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Isz Amerikos
BADAI SZNIPAI

SUDEGINO TILTA
L i -----
; Trūkis Susidaužė

Negales, Arizona — Du inži
nierei likos užmuszti ir daug 
pasažieriu užmuszta ir sužeis
ta kada greitasis trūkis susi- 
jdauže prie sudegusio tilto ku
ri inžinierei nepatemino in lai
ka. Manoma kad tai darbas 
sznipu. Valdžios agentai pra
dėjo daryti tyrinėjimus ir 
stengiasi surasti kaltininkus.

Lietuvos Prezidentas 
Smetona Apsigyveno 

i Clevelande 
f

' Cleveland, Ohio — Antanas 
Smetona, buvusis Lietuvos pre
zidentas, kuris pabėgo isz Lie
tuvos su savo szeimyna, ka
da tai Rusai atėjo ir užėmė 
^Lietuva, dabar gyvena su pa- 
pzia pas savo sunu. Reporterei 
Jaikraszczio rado ji dirbanti 
ant pastoges mažam kambarė
lyje. Smetona apreiszke kad 
įvažiuos in Washingtona ant 
pasikalbėjimo su atstovais 
{svarbiam reikale.

Visa Szeimyna Miegojo 
i Parke

Camden, N. J. — Palicija 
f ado Johnson parke miegan- 
ęzia ant suolu visa szeiymna 
Susidedanti isz tėvo, motinos 
ir keturiu dukrelių, nuo 6 me- 
jnesiu lyg 6 metu. Buvo tai Jo
kias Burness, 50 metu ir jo pa
ti, Katre, 45 metu, kurie ėjo 
peksti isz Kentuky valstijos in 
New Yorka kur moteres sesuo 
pasiūlė jiems savo narna ant 
(apsigyvenimo. Palicija paėmė 

,visus in rotuže o Salaveisziu 
Armija jais rūpinosi ir prista
tė juos pas moteres sesere.

Negalėjo Nukensti
i Motereš Tylėjimo
'r _____
' Philadelphia, — Pa. — Prie
žodis sako: “tylėjimas yra ver
tas aukso, ’ ’ bet ne taip buvo su 
Sam Winters, 44 metu žmoge
liu. Pacziule ji apskundė už jos 
ir dvieju vaiku apleidima. Ša
mas pasakė sudžiui buk jo mo
tere, kada ant jo užpykdavo, 
tai nekalbėdavo su juom kar
tais per keturis menesius ir už 
tai ja apleido nes negalėjo nu
kensti toliaus jos grabinio ty
lėjimo stuboje. Karta, kada ji 
jam pasakė kad nesztusi po vel
niu isz namo, tai tasai iszejo.— 
Stebėtina kad nekurie vyrai 
geistu idant j u moterėles pa
liautu male su liežuviu per die
das p szitam nubodo tokis gy
venimas.

’ Pontiac, Mieli. — Yellow 
ITruok & Coach Co., Nutiko ant 
(darbininku pareikalavimo ir 
11,000 darbininku sugryžo ad- 
gal prie savo darbu.

Dirbtuve Tanku Del Apgynimo Sklypo

Sztai dirbtuve Chrysler, Detroite kurioje dirbasi diena 
ir nakti milžiniszki ginkluoti tankai be paliovos, kad su
pliekti Vokieczius ir ju draugus. Daugelis isz tuju tanku 
bus siuneziami del Allijentu in visus kariszkus laukus.

AMERIKONISZKI VYSKUPAI SUSZELPE 
LENKUS ANT $100,000, LIETUVIUS 

ANT $10,000

Washington, D. C. — Ame- 
rikoniszka drauguve vyskupu 
nutarė nusiunsti da 100 tuks- 
taneziu doleriu suszelpti Len
kus Rusijoj. Taipgi nutarta 
suszelpti Lietuvius su 10 tuks- 
taneziais doleriu ir 20 tukstan-

cziu del Slovaku. Surinkta 
Amerikoj ant suszelpimo szi- 
met 220 tukstaneziu doleriu. 
Praeita meta drauguve vysku
pu iszdave milijoną doleriu ant 
suszelpimo pavargusiu žmonių 
Europoje.

Banditai Persigando 
Grabo

Yeagertown, Pa. — Keturi 
apsiginklavę banditai sulaikė 
Miką Nactero, kada tasai su
stojo prie savo namo, pareika
laudami nuo jo pinigu ir kad 
iszkeltu rankas in viršau. No
rėdami isztraukti žmogeli lau
kan isz automobiliaus, atidarė 
dureles ir kada dirstelėjo in 
vidų, paregėjo maža grabeli 
kuri žmogus atsivežė del savo 
mirusio kūdikio del palaidoji
mo ant rytojaus. Banditai, ma
tydami grabeli, pasakė laba 
nakt ir dingo tamsumoje nak
ties. Gal suprato kad jam bu
vo daugiau reikalinga pinigai 
ne kaip jiems.

Krito Negyva Prie 
Sesutes Grabo

Williamsport, Pa. — Kada 
Mrs. Alvina Daniels pribuvo 
atlankyti savo sesute Jeva, ku
rios nemate per 12 metu, nesi
tikėjo kad ja ras negyva. In- 
žengus in stuba, paregėjo se
sutes lavona grabe. Atsistojus 
prie grabo graudžiai apsiver
kė ir tuoj sukrito negyva ant 
grindų. Sesuo mirė kėlės va
landas priesz jos pribuvimą ir 
apie jos mirti jai niekas nepra- 
nesze. Abi seserys likos palai
dotos vienam kape. Jeva buvo 
nevedus.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

MIEGOJO SU
NEGYVAMOTERE

Mirė Nuo Persigerimo
Peoria, Ill. —■ Palicija apsa

kė reporteriams laikraszcziu 
apie baisu atsitikima žmo
gaus kuris miegojo su negyva 
motere.

Vladas Levicki susitiko ant 
ulyczios su kokia tai Agota 
Mostek, 48 metu amžiaus, ku
rios gyvenimo vietos palicija 
da nedažinojo. Vladas prikal
bino Agota kad su juom nuei
tu pas jo dranga ant ko motere 
noringai sutiko. Pakelyje už
ėjo jie in gerymu sztora kur 
nusipirko kėlės bonkas ariel
kos. Ateja pas dranga abudu 
taip smarkei pasigėrė kad mo
tere, ilgiaus negalėdama sto
vėti ant kojų, atsigulė in lova, 
mirdama nuo alkoholiaus.

Girtas Vledas nežinojo kad 
motere negyva ir atsigulė szale 
jos. Ant rytojaus, iszsipagirio- 
jas, patemino kad motere buvo 
sustingus.

Valdžia Statys Didele 
Dirbtuve Pittstone
Washington, D. C. — Ketu- 

res mylės nuo czionais, ant 
szimto margu žemes, valdžia 
statys didele aluminum dirb
tuve kurioje dirbs apie 2,000 
darbininku. Valdžia panesz vi
sus kasztus tosios milžiniszkos 
dirbtuves.

Vokiecziai Vėl Iszsker-
de Gyvenotjus Kitam 

Kaimelyje

Vokiszki Sznipai
Suimti

Asztuoni Likos Suimti
London —- Kaimelis Lezaky, 

Czekijoj likos isztremtas per' 
Vokieczius kaipo bausme už 
paslepima žadintojų Hitlerio 
budelio Heydricho. Vokiecziai 
visus vyrus suszaude o mote
res iszsiunte in nelaisviu aba-j 
žus su kurioms pasielgineja gy- 
vuliszkai. Kaimelis susidėjo' 
isz daugiau kaip szimto gyven
toju.

Yra tai antras kaimelis kuri 
Vokiecziai sunaikino isz kersz-
to už ta pati nevos prasižengi
mą.

Japonijoj Jau Trumpa
Maisto

Berlinas — Pagal aplaikytas 
žines isz Japonijos tai ten jau 
duodasi jaust trumpa maisto ir 
valdžia paėmė visa kontrole 
maisto po savo ranka. Gyven
tojai aplaiko tik paskirta dali 
ryžiu ir kitokio maisto tik tiek 
kiek valdžia pavėlina.

1,000 Angliszku Ero
planu Bombardavo 

Vokietija

London — Daugiau kaip tūk
stantis Angliszku eroplanu už
klupo ana diena ant Bremen ir 
kitu miestu Vokietijoj, sunai
kindami daug fabriku kuriuo
se dirbosi kariszki ginklai ir 
amunicija. Daugiau kaip szeszi 
milijonai tonu sprogstanczio 
materijolo likos numesta ant 
tuju miestu kur padaryta mil
žiniszkos bledes ir daug žmo
nių užmuszta. Anglikai tame 
užklupime neteko 52 eroplanu.

Per
Valdžios Agentus j Kurie Tu
rėjo Daug Sprogstanczio Ma
ter įjolo Ir $170,000, Gal Bus

' Suszaudytais; Japonijoj 
Trumpa Maisto

Kinczikai Užmusze 
2,000 Japonu

Chungking, Kinai — Kinczi
kai užmusze 2,000 Japoniszku 
kareiviu prie Hunan—Shansi 
kalnuoto rubežiaus in laika de- 
szimt dienu muszio. Trys szim- 
tai Japonu likos paskandyti 
ant upes Sin kada bandė persi- 
gauti ant kito kranto mažose 
luotelese. Žodžiu, Japonai Ii-1 
kos atspirtį daugeliose vietose 
paneszdami dideles bledes.

Lyg Sziol Vokiecziai
Paskandino 313 Laivu

Washington, D. C. — Ap
skaityta buk lyg sziai dienai 
Vokiecziai su savo sėbrais pa
skandino, prie Amerikoniszku 
pakraszcziu, 313 neutraliszku 
laivu. Ana diena Vokiszki sub- 
marinai paskandino du Ameri- 
koniszkus laivus.

“Susimildami, 
Dovanokite

Mums Gyvasti!”

Ant keliu, graudžei ver- 
kenti, melsdami, kad jiems 
Vokiecziai dovanotu gyvasti, 
szitie Francuziszki gyvento
jai meldžia Vokiecziu, kad 
jiems dovanotu gyvastis. Bu
vo jie apkaltinti už suokalbi 
prieszai Vokieczius Franci- 
joj. Kokia buvo j u pabai
ga tai patys galite suprasti. 
Toki atsitikimai sziadien at- 
sibuvineje po visa Francija, 
nes Vokiecziai szaudo ju gy
ventojus už mažiausia prasi
kaltimą.

Trumpos Kariszkos 
Žinutes

London — Angliszki eropla- 
nai ana diena bombardavo 
Franci jos pakraszczius ir dirb
tuves submarinu. Daug bledes 
padaryta ir užmuszta daug 
žmonių.

Kairo, Egiptas — Smarkus 
musziai eina tarp Angliku ir 
Vokiecziu. Amerikoniszki ero- 
planai dalyvavo tuose musziuo- 
se supliekdami Vokiecziu pul
kus ir amunicijos stotis.

Washington, D. C. — Asztuoni Vokisz
ki žymus sznipai likos suimti, ana diena, artimo
je Meksikos, kuriu tikslas buvo suardinet dide
les dirbtuves amunicijos, laivu ir kitokias, ku
riose yra dirbami kariszki kontraktai ant gink
lu. Tieji sznipai turėjo krepsziuose apie 170 tuk
staneziu doleriu su kuriais ketino papirkinėti 
kitus draugus tame szetouiszkam darbe. Szni
pai gavosi in musu sklypą isz Vokiszku subma- 
rinu kurie atplaukė net prie Floridos pakrasz
cziu. Sznipai ketino dinamituoti dirbtuves Chi- 
cagoj, New Yorke, Cincinnati, Pittsburghe, 
Jacksonville ir kituose miestuose. Nekurie isz
tuju sznipu radosi Amerikoniszkose kariszkose 
aficieriu mokyklose ir lavinosi ant aficieriu kad 
galėtu aplaikyti svarbes žinias ir dažinot ka val
džia ketina daryti. Valdžia neiszduoda visu pla
nu tuju sznipu, tik iszduos po pasibaigimui ka
res. Tada svietas dažinos ka Vokiecziai mane 
padaryti su Amerika ir kaip ketino ja sunaikint. 
Valdžia turi vardus ir kitu Vokiszku sznipu ku
riuos ketina neužilgio aresztavoti. Tieji, kurie 
likos aresztavoti, gal bus suszaudyti nes ju pra
sikaltimas yra svarbus už ka turės mirti nuo 
kulkų.

Washington, D. C. — Vo
kiszki submarinai vela paskan
dino tris Amerikoniszkus lai
vus prie musu pakraszcziu su 
arti szimto laivoriu, ; j. _*jjgj

Ant Rusiszko frunto Rusai 
nepasiduoda Vokiecziams ir 
smagei kovoja diena ir nakti. 
Norints Vokiecziai siunezia 
naujus pulkus ant kariszko 
frunto bet negali ingaleti Mas
kolių. Sevastopolius taipgi 
naršei atsispyrė Vokiecziams, 
norints panesze milžiniszkas 
bledes bet kariszki laukai yra 
užkloti su negyvais Vokie- 
cziais. Vokiecziai randasi 280 
myliu nuo Moskvos ir vis arti- 
nasi prie Kursko.

Vokiecziai pradėjo naudoti 
trucinanti gaza. Kaimelyje 
Ustyja likos surasta 29 lavonai 
žmonių skiepe kurie likos nu- 
trucinti tuom gazu. Vienoje 
krūvoje gulėjo motere su kūdi
kiu rankose. Aplinkinėje Le
ningrado tenaitinei gyvento
jai, kurie kovoja priesz Vokie
czius, iszskerde daugiau kaip

7,000 Vokiecziu su aficieriais.

Rusai Pribuvo In 
Krimeja

London — Du regimentai 
Rusiszku kareiviu atplaukė in 
Krimeja norints Vokiecziai ga
na stengėsi sulaikyti plauken- 
czius laivus su kareiviais bet 
tas užmanymas jiems nepasi- 
seke ir laivai atplaukė giliuk- 
ningai in savo paskirtas vietas.

Jeruzalemas — Žydai sutvė
rė savo kariuomene isz 200,000 
savo tautiecziu, prigialbeti 
Anglikams kareje priesz Hit
lerį.

Washington, D. C. — Val
džia pradės registruoti visus 
jaunus vyrukus nuo 18 lyg 20 
metu a.nt kariszkos tarnystes 
kada daeis in metus. j
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Kas Girdėt Iteriu kokius jus tėveliai kalbė
davo ir patys sziadien kalbate, 
i Paimkime ant pavyzdies ‘ ‘ Am
žina atsilsi duok duszioms, 
Vieszpatie, o szviesybe amžina

L ______• I A  J
(Ana diena tūlas Iszpanisz- teguli joms . szvieczia. Dabar 

kas daktaras ‘atidengė nepap^ Į knygose1 tieji žodžiai, pagal nu-

iSziadien randasi suvirszum 
60 tuikstancziai žmonių kurie 
turi prieglauda ubagu namuo
se arba taip vadinamoj “.poor 
house.” Mete 1930 buvo ju 
daugiau kaip 80 tuikstancziai. 
Kožna meta susimažina skait-

Szaltas Kraujas Ji 
Iszgialbejo

Naminis Frontas į ti jas isz lauko. Popiera nuo
Pryszayks

rasta apgavysta kokio tai akiu plakimą kvailiu reformatorių, i lis žmonių kurie jeszko prie- 
daktaro, Augusto Matara, isz szitaiP skamba: “Amžina atsil-1 ’ ’ '
Granados, kuris nemielaszir-|S^ suteik sieloms Vieszpatie o

- v - ---- - — v - 5
'laisto elektrikinei spindulei”!
I (nes szvieczia tai yra Lenkisz- 
kas žodis svieci).

Arba paimkime ta ja “siela”

daktaro, Augusto Matara, isz szitaip skamba: 
biauauuti, iauns 11u111rc-jja.-5z.il -.
dinįgai įaipgaudinejo sunu tur-, szviesybe amžina tegul joms 
tinĮgo fabrikanto su pagialba 
hipnotizmo.

Kada apgavikas likos su
sektas, paliepė savo aukai nusi- 
žudyt 'bet in laika likos iszgial-! ^lir' ddszia duszia Len- 
betas ir paliuosuotas isz ranku t kiszkai yra dusza, poteriuose 
tojo ralkallio i kuri szitaip Skamba: “Priim-

Tas mitas primena senovisz- kie 0 Dieve, mano siela nes sie
kus panaszius atsitikimus ko- 'la trokszta gyvingumo, pamtszi 
kius tada 'žmones vadino “ra-^u rJ*za> ne® Jos nuodėmės yia 
ganystoms” kurias papildine jo desnes už roputina ii sukau-
raganos, kurias degino ant lau-^110^ padanges... neuž- 
žo už tokius prasižengimus. Da 
ir sziadien pas mus Lietuvius 
ir kitas tautas yra insiszakni- 
jusis tikėjimas in visokius 
burtus, kur visokį burtininkai 
padarydavo taip, kad ju aukos 
iszdžiudavo ir mirdavo o tai 
yis per auto-sugdžestija arba 
inkalbejimas savo aukai viso
kias ligas.

Bus kokia 60 metu adgal ka
da Brigyda Vornek, isz Lenki
jos “apraganavo” savo betu
rės marezias prisisavindama 
ju visus turtus o nelaimingos 
mirė nuo užžadėjimu. Žmones 
laibai inirszo ant raganos, susi
rinko prie jos grin'czeles, isz- 
yilko ja laukan, pririszo akme
ni prie jos kaklo ir paskandino 
artimoje upeje. Už taji darba 
keturi gaspadoriai likos apkal
tinti ant .penkiolika metu in ka
lėjimą Sibire.

Beveik tam paežiam laike pa- 
naszi istorija atsitiko ant ka- 
raliszko dvaro TurikisZkam pa- 
lociuje. Kada mete 1876 Abdul 
Asis turėjo pamesti sostą o jo 
yieta užėmė Murad ir kada vė
liaus jam nepasiseike atimti 
sostą ad'gall, pasiszauke pas sa
ve kelis raganius in pagialba 
kurie jam prižadėjo adgauti jo 
karaliszka sostą.

Vienas isz ju sulipino stovy- 
leli ipanaszu in Murada ant ku
rio užkabino plaukus sultono. 
Btovyleli uždare drėgnam skie
pe, skaitydami visokius užbū
rimus, szauikdami in pagialba 
visokias užkeiktas dvasias. 
Taiįp darydavo pakol sultonas 
netėko proto ir buvo priverstas 
sugražinti broliui sostą. Bet 
daktarai tvirtino '.buk jis gere 
labai daug ir apsirgo liga deli- 
rium tremens bet niekas in tai 
netikėjo.

Sziadien musu žinunai in tai 
netiki o valdžia tokius burti
ninkus uždaro kalėjime kur jie 
negali niekam daryti jokios 
bl’ed’es.

glaudes tose vietose. Gal todėl 
kad moteres sziadien turi pro
ga užsidirbimo pinigu ir czedi- 
na ant senatvės idant nereikė
tų valgyt duonute isz miela- 
szirdingu ranku.

Neužilgio tos “poor house” 
visai dings nes daugelis valsti
jų suszelpineja savo senukus 
per iszmolkejima jiems metines 
pensijos ant maisto ir ant ju už
laikymo.

simoika daugiau tampyti nes 
skaitytoju smegenys susimai- 
szytu beskaitydami nauja Lie- 
tuviszka raszlava o gal ir pats 
Dievas ju nesuipranta ir jusu 
maldų neiszklausytu.

In paskutinius kelis metus 
szeimyna leiiulkiu žymiai pasi
daugino. Sziadien turime lė
liukių kurios isztaria “mama” 
lėliukės kurios užmerkia aku
tes, kitos vaikszczioja o neku- 
rios net dainuoja, turėdamos 
.vidutyje maža fonografa.

‘Naujausia isz giminiu lėliu
kių gali rūkyti paperosus. Lė
liukės lupos yra taip padary
tos kad1 gali laikyti uždegta pa- 
perosa. Yra tai iszradimas tū
los moteres kuri uiž savo paten
tą aįplaike puikia suma pinigu. 
Moteres vardas yra Sabina Go- 
mmers, isz New Yorko. Suau
gusieji daugiau linksminasi tą
ją nauja lėliukė ne kaip vaikai.

Vokietis Hėnrikis Sterner 
isz Wisconsino, nužudė savo 
tris moteres. Kada treczia mi
re, kaimynai pradėjo sznabždet 
tarp saves ir nužiurinet Ster- 
neri. Liežuvei daejo prie pro
kuratoriaus, kuris liepe Vokie- 
ti aresztavoti. Isz pradžių Vo
kietis nenorėjo prisipažint 
prie nieko 'bet kada jam paro
de daug darvadu, ant galo pri
sipažino prie visko, apsakyda
mas istorija visu atsitikimu su 
savo moterems.

“Pirmutine mano pati buvo 
riebi kada su ja apsipacziavau 
bet po kokiam laikui pradėjo 
džiūti. Nuliūdau, nes mylėjau 
tik riebes moterėles. Nuėjau 
pas daktara, kuris davė man 
milteliu ant valgio bet ji ju ne
norėjo naudoti kalbėdama: 
“eikie in pekla, man ir taip ge
rai be tauku, —nors lengviau 
vaikszczioti ir ne taip szilta. 
Daktaras man paliepė jai už
duoti milteliu ant miego o ka
da užmigs, kad jai inczirksz- 
cziau po skūra gyduolių o tada 
turės dideli norą ant valgio.

Kai man darodino taip ir pa
dariau. Nežinau kas tai buvo 
per gyduoles bet mano moterė
le perkuniszkai atgavo norą 
ant valgio, kaip arklys. Už ke
liu sanvaicziu motere sutuko 
bet asz da kelis sykius paantri
nau taja operacija ir ant galo 
mano bobele taip nutuko kad 
daugiau nenaudojau tojo mai- 
szymo. Ant galo ji pradėjo 
kvarkset, dejuot ir tanikei gulėt 
ir ant galo gavo kosuli nuo ko 
užduso.

Negalėjau nusiramyt nes ki
tos panaszios moteres negalė
jau surast. Nutariau vela apsi- 
pacziuot ir isžpenet sau kita 
motere kaįp mano nebaszninke 
buvo. Naudojau ta pati receptą 
kaip dariau pirmutinei bet ir 
toji mirė nuo sutukimo o ir tre
czia taipgi nuo tos paczios prie
žasties mirė.

Sudžia nubaudė iszgama Vo- 
kieti ant 25 metu kalėjimo prie 
sunkaus darbp atsiremdamas 
ant fakto kad Vokietis tyczia 
pe-nejo savo paczias idant už- 
ganadint savo gyvuliszkam ba
dui ir tokiu budu prisidėjo prie 
ju mirties. Moteres buvo tur
tingos.

Kas per daug tai szelauk. — 
Kokis tai George Zissner, isz 
Milwaukee, Wis., pastojo ga- 
linczium perskaitydamas Rasz- 
ta Szvi nta arba Biblija, asz- 
tuoniolika kartu. Perskaityt 
Biblija nors viena karta, nie
kam neu'žkeriks nes tai naudin
ga del ko'žno žimogaus.

Tasai žmogelis daugiau butu 
pasinaudojas jeigu butu skai
tės kitas pamokinanczias kny
gas. Geriau kad butu susipaži
nęs su astronomija, geografija, 
sziadicnine svietiszka istorija 
visokiu tautu vietoje praleist 
dykai laika skaitydamas tiek 
kartu Biblija.

Z\Pas žmones yra piktas pa
protys, jog kada tik kas ren
giasi pacziuotis, tai tuo jaus ky
la visokios apkalbos. Ypatin
gai tuomi daugiausia užsiima 
boib-liežuuves, kuriu ikožmoje 
apygardoje nestokuoja. Prie
žastis to, yra szetonišzikas už- 
vydejimas. Tokia moteria tuo- 
ja'us galima pažinti nes ji yra 
iszd'žiuvus kaip kurtas, pagel
tus ir susisukus. Nuo tdkios 
moteres privalo visi lenktis 
kiailp nuo pavietres.

Akyvi Trupinėtai
—■ Iowa valstijoje randasi 

84 pavietai kurie turi daugialu 
automobiliu ne kaip szeimynu.

— Nuo 1879 meto, likos isz- 
kasta 893,745 aliejaus sauliniu 
Amerike,

— Žmogaus gyvenimas yra 
įsunkus, bet kantrybe ji paleng
vina. i

Ana diena apsakinėjo mums 
daktaras S. apie atsitikima ko- 
ki nesenei turėjo, kuriame tik 
szaltas kraujas ji iszgialbejo 
nuo baisios mirties.

Daktaras turėjo reikalą pa- 
miszeliu ligonbuteje Danville j, 
Pa. Supredentas prieglaudos 
apvedinejo daktara po kamba
rius, kad sztai vienas isz pami- 
szeliu staiga! gavo priepuoli, 
per ka suipredentas turėjo ap
leisti daktara kuris vienas pa
siliko karidoriuje, kad tame 

i prisiartino prie jo kokis tai 
žmogus įpuiikei pasirėdęs kal
bėdamas in ji:

— Persipraszau jog pats sa
ve persistatysiu... Esmių dak
taras Stein. Jeigu sau vėlin
tum tai asz apvesiu tamista to
liams po prieglauda...

— Su mielu noru...
Abudu nuėjo toliaus. Kada 

prisiartino prie vieno kamba
rėlio Šteinas atsiliepe:

— Czionais yra uždarytas 
žmogus, kuris persistato save 
už Dieva. Ka ant to tamista pa
sakysi ?

— Vargingas beprotis...
— Meldžiu, ineikie in vidų.
Abudu inejo in vidų. Staiga!

Stein paszauke:
— Asz esmių Dievu. — Gal 

man netiki jog asz esmių Die
vu1? Netiki? Tuo jaus tave per
tikrinsiu! Žiūrėk! Czia randasi 
lalngas ant treczio laipsnio. Tu
ri iszszokti per ta Įauga, tau 
nieko neatsitiks... Meldžiu tuo- 
jaus iszszokti! Asz esmių Die
vas ir užtikrinu jog tau nieko 
blogo neatsitiks...

Šteinas, būdamas didelio su
dėjimo žmogus, pradėjo staigai 
stumti mažiulei! daktara per 
langa...

Staigai daktaras paszauke:
— Tas nieko iszszokti per 

langa isz treczio laipsnio ir ne- 
aplaikyti jokiu sužeidimu, 
prie to nereikia ne Dievo. Bet 
jeigu esi Dievu' tai padaryk 
taip idant gal'ecziau szokti nuo 
žemes ant treczio laipsnio.

— Gerai, — paszauke pami- 
szelis, eime laukan o iszbandy- 
sirne.

Kada daktaras S. gavosi lau
kan, tai galite būti tvirtais jog 
nelaukdamas ant paikszo palie
pimo, dūme isz ligonbutes kač 
net dulkes pakilo paskui ji.

Pakol karas bus išzlaimetas 
beveik mes visi dalyvausime 
karo fronte vienu budu arba 
kitu. Daug isz mus dalyvaus 
kovos fronte, kiti tarnaus musu 
fabriku fronte ir dar kiti ly
giai svarbiame fronte—tautos 
ukese. Bus darbo kiekvienam 
ir kiekvienas atliks ta dauba. 

. Tas ‘ ‘kiekvienas ’ ’ lieczia mi-, 
lijonus ateiviu, įpilieczius sve-

11 l'CAO luZJ ACA'UlAVV/* J- VpiVltV 
bldkucziu praszalinti. Laikyki
te blckutes in maisza. Jusu re-į 

' gularis iszmatu prižiūrėtojas 
priims tas (blekutes, arba jums 
bus praneszta kam paduoti. ’

Jeigu jusu szeimyna papras-1 
to didumo — sakykime isz ke- 
turiu nariu — tai gal per me
nesi iszmetate 36 blekutes. 

Į Tiek blekucziu turi pakanka-
mai cino del dvieju ugnies me-; 

Į te j u (throwers), arba pakan-l 
I karnai cino kitiems būtinai rei-Į 

... . ., Ika'lingams karo daigtams. Jei-t'imos 'kilmes, negrus ir kitas , . ,„ „ . . .' e'ni gyvenate mieste, Minnea-mlazumu grupes, lukstancziai .. ... . ... .. . ...... polis didumo ir kiekvienassziu žmonių įau mstoia m di- , ,, , .. . . tauposavo’blekutestaisurink-deles aimuias kurios varo mus u' . , l...... . , , . itas cinas per metus aprūpinagelžlkelius, pristato pajėgas . .,. .. . . . . ; . (visa reikalinga eina del vieno
naikintuvo, 320 sunkiu bombo- 
nesziu ir 500 vidutiniu tanku.

Szios blckutes dalyvauja ko
voje už laisve. Cinas Imtinai 
reikalinga karo pastangai. 
Bldkucziu rinkimo vajus apims 
sekamus 36 miestus — Hart
ford, New Britain, Connecti
cut; Providence, R. I.,; Boston, 
Springfield, Holyoke, Lowell 
ir Lawrence, Mass.; Northern 
New Jersey; New York, Ro
chester, Buffalo, Albany, Sche
nectady ir Troy 
Philadelphia, 
Scranton ir 
Pennsylvania; Baltimore, Ma
ryland; Washington, D. C.; 
Youngstown, Cleveland, Co
lumbus ir Cincinnati, Ohio; 
Detroit, Michigan,; Louisville, 
Kentudky; Indianapolis, Indi
ana; Chicago, Illinois; Mil
waukee, Wisconsin; Minneapo
lis, St. Paul, Minnesota; St. 
Louis, Missouri; Denver, Colo-

■ rado; Atlanta, Georgia; Bir
mingham, Alabama; New Or
leans, Louisiana ; San Francis
co, California; Seattle, Wash
ington ir Portland, Oregon.

Vajus jau prasidėjo Hartfor
de, New Britain, New Yorke, 
Philadelphijoj ir Pittsburghe.

War Production Board, 
Washington, D. C.

-
:: Naujos ::;J 

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 250 o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

Vokiecziai Pasiduoda Anglikams

Kaip jutos patinka, mieli 
Skaitytojai, perkraipymas po-

- Pikta motere yra arszesne už 
pekl'iszlka velnią. Velnias kan
kina tik piktus o tokia motere 
kankina ne tik pikta bet ir ge
ra žmogų.

SKAITYKIT “SAULĘ” PLATINKIT

Laike smarkaus muszio ant pustynes Libijos, Afrikoje, 
daug Vokiszku tanku pasidavė in rankas Angliku kurie su
naikino ju daugybe. Sztai vienas isz Vokiszku varytoju tan
ku, matydamas kad negales pabėgti, pasiduoda po uždegi
mui jo tanko nuo bombos.

musu liejinyczioms ir industri
jų instaigoms, augina musu ja
vus ir renka musu vata, kerta 
musu medžius isz kuriu mes 
statome savo namus. Ju prisi
dėjimas prie demokratijos yra 
pavyzdingas ir jie lojaliai atsi
liepe in demokratijos szauks- 
ma jos rimties valandoje.

Kada USA viską koncent
ruoja in visuotina vaju del isz- 
laimejimo, mums yra būtinai 
reikalinga mobilizuoti musu 
žmonių pajėgas lygiai kaip 
mes mobilizavome savo rezur- 
sus, savo metalius ir medžiaga. 
Szis žmonių pajėgu mobiliza
vimas reiszkia kad .kiekvienas 
turi dalyvauti szioj karo pa
stangoj ir War Manpower ko
misija pabrėžė, kad nebus isz- 
kyrimu, jog darbdaviai kurie 
atsisako samdyti darbininkus 
del rases, tikybos, sipalvos arba 
tautines kilmes, tikrai sabota- 
žuoja karo pastanga.

Prezidento Fair Employment 
Practices komitetas jau daug 
nuveikė užbaigti kvaila ir 
trumregiszka neapykanta prie
dais mažumu grupes in dauge
li karo instaigu. Szis komite
tas pakartotinai kreipia atyda 
in fakta jog ateiviai gali būti 
samdomi prie karines gamy-

’ bos. Prie slaptu kontraktu juos 
• galima samdyti jeigu darbda

viai pirmiau gauna 'leidimą isz 
Armijos ailba Laivyno. Armija 
ir Laivynas davė leidimą dau
giau kaip 90% jiems pavestu 
praszymu.

Sekamais dviejais metais 
Suv. Valstijos turi pristatyt 
darbo armija isz 20,000,000 vy
ru ir moterų ir agrikulturiszka 
armija isz 12,000,000, neskai
tant armija ginkluotoms jo
goms. Mes turime samdyti net 
tris syk daugiau darbininku 
mlusu laivynu statyboj negu 
dabar turime, keturis syk dau
giau lėktuvu fabrikuose ir net 
penkis syk daugiau darbinin
ku musu amunicijos fabrikuo
se.

Atsiekti musu nustatyta tik
slia del ginklu, lėktuvu ir laivu 
mes kiekviena žmogų privalo
me mobilizuoti.

Karines Gamybos Industrial 
Conservation taryba pradeda 
vaju surinkti milijonus tonu 
blekucziu (tin cans) isz nalmu 
USA didžiausiu miestu. Biuras 
rokuoja kad 10,000 tonu cino 
ir 990,000 tonu plieno bus su
rinkta nuo blekucziu kurias iki 
sziam laikui mes iszmesdavo- 
me in iszmatu viedrus. Isz to ci
no bus galima pastatyti naikin
tuvu ir lėktuvu ir plienas taip- mirszta paduoti ir savo sena 
gi 'bus svarbus.

Jeigu gyveni viename isz tu'nes kitaip negalėsime surasti 
36 miestu, miesto virszininkai kur tokis žmogus gyveno. To- 
pranesz kada vajus prasidės, del, jaigu permainote savo gy 
Kiekvieno parama pageidauja- j venimo vieta, raszant in rėdys 
ma. Jus praszys sekamai pri- te kad permainyti Jusu adresa, 
statyti blckutes. Reikes nuim- paduokite taipgi ir savo sena 
ti virszu ir du'gna blekucziuJ adresa, o tuom palengvinsite 
Gerai iszmazgoti vidų, nuiplau- mums darba ir daug ergelio!

Greicziausiu Budu 
Kuriuo Gali Prisidėt

Laimėti Szia Kare

', New York;
Pittsburgh, 

Wilkes-Barre,

Yra per pirkimą
Apgynimo Bonu ir Markiu,

SZIADIEN!

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

ISTORIJEapie Ila isz ma 
-----------------  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. 150.
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

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

IR T. T.

SETAS Nr. 100 I

Velniszkas Malūnas, Ant 
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai
nele, Dūmojimai, Ketvirtas 
Prisakymas Dievo, Kelautojei 
In Szventa Žemia, Beda, Kaip 
Tamsunus Prigauna, Pranuko 
Nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus Neleido In Dangų, Baus
me Už Szyksztuma, Mažo 
Sziaucziaus Dideli Reikalai, 
Senelis, Dienos Kentejimo 
Nantoj, Nelobulas Žmogas, Po 
Laikui, Onytės Laime, Per 
Neatsarguma In Balta Vergi
ja, Pusiau-Gavenis, Vieszpats 
Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva
ke, Del Pirsztiniu, Apie Miri
mą, Pavasaris, Apie Saul2, 
Menesi, Žvaigždes \r Kitus 
Dangiszkus Kunus, Meszla-Ve- 
žis, Grapas, Egli-Aržuolas Ir 
Uosis, Budyne, Baisi Naktis, 
Dzuoko Pasaka, Protas Ant 
Proto, Ir Keletą Trumpu Pasi
skaitymu. Ant Adreso: , 
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa. U.S.A.

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

:: 250 ::
“SAULE” - 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-

adresa, kur kitados gyveno,

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

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI^
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Ar Turi Adata? Iszszoko Isz Eroplano Nuo 2,000 Pėdu

NE taip labai senei, kada dar 
Kazo'kija valde Lenkai, dau

giausia Lenlkiszki ponai, buvo 
vienas bagetas ponas, vadina
mais Potockis, kuris kitados 
Tulczinia gyveno.

Rožiniam jis ins įpyko ir prie 
kožiio kabinosi o laibiausia da
vėsi in ženklus Žydams Kiek 
jis pridirbo su tais Žydpalai- 
kiais szposu tai net baimei! Bū
davo paraszo ant sienos su ang- 
lia koki paveiksią, vadinama 
“juodas katinas’’ ir liepdavo 
Žydui kad in ji su inkaitintu 
akmeniu mėtytu.

Kaip tik Žydas dasilypsteda- 
vo akmenuką, surikdavo:

— A j va j! gevalt!
Nes 'žinoma nudegdavo pirsz- 

tus bet ponas tuojaus užsimo
jus su kanezium reke:

— Pataikyk nedaverka in 
katina o jeigu nepataikiusi, tai 
badu numarinsiu!

Ka turėjo biednas Žydelis 
daryt? Imdavo ikarszta akme
nuką ir mesdavo in siena ; jeigu 
tik nieĮpatailkindavo in jo para- 
szyta kalina, tuojaus gaudavo 
muszt o jeigu pataikindavo tai 
taip-gi musze szaukdamas:

— Už ka tu nedaverka metai 
su akmenais in siena?

Taip su biednu Žydeliu szpo- 
su's varinėdavo pakol ufebaniu- 
tindavo.

Kelies mylės toliau nuo Potoc- 
kio dvaro, gyveno vargingas 
szlekta — ponas Kundrotavi- 
czia. Turėjo pora valaku žemes 
ir nedideli dvariška. Kundrota- 
Viczia kaip galėdamas dirbo, 
Dievui dekavojo ir ne nuo vie
no nieko neprasze. Užpko ant 
jo to dvarulko ekanomas Tri- 
turslkas (o ve, kožnas ekano- 
mias šoke Potockio pėdoms) ir 
iszlvare biedna Kundrotavicziu 
su paezia ir vaikais isz jo loc- 
no dvariuko. Ka dabar biednam 
žmogeliui pradėt? Pasibalnojo 
ailkli ir užsėdės jojo pas savo 
kaimiyna Potocki su ta vilczia 
jog gaus teisybe pas szviesu 
daugali. Da buvo mylia kelio, 
kad sztai pamate priesz save 
Potockio karieta. Pats ponas 
važia vo pirma o paskui ji sikva- 
dronas Kazoku ir daugybe szu- 
nu. Labai nusidžiaugė Kundro
taviczia pamatęs Potocki ir 
kalbėjo in save:

adatos nesiranda? — Vaikai, 
duokite jam tris szimtus rim
bu!

Kundrotavicziui nebuvo ka
da ne žodžio prakalbėt nes. Ka
zokai pagriebė ji ir parmetia 

'pradėjo rimbais leist o Potoc
kis žiūrėdamas įkalbėjo:

— O tai kaip beproezius mo
kina! Taip ir tu, kaip tau pasi
seks, kitus mokink ir locna. ma
no ranka duok iii kaili!

Kundrotaviczia butu da dau
giau gavės bet tame ant jo gi
liuko sztai zuikis isz rugiu pa
kilo, paskui kuri leidosi visi. 
Pakilęs Kundrotaviczia nuo 
žemes, sėdo ant savo arkliuko 
ir jojo kalbėdamas in save:

— Tai tau! Ar tai ponu tei
sybe? Skunst poną, gal priesz 
Poną Dieva!

AĮpsiverlke vargutis ir nujojo 
pas savo tęva, kuris pas Potoc
ki turėjo koniuszno (arkliu 
prižiūrėtojo) dinsta. Atjojąs 
pas tęva viską papasakojo: 
kaip ji Triturskis iszgujo ir 
kaip su Potoekiu pasitiko.

— Ka tu misti ji daryt? — pa
klausė tėvas.

— O ka tokiam gali daryt? 
Nieko! Paezia ir vaikus palik
siu ant Apveizdos Dievo o pats 
eisiu kur mane akys nesz bet 
to nedovanosiu!..

Nėra ka šaky t,per kvailas 
buvo tas Kundrotaviczia, vie
nok buvo drūtas nes viena 
kumszczia butu ant syk padė
jus tris tokius Potockius.

— Nesirūpink, — sako tėvas, 
— tu jiems atlyginsi. Ar tu ži
nai ta koplyczia kuri gale Po- 
t o cik i o sodo randasi ?

— Kur-gi nežinosiu, — ir net 
sudrėbėjo isz džiaugsmo.

— In ta tai koplyiczelia Po
tockis, persirėdęs ubagiszkai, 
kožna Suibata eina melstis už 
griebus kuriuos per saiįvaite 
papilde. Rytoj Suibata o jeigu 
anksti atsikelsi tai ten Potocki 
ubago pavidale rasi: tada da
ryk su juom ka nori.

Kundrotaviczia tuojaus ap- 
mislijo ka daryt ir kaip Potoc
ki sugriebt. Da gerai nepra-

Pasirengia Ant 
Džiulajaus

— Gal ji Dievas in czion ant 
paties laiko atsiunezia; gal ma
loningai iszklausis manes ir pa
lieps atiduot iszlupta nuo ma
nės mano varguve.

Kundrotaviczia sulaikė ark
lį, nulipo, kepure nuo galvos 
nusiėmė ir stovėjo kaip stul
pas. Potockis prisiartinos su
stojo ir paklausė:

— Kas tu per vienas?
— Szlekta, szviesus pone! — 

atsake žemai lenkdamas Kun
drotaviczia galva.

— O ar turi tu adata?
Kundrotaviczia nusidyvijo 

ir neturėjo ka atsakyt.
— Ar turi adata, niekadejau, 

girtuokli? — suriko vela Po
tockis suraukęs kakta ir .kaip 
burokas paraudonavo.

— Neturiu, szviesus pone.
— Neturi! Pažiūrėsim — ir 

iszsitraukes isz karvosziaus 
adata su siulu rode kalbėdamas 
toliams: — Asz Potockis, pir
mutinis da.ug.alis, ponas ant po
nu, turiu daugybe dvaru o bet 
turiu prie saves adata kad už- 
siut jeigu kas prairtu; o tu 
driskius, bekelnis, ir pas tave

Norint s szimet 4-ta diena 
Džiulajaus (Liepos) nebus 
taip triukszmingai apvaiksz- 
cziojama kaip kitus metus, 
isz priežastsies czedinimo pa
rako, bet szitie du vaiku- 
cziai yra pasirengia ant tos 
iszkilmingns dienos kaipo ge
ri patrijotai. Jie pasiezedino 
savo szautuvus nuo praeito 
meto.

s'zivito o jau Kundrotaviczia 
koplyczeleje pasislepes tanke 
ant Potodkio, kaip1 kate ant pe
les. Nereikejo ilgai laukt nes 
sztai ir Potoekis, ubagiszkai 
pasirėdęs atėjo. Kundrotavi
czia Ikvaipa sulaikė ir nei akia 
nemirktelejo. Potockis klaupei 
priesz altorių ir taip in krutinę I 
muiszdamasis meldėsi jog net i 
po visa koplyczia atliepe. Kun- 
drotaviezius isz piktumo, kaip 
drugio krecziamas drebėjo, 
vienok Potodkiui maldos ne- 
pertraulke. Kada Potockis bai
gė malda, klaupė ir Kundrota
viczia ir pradėjo garsiai mels
tis :

— Szveneziausia Dievo gim
dytoja! duokie gera sveikata 
ir ilga gyvenimą ponui Potoc- 
kiui už tai, jog man puikius pa
mokinimus suteikė, liepdamas 
visus neiszmandlius mokint!

Potockis prisiglaudė pakilęs 
kamputyj nes pažino jog tai tas 
pats szlekta kuriam vakar kai
li liepė iszpilt. Kundrotaviczia 
pasimeldęs apsižvalgė ir pama
tęs Potocki paklausė:

— O tu ežia ka veiki ?
— Meldžiausi, daugaiis .po

ne, — atsake Potockis su nusi
žeminimu mislydamas kad jo 
Kundrotaviczia nepažysta.

— Ar turi adata ? — paklau
sė Kundrotaviczia.

— Matai koksai pometlyvas,
— pamisimo sau Potockis, — 
jis galbūt turi adata.

— Ar turi adata, niekadejau, 
girtuokli ? ■— reke perpykęs 
Kundrotaviczia.

— Neturiu, daugaiis pone! — 
atsake Potockis ir pradėjo 
slinkt prie duriu mislydamas:
— Tai vaikine, pamokinau 
žmogų ant savo skuros; kaip 
kokios, tai ir man taip duos, 
kaip asz jam vakar.

Tame iszsieme Kundrotavi
czia isz po 'karvosziaus adata 
ir Potodkiui rodydamas reke:

— Asz szlekta, turiu kelis 
margus lauko, turiu du arkliu, 
vienai karve, ketures kiaules o 
pas mane randasi ir adata kad 
nevaikszcziot apdriskusiam.; o 
tu valkata, ubagas, valkiojiesi 
apdriskęs ir adatos neturi!

Pasakęs tai, stvėrė už plau
ku, musze 'in žeme ir emes tarp 
kojų galva, .pradėjo su rimbu 
pliekt kalbėdamas:

— Tai taip musu ponas Po- 
tockis paikius mokina ir liepc 
kad asz taip kitus mokineziau. 
Ne asz tave muszu tiktai pats 
ponas Potockis su savo ranka 
musza.

Ir tol jis musze kol ponas ap
lipo. Atsimuszes invales Kun
drotaviczia paliko ji ir nuėjo 
pas savo tęva.

— Na ka? —paklausė tėvas.
— Gerai užmokėjau, pamys 

ilgai ta adatėlė!
— Begkie greitai isz czion 

nes kaip Potockis tave pama
tys tai lieps pakart!

— Už ka?.. ar tai jis pats 
mane nemokino, ka?

Pakalbėjo ir lauke ar ka apie 
Potocki neiszgirs. Nepoilgam 
itejo lekajus ir pasakė kad po
ras vakar .ant medžiokles per- 
szalo tai szialdien serga. Ant 
rytojaus, o tai buvo Nedelia, 
kada Kundrotaviczia isz baž- 
nyczias parėjo, atbėga Kazo
kas.

— Ar ežia būna Kundrotavi
czia ?

Adele Gray, 24 metu, ana diena iszszoko isz paraszuto 
2,000 pėdu augszczio, isz padangių, isz eroplano, iszmegin-
ti nauja parasziuta padirbta isz nylono, persitikrint kad 
parasziutai, padirbti isz tojo materijolo yra taip geri kaip 
isz szilko, kuris jau beveik iszsibaige, Amerikoj. Mergina 
pasekmingai nusileido ant žemes.

— Czia, — atsake tėvas, — 
o kam?

— Ponas reikalauja, tegul ei
na greitai...
Drąsiai nuėjo Kundrotaviczia 

pas Potocki mislydamas: kas 
dabar bus ?

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

sakydavo: ne, tai tuoj pliekda
vo kaili ir jokios .provos ne
gaudavo. Būdavo, kad .parei
davo kam in kelione važiuot, 
tai greieziaus duonos szmoteli 

tužmiiszdavo ne kaip adata.

Kitkrkarttvapie tai daugiau •»-
į" pagiedosiu, -n'ir

• 4 . •aL . 5. *Ir sznėiderukams geriau s ;
padainuosiu.

Konetike yra. daugybe visokiu 
merginu,

Doru, niekszu, riebiu ir sausu 
kaip giltinių,

Visos beveik dirba, szapose, 
Guminiuose ir misinginiuose.

W
 Pirkite Apgynimo 

Czedinimo Bondus
i ir Markes..

Kirsk Jiems Kur Skau
dės ... Pirkie Bonu! ’

- . ■ . -.b

Nepadaryk klaidos, szia- 
dien kovojam už savo gyvas
tis. Vyrai mirszta už tave — 
mirszta kad Amerika butu 
apsaugota!

Duokie musu kareiviams 
ginklu, eroplanu ir tanku ku
riu labai reikalauja. Bonai 
nuperka bombų. Kožnas de- 
szimtukas ir kožnas doleris 
kuri indedi ant pirkimo bonu 
ir markiu yra smūgis del mu
su nevidonu. — Kirsk jiems 
kur daugiausia skaudės. Pir
kte bonus kurie kasztuoja 
nuo $18.75 ir augszcziau o 
markes nuo 10c ir daugiau.

vienok szirdis džiaugėsi. Už 
kokios sanvaites laiko, jau Tri- 
turslkis nuvažiavo pas Potocki 
ir įpuolęs jam in kojas tarė:

— Szviesiauses pone! isz- 
klausyk manės ka asz tau .pasa- 
kvsiu: Kundrotaviczia man su-

Tankiausia kelios myli viena 
vaikina,

Na ir ėdasi ba nepasidalina,
Viena kita vaczina,

Per jpakalmipiuis selina,
O tankei kaip sueina, 

Tai be vaidu neapsieina. 
Apsidrasko ir apsipaszo,

Su liežuveis apsitaszo, 
Vyrai turi anuo ju lenktis, 

Kaip nuo pavietres sergėtis.
Ant sarmatos nežiūri,

Kaip tik Potodkis ji pamate, 
paszauke:

— 'O ka, ar jau adata turi ?
Žinoma, paklausė jis ne su 

piktumu bet juokęsi.
— Turiu, daugalingas pone!

— atsake Kundrotaviczia, ada
ta rodydamas.

— O ar nelpasitaike tai pamo
kint koki paika žmogų ?

— Kur-gi ne, szviesus pone, 
vakar koplyczioj pastveriau 
viena.

Paskui Potockis pradėjo 
klausinėt, isz kur jis ir ko atke
liavo? Kundrotaviczia pasakė 
visiką teisingai: kaip ji isz jo 
locnu namu iszivare ir kaip Po
tockis ant kelio jam kaili isz- 
plieke. Potoclkis viską grąžei 
iszktauises, ome popieros ir kas- 
žin ka paraszes tarė:

— Imkie ta razta ir atiduok 
mano vyriausiam eikanomui o 
viskas bus gerai, kas tau nei 
nesisapnalvo.

Kundrotaviczia padekavojo 
ponui, in Skverną pabueziavo ir 
in kancelerija nuėjo. Dirstele- 
jas ekanomas ant raszto, pa- 
szauke:

— Tiek metu asz pas Potoc
ki tarnauju o da man nei gra- 
szi nedovanojo o czia velnias 
žino ka ir už ka apdovanoja pi
nigais ir tauku.

— Tai yra locna mano žeme,
— atsake Kundrotaviczia, — 
da mano tėvui duota. Ne savo 
žeme ponas dovanoja, tiktai ta, 
ka Triturskis užgriebei

— Kalbi pats nežinai ka!.. 
Potockis szitame raszte prisa
ko kad prie tavo dirvos pridėt 
tris sytk tiek daugiaus; o da ap- 
riez to, liepia pridėt tris szim
tus raudonųjų pinigu!

— Tai tu gailiesi svetimu pi
nigu o nesigaili svetimo užpa
kalio?... Tris dienas adgal Po
tockis liepe man duot tris szim
tus rimbu o sziadien liepia at- 
skaiityt tris szimtus raudonų
jų. Tai tu taip mokėk jam in 
loska pareit.

Paėmė pinigus ir rasztus ir 
nuejas pas tęva dekavojo už 
rodą ir gryžo linksmas namon. 
Kad pasturgali ir skaudėjo,

vis sveikata atėmė ir ka tik 
galvos nenusuko!..

— Už ka ?
— O velnias ji žino už ka! 

Pasitiko mane girrioje ir sako: 
“Ar turi adata?’’ “Neturiu’’, 
atsakiau. O jis kaip nesuriks 
ant manės: “O tu driskiau! 
žiūrėk’’ ir rode man adata, 
“asz isz malones Potockio li
kausi ponu o tu samdininkas, 
valkata ir neturi adatos, kad 
užlopyt praplyszima. ” Ir už 
plauku mano nusitraukė nuo 
arklio ir pradėjo pliekt. Ir 
miuszdamas kalbėjo: “O tai 
taip musu 'daugaiis ponas Po
tockis prisakė paikius mokint; 
ne asz tave muszu bet musza jo 
paties ranka. ’ ’

Triturskis dabar mislijo jog 
Potockis ta skunda iszklauses, 
lieps Kundrotavicziu pakart 
bet prieszingai — Potockis už 
szonu susiėmęs juokėsi taip, 
jog vos isz kėdės neiszvirto.

Triturskis del sugraudinimo 
pono dadure jog Kundrotavi
czia turintis labai skaudanezia 
ranka o Potoclkis da labiaus 
pradėjo juoktis nes jau gana ir 
jis Kuindrotavicziaus ranka ži
nojo. Prisijuokęs ponas inva
les, paklausė Triturskio:

— Kękioj tu mokslainej mo- 
kinaisi?

— Menžinicikoja, szviesiau
ses pone.

— Kaip gerai tave darakto- 
rei mokino, ar gavo už tai ko
kia nagrada?

— Kur-gi ne: suriu, sviesto o 
ir pinigais.

— Na, tai kaip sugryszi na
mon tai žiūrėk kad nusiunstutn 
Kundrotavicziui szimta raudo
nųjų už tai kad jis tave gerai 
mokino.

Triturskis žinojo gerai kad 
Potodkio paliepimas tikras ir 
drūtas nes ka paliepdavo tai 
turėdavo iszipildyt o jeigu ne, 
tai du syk tiek atkentedavo.

To'liaus kad pasklydo tas 
adatos mokslas, tai daugybe 
žmonelių in kaili gaudavo nes 
kas tik ant ko piktumą turėda
vo, tai tuoj pasitikęs klausda
vo: ar turi adata? o kad tik at-

Ba suvis jau neturi, 
Turiu u'žsiraszius pora tuzinu, 

Tuju netikusiu mergužių.
* * *

Viena uoszvele ant žento 
užklupo,

Vos jam akiu neiszlupo, 
Žentelis neturėjo ka daryti, 

Turėjo uoszvia su koja spirti.
O szirdeles, gerai inspyre, 

Kad net toli nusiyrė, 
Juokli daug isz to buvo,

Kas mate, tai nuo juoku net 
griuvo.

Bobele lakstė ir pliovojo, 
O buvo girta tai strapaliojo, 

Paskui da ant kiemo iszbegus,
Pasamonus susiėmus, 

Plūdo ir rupužiavo kiek galėjo, 
Visokias “sorkes” rodinejo.
Vai tu moterėle, kokia tu 

netikus,
'Nuo dorybes visai atlikus, 

Visi jau žino apie tavo darbus, 
O czia senatve užeina, ne ilgai 

taip bus.
Geriau in brostva insiraszyk, 
Dievo susimylejimo praszyk,
Ba kaip mirtis ant tavęs 

užklups,
Tai blogai su tavim bus.

* * *
Užtikau' arti Vilkoslberiu tokiu 

įpleisu,
Kur randasi bobelių pasi

leidusiu, 
Kada vyrus in dauba iszleidžia, 
Tuojaus viena kitai krivulę 

paleidžia.
(Susibėga kelios in krūva, 

.Geria guzute — szaukia ‘ ‘ ura! ’ ’ 
O tegul katros vyras pasisuka,

Tai vos siprando nenusuka. 
Iszmetanebaga laukan ir da 

suterioja,
Ir da įkulokus apdovanoja.

O, jus nelaimingi vyrai, 
Sunku gyvenimą,turite tikrai, 
Tąm visam patys 'kalti esate, 
Jeigu boboms valia duodate.

sĮ: c * *
Nuvykau in Kvyns pavietą, 
Dažinojau' apie puikia vieta, 

In kur szneiderukai susirenka, 
Mat del ju ta vieta tinka.

Ten tai szapa del ju geriausia, 
Ir vigadlyviausia, 

Szventadieniais in ten sueina, j

arba pradžia 
SKAITYMO 
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“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., 
M^ianoy^ity,Pa^

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE I I I 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.
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— Seredoje pripuola 1-ma 
diena Liepos-July.
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KŪDIKIS
UŽMUSZTAS 4 LAISVES Iszmintingi :: ::

:: :: Priežodžiai

Laike Barnio Tėvu
—• Ketverge pripuola At- 

lankymas Szv. Panos Marijos.
— Liepos menesis paszvens- 

tas per bažnyczia ant garbes 
Saldžiausio Jėzaus Kraujo.

— Praeita Pe'tnyczia, pons-1 
tva Motiejai Jonusžkai, nuo 
805 E. Market uly., apvaiksz- 
cziojo savo 50-nietu auksines 
sukaktuves savo vedusio (gyve
nimo, kuriose dalyvavo pa
žystami, gimines ir draugai. 
Ponstva Jonusžkai likos su- 
riszti 50 metu adgal per a.a. 
Kun. Abromaiti. Ponas Jo- 
nuszika turi 80 metu, jo prislė
gei e 72 metu, yra tėvai devy
nių vaiku, isz kuriu szeszi yra 
gyvi ir diedukai ipenikiu anuku.

— Sulbatoje yra Ameriko- 
niszka szven'te, “Nepriklauso
mybes Diena, ’ ’ arba 4-ta Džiu- 
lajaus, bet szimet ne bus 
“piszkiiiimu, ” nes parakas 
reikalingas del vedimo kares.
t Praeita Ketverge ryta, 

apie 7-ta valanda, mirė Mare 
Blosiene (Bloss), pas savo su
pu Petrą, 97 Main St., New 
Bostone, kuri įstaigai susirgo. 
Velione gimė Lietuvoje, pergy
vendama Amerike apie 38 me
ilus, pirmiause apsigyvendama 
Mahanojuj, po tam New Bosto
ne, josios vyras mirė 1916 me
tuose. Prigulėjo prie Szv. Juo
zapo parapijos. Paliko viena 
sunu Petra, sesere Beatricija 
Rogelione, isz Wilsonville, Ill., 
taipgi du anukus. Laidotuves 
atsibuvo Pancdelio ryta, su a- 
peilgomis Szv. Juozapo ba!žny- 
czioje, 9 vai., ir palaidota para
pijos kapuose.

— Isz priežasties, 'kad 4 
diena Liepos-July pripuola 
SuV. Valstijos tautiszika szven- 
te, kaipo “Nepriklausomybes 
Diena,” redakcija ir spaustuve 
“Saules” ateinanczia Suba- 
ta bus uždaryta visa diena.Tai- 
gi ir mes geidžiame apvaikszti- 
neti ta Laisves Diena, po kuria 
sziadien gyvename ir esame dė
kingi ikaid ne esame prispausti 
per Hitlerio pada.

— Sukatoje likos suriszti 
mazgu moterystes pana Ona 
Radzevicziute, 525 W. Maha- 
noy Avė., su Andriu Panisciak, 
isz Filadelfijos, sūnūs Jono Pa
nisciak, 314 W. Pine uly. Maz
gą moterystes suriszo jaunikio 
brolis, Kun. Steponas Panis
ciak, isz Bethlehem. Vestuves 
atsibuvo pas nuotakos tėvus.

Pittsburgh, Pa. — Panede- 
lyje prasidėjo czionais Seimas 
Susivienijimo Lietuviu Ameri
koje, kuris tesis lyg Subatai, 
4-tos d. Liepos, William Penu 
lietelyje. Sziadien SLA Drau
gyste turi daugiau kaip 16,000 
nariu ir vis auga didyn. Isz 
Mahanoy City, Pa., iszvažiavo 
sekanti delegatai dalyvauti 
seime: Ponstva St. Gegužei, 
Vincas Vilimaviczia, Antanas 
Ramanauskas, Jonas Ambraz- 
as, Mare Czeczkiene ir O. Sta- 
sžaitiene, visi isz kuopos 211.

Redyste “Saule” linki ge
ros kloties visiems delegatams 
ir kad seimas nutartu svarbius 
inneszimus del laibo savo nariu.

Kad ir praliesime krauja, bet nepasiduosime nevidonams 
ir kovosime lyg paskutinam, idant apginti taja laisve ku

ria mums paliko ir davė mums protėviai!
X-*******3«->*-^^*4-^X «■**-****-*******************.

MESZKA NUSINESZE 
VAIKA

Nieko Jam Nepadare
New Rockford, N. D. — Di

dele meszka, atėjus prie farme- 
rio Sanford Smitters namo, 
kada jo dvi mergaites siautė 
lauke pagrieb vienu metu mer
gaite ir nunesze ja net myle 
kelio nuo namo, kuria vėliaus 
paliko grabeje. Tėvas su kai
mynais jeszkojo mergaites per 
visa diena. Sesute apsakė tėvui 
buk didele juoda meszka pa
griebė sesute ir nusinesze in gi- 
rria. Motina mergaites kelis 
sykius apalpo ir nesitikėjo sa
vo kūdikio daugiau matyti. Ba
dai meszka buvo apsipratus 
su žmoniems ir pabėgo nuo tū
lo farmerio kuris ja užaugino 
nuo mažens. Mergaite buvo la
bai persigandus bet sziaip nie
ko blogo jai neatsitiko.

Pasirengineja In
Amžina Kelione

Zullinger, N. C. — Angus 
Gaust geidžia būti užtikrintu 
kad jis su savo motere bus pri- 
gulincziai palaidoti per kaimy
nus kada ateis paskutine va
landa j u gyvenimo. Ana diena 
Angus užbaigė dirbti grabus 
isz medžio kurie augo prie jo 
namo. Grabai yra puikei pada
ryti ir geriau padirbti ne kaip 
tieji kuriuos parduoda grabo- 
riai.

Angus taipgi baigė dirbti ir 
akmenini stovyla kuris svėrė 
du tonus, kuri paliepė pastatyt 
ant jo kapo. Turi jis 82 metus 
amžiaus ir da yra drutu senu
ku.

Naujas Pirmininkas 
Republikonu Partijos 

Schuylkill Paviete

Senatorius
G. HAROLD WATKINS

NORĖJO PARDUOTI 
DVYNUKUS

Likos Aresztavoti
________

Newburg, Wis. — Visa szei- 
myna Antano Dvorskio likos 
paszaukti in palicijos stoti už 
tai kad tėvai norėjo parduoti 
dvynukus po 200 doleriu už 
viena, kad už aplaikytus pini
gus galėtu nusipirkti sau maža 
nameli. Tėvas buvo iszkeliaves 
in Detroitą jeszkoti darbo au
tomobiliu fabrike bet jo neap- 
laike o kada sugryžo namo, 
sunkei apsirgo. Žmones, kurie 
apie tai dagirdo ir atėjo nevos 
pirkti dvynukus, pranesze apie 
tai palicijai, kurie visus nuve
žė in palicijos stoti.

Ferguson City, Mo. — Per 
iszikylima upes Mississippi li
kos užlieta apie 60,000 akeriu 
žemes, per ka tukstancziai žmo
nių turėjo 'apleisti savo gyveni
nius.

. Porto Algerie, Brazilija. — 
Czionais lūžėjo staigai tokis 
szaltas oras, kad asztuoni žmo
nis įsus,žalo ant smert parkuo
siu laiko miego.

Pottsville, Pa. — Ant su
sirinkimo ana diena, visu 
Republikoniszku atstovu 
isz kožno miesto, likos 
vienbalsei iszrinktas gerai 
žinomas senatorius G. Ha
rold Watkins, kuris ves 
Republikoniszkas glitas 
szi rinkimą, prie laimėjimo 
ir iszrinkima Republiko- 
niszku kandidatu ant urė
du. Buvusis Republiko
niszkas vadas Houck likos 
praszalintas ir padekavo- 
jo už ta j i dinsta.

Senatorius Watkins yra 
gerai žinomas visiems, tei
singas ir sanžiningas žmo
gus kuris dalaiko duota žo
di ir savo prižadejima ir 
bus geru vadu tosios parti
jos. Linkime jam geros pa
sekmes.

Philadelphia, Pa. — Nuo 1 d. 
Liepos valdžia ipraszalins 2,800 
darbininku nuo WPA darbu, 
tarp tuju Ibus 1,400 balt-kainie- 
rinei darbininkai.

London — Murto kasyklose 
kilo baisi eksplozija kurioje li
kos u'žmuszta trylika angleka- 
sim Priežastis eksplozijos bu
vo gazas.

Apvogė Naszle Ant 
3,000 Doleriu

Jersey City, N. J. — Mortos 
Juszko vyras mirė, kuris buvo 
asekuravotas ant trijų tukstan- 
cziu doleriu. Naszle mane už 
tuos pinigus nusipirkti sau na
meli, kuriuos laike paslėpus 
namie. Kada nuėjo pasiimti pi
nigus, nerado j u ant paprastos 
vietos nes ju ten nebuvo. Mote
re net kelis kartus apalpo isz 
gailesties. Kėlės sanvaites ad
gal atėjo pas ja kokis tai nepa- 
žinstamas. žmogus, kalbinda
mas ja kad pirktu kokius ten 
szerus ir kaip manoma, tai jis 
turėjo tuos pinigus paimti ir 
iszdume isz miesto. — Yra tai 
pamokinimas, kad saugiausia 
vieta laikyti pinigus yra tai 
banko  j. 

.----------------------

— Kožna meta 34,500 ug
nių Amerikoj sunaikina girriu 
vertes ant 18 milijonu doleriu, 
priek tam daug žmonių pražūs
ta.

—• Yra tokiu žmonių kurie 
degtukus dabar czedina bet 
ant cigaru pinigus iszduoda.

Pittsburgh, Pa. — Kada tė
vai barėsi tarp saves ir vyras 
pradėjo daužyti savo ipaczia, 
ju dvieju menesiu kūdikis isz- 
puole isz motinos ranku ir likos 
taip pavojingai sužeistas kad 
mire in trumfpa laika vėliaus. 
Tėvai, Earl Styan, 20 metu ir 
jo ipati, 16 metu, likos uždaryti 
kalėjime už mirti kūdikio. Bar
nis prasidėjo nuo to, kad mote
re užmetinėjo vyrui buk jis bu
vo susineszes su kokia tai mer
gina. Porele 'buvo apsivedus 
tik meta laiko.

JUOKAI
Pas Burtininke
Tūlas studentas, didelis 

juokdarys, nuejas pas burti
ninke, liepe iszburt ant ka- 
zyru. Bobute perverte akis 
lyg ka galvoja, ir tarė, kad 
kazyres parodo del jo lai
me, ir kad trumpame laike 
apturės dideli turtą nuo vie
no isz savo giminiu.
— Yra tai linksma naujie

na, — atsake juokdarys, — 
nes asz esmių dabar be cento. 
Bet jau dabar pasibaigs ma
no bėdos, o kad tamistele tik
rai žinai kad asz aplaikysiu 
palikimą, tai meldžiu pasko
lint man deszimts doleriu, o
asz gavės pinigus jum ati
duosiu su procentu.

Atsitikimas Sode
Motere apskundė savo 

vyra, kad ja labai sumusze.
Sudžia.—Kokia tu turė

jai tiesa taip baisei suplakti 
savo moteria? Ar tu nežinai 
kad tiktai sūdąs turi tiesa 
bausti.
Vyras:— Szitaip? Tai musz- 
kite ja—man vis tiek, tiktai 
duokite gerai.

DARBO ŽINUTES

Akron, Ohio.— General Tire 
Co., 1800 darbininku užbaigė 
Savo tri-dienini straika kuri 
pradėjo už tai, kad priėmė in 
darba 25 'ateivius, 'kurie ne bu
vo uikesais szio sklypo.

Lorain, Ohio. — Apie 2,000 
darbininku dirbancziu Natio
nal Tube Co., i'szejo ant ■s'traiko 
iisz priežasties darbininkisaku 
nesupratimu.

Cleveland, Ohio.—Keli szim- 
tai darbininku iszejo ant trum
po istraiko Republic Steel Coup, 
spirdamiesi didesnio mo'kes- 
czio.

TRUMPOS ŽINUTES

Fort Smith, Ark. — Tula 17 
metu mergina likos aresztavo- 
ta ulž apsivedima su trimi ka
reiviais, tik del aplaikymo j u 
pinigu.

Santiago, Chile. — Smarkus 
drebėjimas žemes davėsi jaus
tis po szia aplinkine kuris pa
dare gana daug bledes ir keli 
žmones likos u'žmuszti.

—■ Gražiu d'aigtu žmoguje 
yra, dailaikymas puikiuosia 
mieriuosia del! gero žmogaus.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

' i < DI K ? '

Szimet 4-ta diena Liepos— 
July, sueina 166 metai nuo 
kada likos pasiraszyta ant 
Apszaukimo Amerikos Lais
ves. Amerika sziadien kovo
ja ne tik už savo laisve bet 
ir priesz prispauda diktato
rių ant viso svieto. Ameriko
nai sziadien kovoja keturio
se dalyse svieto.

Kur ten Icelandijoj taipgi 
randasi musu kareiviu. Szi- 
tie vyrukai persimaino savo 
drapanas ant sziltesniu, pa
sirengdami eiti ant kares lau
ko.

Paimsime dabar tukstan- 
czius myliu in pietus, nuo tos 
vietos, kur ten Puerto Rike, 
kur musu vvrukai taipgi pil
do savo dinstus. Szitas karei
vis randasi senoje fcrtecoje 
ant sargybos.

Daugelis musu ‘boisu’ taip
gi randasi ir Australijoj kur 
sergsti tenaitines pristovas 
ir . szaudo in Japoniszkus 
eroplanus.

— Ta,s, kuris neragavo sa
vo gyvenime kartumo, nežino 
kas tai yra saldybe.

— Kaip zerikole, viskas at- 
simusza, taip darbuosia musu 
a'tsimuszineje musu geri dar
bai.

— Tasai, kuris neatleidžia 
kitiems, laužo tilta per kuri jis 
pats turi praeiti,—kožnam pri
valome atleist ju prasižengi
mus.

— Tikras patrijotizmas ne
priguli prie jokios partijos. Į

— In Kanada neužilgio at
važiuos apie 5,000 Szvediszku 
gyventoju, apsigyventi ant 
czionaitiniu ukiu.

— Amerikoniszki ūkinin
kai [farmerei] dluioda surudyt 
ant lauko ukiszkiems padarams 
ir mlaszinoms kuriu verte iszne- 
sza ant 200 milijonu doleriu.

— Amerike serga nuolatos 
kas metas apie dlu milijonai 
žmonių, isz kuriu 40 procentais 
ligų galima butu iszgydyta.
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Amerikoniszku kareiviu 
sziadien randasi ir Dutch 
Gvinos tankiose girriose. Szi
tas kareivis su milijonais ki
tu savo draugu yra pasiren
giąs apginti taja laisve ku
ria mes sziadien kvėpuoja
me ir kitiems norime ja in- 
teikti.

Sziame pavojingam laike, 
tavo Tėvynė reikalaiije tavo 
paszialpos. Pirkie Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes.

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

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI,... 50c ,

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.A

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiams 
reikalams. Telefono Numeras 78.
S2O W. Centre St., Mahanoy City
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