje. Lankėsi pas 
Dr. G. J. Wherrett. Poni dak- 
tariene po tėvais vadinosi He
lena Bendoriute ir kitados bu
vo daralktonka publikineje mo
kykloje Blythe Higr School.

SHENANDOAH, PA.
t Ignotas Jusžkauskas mi

re namie, 432 E. Lloyd uly., Se- 
redos ryta, po trumpai ligai. Gi
mė Lietuvoje ir pergyveno dau
geli metu mieste. Buvo nevedes 
ir paliko viena seserį Ona Ka
minskiene, Wilkes-Barre. Bus 
palaidotas Petnyczioje su baž
nytinėms apeigoms Szv. Jurgio

300,000 GREKU 
BADAUJA

Grekai Bėga Tukstan- 
eziais In Turkija; Gy
ventojai Iszrodo Kaip 

Tikros Giltines

Kairo, Egiptas — Daugiau 
kaip 300 tukstaneziu Greku, 
gyvenaneziu ant užimtu per 
Vokieczius salų Samos, Mity- 
lene, Chios ir Nikaria, taip yra 
iszbadeja kad vos yra gyvi ir 
tieji nelaimingi stengiasi kiek 
galėdami gautis in Turkija. 
Tieji nelaimingi žmones maiti
nasi tiktai auguolems ir žie
vėms bet ir tuju jau ten nesi
randa.

Lyg sziam laikui 10,000 Gre
ku visokeis budais gavosi in 
Turkija kur valdžia užsiima 
j eis szelpdami kiek galėdami 
su pagialba Anglijos kuri jiems 
prisiuntineja visokio maisto. 
Tieji pabėgėliai iszrodo kaip 
giltines ir pageltonavia isz ba
do. Jeigu Turkija neaplaikys 
daugiau paszialpos isz kitu 
vieszpatyscziu, tai negales visu 
iszmaityt. Kiti gyventojai spi
riasi insigavimo in Turkija ir 
jeigu j u neinleis tai priversti
nai persigaus per rubežiu ar 
ju nori ar nenori. Szimtai žmo-

Atsitikimas Kuris Su- 
czedino Senukui Bai

mes Ir Pinigu
Cortlandt, N. Y. — Nelson 

Wallace, 87 metu žmogelis, ne
turėdamas ne vieno danties nu
ėjo pas vietini dentista tiksle 
insidejimo sau nauju dantų. 
Kada dentistas ipasake senukui 
kiek kasztuos intaisyti porceli- 
nius dantis, nusiminė labai nes 
neturėjo tiek pinigu, nutarė ap
sieiti be dantų ir nuėjo namo. 
In du menesius vėliau po tam, 
senukas pajuto kad jam pradė
jo dygti nauji dantys,, skaitly- 
je net dvylikos, o norints dan
tys da yra maži bet senukas la
bai nudžiugo kad jam gamta 
padovanojo naujus dantis už 
dyka.

Nudurta Peiliu Per 
Pamiszusi Vaikina

Boston, Mass. — Bėgdama 
nuo insiutusio vaikino, Fidelia 
Briand, 18 metu, eidama in mo
kykla, likos užklupta per Har
ry Adams, 28 metu, isz Somer
ville. Kiti studentai matydami 
kad pamiszelis bėga paskui 
mergina su ilgu peiliu, pradėjo 
vytis paskui ji ir ant galo su
ėmė, bet nespėjo iszgialbeti 
mergina kuri likos nudurta 
per ji. Kada ji suėmė tai jis 
pradėjo szaukti: “Nemuszki- 
te mane, asz norėjau motere, 
dabar galite mane nusiunst ant 
elektrikines kėdės.” Mergina 
mirė nuo žaidulio.

Geras Budas Sulaikyti 
Motere Namie

Reading,Pa. — “Dantis už 
danti, ’ ’ — tekis buvo nuspren
dimas sūdo (kada užsibaigė teis
mas Bert McCann, kuris likos 
aresztavotas už girtuoklysta ir 
sudeginimą savo pacziules ne
tikru dantų, kad ja sulaikyti 
nuo lakstymo pas kūmutes. Su- 
džia pasakė Bortui kad jis tu
ri paežiai nupirkti naujus dan
tis arba atsėdėti tris menesius 
kalėjime ant piakutos. Bert per- 
prasze paeziule ir prižadėjo 
iszipildyt sūdo paliepima.

Namas Ant Pardavimo

Septynių kambariu namas, 
geram padėjime, ant czvėrtes 
loto, pirmos durys nuo Szv. 
Juozapo klebonijos, iparsiduos 
pigei del greito pirkėjo. Atsi- 
szaukite ant adreso:

616 West Mahanoy Avenue, 
Mahanoy City, Pa.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Už “Gera Rodą” Gavo-! 
si In Kalėjimą

Fitchburg, Pa. — Guy Pe
ters, Iccnininkas namo, buvo 
nubaustas ant 100 doleriu ir 
užmokėti sūdo kasztus už tai 
kad davė Agotai Fletcherienei, 
kuri gyveno jo name, rodą' 
kaip laikytis sziltai. Rodą bu
vo tokia: “Eikie misiute in lo
va, jeigu neri suszilt o jeigu tas 
nepagialbes tai paszauk mane.’

Tokia rodą nepatiko dorai 
moterei kuri apskundė locni- 
ninka už toki jos nužeminimą. 
Peters prisiege. kad. daugiau 
nedavines niekam rodos.

Deszimts Prisakymu 
Moterių Del Savo 
Pantapliniu Vyru

Sudėjo Vienas Isz Nelaimingu 
Vyru Del Prasergejimo 

Kitiems.

1— Neturėsi prie'szais mane 
jokio piktumo, jeigu rasi mano 
kambaryje burdingieriu.

2— Neturėsi prieszai mane 
nieko, jeigu tau pasakysiu 
idant iszeitumei laukan, kada 
priimu pas save sveczia.

3— Atmink, kad tavo priva
lumu yra. atsikelti isz ryto, nu- 
szveist man czeverykus, paga
minti man pusryczius ir su
mazgoti tornelkas.

4— Guodokie tęva ir motina 
mano.

5 — Neužmuszinek laiko 
maustydamas apie tavo szu- 
niszka gyvenimą.

6— Nesvetimbobauk, n e s 
tai yra uždrausta lepszems vy
rams, palik tai del moteres.

7— Naudok saldžiu žodeliu, 
stovėdamas-už duriu kada -su 
manim kalbės burdingierius.

8 — Niekam nesakyk nieko, 
nors ji tau pamusz antakius su 
puodu arba burdingierius isz- 
mes tave laukan ant paliepimo 
moteres; bukie paklusnus ir tu
rėkle kantrybių.

9—Nėr eikala u k sk r i a ūdos 
tavo prieteliaus arba burdin- 
gieriaus kuris vėlina tavo pa- 
cziullei linksmo gyvenimo, veda 
ant pikezeriu ir i-sZvcža ja au
tomobili um.

10 — Neperžengineiki-e szitu 
prisakymu, neis kitaip gausi in 
kaili, kuris pasibaigs iszmuszi- 
mu dantų, mėlynoms akims ar
ba iszlaužymu szonkauliu, ko 
tau vėlinu isz szirdies, tavo my
lima palcziule.

Scranton, Pa. — Du banditai 
sulaiko darbininką, kuris ne- 
sze pinigus isz krutamuju pa
veikslu teatro in Old Forge 
-banka. Sulaikė ji ir apiplesze 
ant 331 doleriu.

Balonai Laike Kares

Sztai keli kariszki balonai, su kureis kareiviai daro kan
dimus ir tyrinėjimus visoje apylinkėje, kad susekti prisi- 
artinanezius nevidonu eroplanus. Tie balonai yra leidže- 
mi ant plieniniu virvių in ora.

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

Raszant laiszkus in redakci
ja “Saules,” malonėkite isz- 
aiszkint koki turite reikalą ir 
jeigu siuneziate pinigus, tai pa
žymėkite už ka siuneziate juos, 
o apturesiste geresni patarna- 
vima be jokio užvilkinimo ir 
apsisaugosite nesmagumu. Ne-- 
kurie prisiunezia pinigu be jo-į 

jkio iszaiszkinimo už ka pri
siunezia pinigus. Taipgi, ra
szant laiszkus, jeigu geidžiate 
atsakymo, neužmirszkite inde- 
ti markes del atsakymo, nes ki
taip jusu laiszkas neaptures jo
kio atsakymo. Laiszkus ir Pi
nigus visados siunskite ant szio 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

bažnyczioje.
— Vietinėj ligonbuteje bu

vo padaryta operacijos Teofi
lei Petkeviczienei ir Bertai Dc- 
reszkeiviczienei.
t Viktorius Virpsza, 38 me

tu, paeinantis isz Shenandorio, 
bet paskiausia gyvendamas 775 
N. Vine uly., Hazletone, prigė
rė White Haven laike meszke- 
riavimo. Buvo jis darbininku 
del Pennsylvania Power kom
panijos. Paliko paezia ir kelis 
vaikus.

— Sku'lkino pavietas vela 
bus užtemdintas per ‘-blackout’ 
Juniaus 23 d. Kelli eroplanai at
lėks isztyrineti ar visi laikysis 
tojo prisakymo.

niu žuvo mariose, mažose val
telėse kurias vilnys apvertė ir 
visus paskandino.

Padalinima Gazolino New Yorke

* Geriausia mokykla turėsi 
kaip gyvendamas ant svieto 
temysi.

Pamokinimai

* Su- žmonimis draugausi; 
su latrais neužsldesi, niekur ne- 

I pasilsėsi kaip suterszta sanži- 
' no turėsi.

Jeigu s'zirdyje ramumo 
neturėsi tai ne ant svieto ramu
mo neturėsi.

* Jeigu in viena kiszeniii 
pinigus indesi o in antra, san- 
'žine paslėpsi, tai Vis vaikinta 
ramumo neturėsi ir naktį ne
miegosi.

* Ramu gyvenimą turėsi, 
jeigu “Saule” skaitysi ir nak
timis pasilsi apturėsi.

Daugiau kaip 900,000 New Yorko gyventojai užsiregis-
travejo del aplaikimo gazolino 753 mokyklosia. Rasztinin- 
kai turėjo daug darbo pakol visus užregistravo j o ir pasky
rė iszdalinima gazoliną del automobilistu.

RAUDONO
KRYŽIAUS

VEIKIMAI

Galima Siunsti Laisz
kus Del Nelaisviu

Japonijoj

Per Tarptautine Raudono 
Kryžiaus Drauguve Qenevoje, 
Szvaicarijoj, galima dabar 
siunsti laiszkus del Amerikonu 
-kurie randasi Japoniszkoje ne
laisvėje ir tai DYKAI. Toje 
vietoje kur turi rastis pacztine 
marke, turi būtie paraszyta 
kamputyje “Prisoner of War 
Mail, Postage Free.” Ameri
can Prisoner of War in Japan, 
International Red Cross Com
mittee Geneva, Switzerland. 
Kas kiiszasi- visokiu pakeliu del 
tuju nelaisviu, tai da neap
svarstyta, ar galima -siuntinėti 
ar ne.

Italai Padovanojo Mezgama
Maszina

vone už 'taip gausia -dovana.

Tenafly, N. J. — Italu Moterų 
Draugavę padovanojo del Rau
dono Kryžiaus Draugavęs mez
gamąja maszina dell paneziaku 
vertes 500 doleriu. Toji ma
szina bus naudojama del mez
gimo vilnoniu paneziaku del 
kareiviu ir vargingu gyvento
ju. Taipgi renka pinigus del 
pirkimo visokiu vaistu, banda
žu ir drapanų.

57 Milijonai Doleriu Del 
Graiku

Raudono Kryžiaus Drauga
vę paskyrė isz savo iždo 57 mi
lijonus doleriu del Graikiszku 
vaiku, pirkdami -del tuju varg- 
szu 85 ikubilus pieno, 300 mai- 
szu szdbelbonu, 1,200 m-aiszu 
miltu, drapanų, vaistu ir kitu 
reikalingu dalyku. Taipgi nu- 
siunsta paszialip-a del gyvento
ju Lenkijoj, Lietuvoj ir Beiru
te taipgi ir in kitas dalis svie
to įkur paszialipa yra neatbūti
nai reikalinga kaip, 4,800 mai- 
szu szebelbonu, 5,800 maiszu 
miltu, 90,000 kaldru, [Manke
tu), 380 pundu visokiu drapa
nų ir apie 80 tonu vaistu, ban
dažu ir dalktarisziku instrumen
tu. Visu tuju dalyku verte isz- 
rtesza amt 57,060,336 doleriu.

$2,000 Nusiunsta Del Nukentė
jusiu Nuo Drebejimo Žemes

Washington, D. C.—Ameri- 
koniszkas Raudonas Kryžius 
nusiuntė du tukstaneziu dole
riu del nukentėjusiu gyventoju 
Ekvadore per drebe-jima žemes 
kuris fenais nesenei atsibuvo. 
Gyventojai prisiuntė padeka-

Vaikai Nusiuntė Dovana Del 
Iclandijos Vaiku

Jaunas Skyrius Raudono 
Kryžiaus Draugoves nusiuntė 
del Iclandijos tenaitiniu nuken
tėjusiu vaiku nuo kares tūks
tanti blanketu, maisto ir vais
tu. Tiejie gyventojai buvo 
priversti apleisti savo gyveni
mus lik su tuom ka turėjo ant 
pe-eziu.

Auka Senukes Del Raudono 
Kryžiaus

Woonsocket, R. I.—Ana die
na viena nare Raudono Kry
žiaus likos -sulaikyta ant 'uly- 
czios -per 77 metu senuke, ku
ri norėjo užsiraszyti in drau
gove, bet negalėjo užmokėti 
ant syk viena doleri instojimo. 
Bet nudžiugo, kada jai apre-isz- 
ke kad trys centai iszmaitys 1 
varginga Kinieti per diena. 
Senuke atsake: “Gerai, asz 
czedinsu 'tris centus nuo mano 
maisto per diena, pakol su
rinksiu viena doleri.” Toji au
ka senukes buvo -szirdingai pri
imta su padekavone per drau
gu ve.
—Am. Red Cross Hqt., Wash. D. C.

Žmones Sugriaus

Japonu Paminklą
New Yorlk — Nuo kada Ja

ponai pradėjo Ikare su Ameri
ka, puikus namas, kuris buvo 
pastatytas ant Svietines Paro
dos ir da ten randasi, pradeda 
būti iszardytas per žmones ku
rie neapkenezia jo czion-ais. 
Japonai prižadėjo iszardyt tą
jį narna bet lyg sziol to nepa
darė todėl patys žmones ji ar
do ir neužilgo visiszkai isz- 
nyks isz ten.

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

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

Greicziausiu Budų
Kuriuo Gali Prisidėt

Laimėti Szia Kare

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Pl IKI ISTORIJA

Kapitonas
* Velnias

Yra per pirkimą
Apgynimo Bonu ir Markiu,

SZIADIEN!

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

“MALDŲ ŠALTINIS”
..Tai nauja didelėmis raidė

mis maldaknygė, odos apda
rais, auksuotais kraštais, 5’/į x 
3[4 colių didumo, 432 -pusla
pių, apie pusė colio storumo.

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

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




