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Isz Amerikos
PO 42 METU 

’ PRAREGĖJO
Pamate Savo Paczia

Amerikoniszkas
Narsunas

RADO NUŽUDYTA
MERGAITE KARE

' Pueblo, Colo. — C. O. Clark, 
69 metu, pamate “nauja svie
tą,“ gyvendamas tamsybėje 
per 42 metus. Mete 1900, kada 
ibuvo jaunu vyruku, staigai ap- 
jako nuo nežinomos ligos o 19- 
06 mete susipažino su Ona Nor
ris, su kuria apsipacziavo, bet 
jos veido nebuvo mates. Viena
tinis jo pasilinksminimas buvo 
reidio ir gyveno isz neregiu 
pensijos kokia jam valdžia isz- 
mokedavo. Kada stojo ant eg
zamino kad aplaikyti pensija, 
daktaras, peržiurėjas jo akis, 
apreiszke jam kad yra vilties 
adgavimo regėjimo per opera
cija. Clark sutiko ant to bet be 
jokios vilties. Bet kada opera
cija buvo pasekminga ir jis 
praregėjo, paszauke: “Matau 
nauja svietą, matau žmones, au
tomobilius ir lekiojamas ma- 
pzinas, isztikruju tai yra pui
kus svietas bet didžiausias ma
no džiaugmas yra kad galiu 
matyti savo brangia paczia ku
rios lyg sziai dienai nebuvau 
fegejas.“

Su Iszpjautu Liežuviu
VOKISZKI SZNIPAI 

BUS TEISIAMI

Pulkauninkas Hen. Fitts 
25 metu, isz Macon, N. C., 
aplaike pirmutine narsuno 
garbe, kuris atsižymėjo mu- 
szyj su Japonais ant Midway 
salos. Jisai nuleido bomba 
ant Japoniszko eroplanu lai
vo, kuris likos sunaikintas.

GERAS
GYVENIMAS

Užmusze Juos

Westport, Ky. — Su iszpjau
tu liežuviu ir perpjauta gerkle 
lavonas 13 metu mergaites, 
Jennie Ferns, likos surastas 
a,nt lauko užmiestyje per kelis 
darbininkus. Mergaite dingo 
isz namu visa taja diena. Taja 
diena mergaite iszejo ant kru-'riszka kamisija isz septynių 
tarnuju paveikslu. Buvo ji vy- generolu, kurie teis Vokiszkus 
riausia isz keturiu vaiku. Ma-jsznipus kurie buvo suimti pa- 
tyt kad mergaite smarkiai ko- kraszcziuose Floridos su daug 
vojo su savo užpuoliku, ginda-j sprogstanczio materijolo ir di- 
masi save, kuris ja subjaurino delia suma pinigu. Jeigu ka- 
o idant mergaite ji neiszduotu,1 riszkas sūdąs juos iszras kal- 
iszpjove jai liežuvi bet to da tais tai visi bus suszaudyti. 
nebuvo gana, perpjaudamas jai Tieji sznipai ketino iszneszti in 
gerkle. I padanges daug visokiu fabri-

Palicija vėliaus aresztavojo ku, geležinkeliu, tiltu ir namu, 
vyra kuris radosi ant burdoĮ 
pas kaimynus.

Per Kariszka Suda
Washington, D. C. — Prezi

dentas Rooseveltas paskyrė ka-

15 Metu Vaikas Redak
torium Laikraszczio

Vokiecziai Panesze Di
deles Bledes Rusijoj

Berlinas — Nuo kada Vokie- 
cziai pradėjo savo užklupimus 
Rusijoj tai neteko apie de

Vokiecziai
Bombardavo

Petrogradą
Padare Daug Bledes Mieste, 

Bet Negalėjo Prisiartyt;
Sevastopolius Tikrai Puolė

Trumpos Kariszkos 
Žinutes

Berlin — Prie Iwang upes, 
muszyje tarp Japonu ir Kin- 
cziku, likos užmuszta 6,700 Ki- 
niszku kareiviu ir 1,800 paim
ta, in nelaisve kaipo ir daugeli 
ginklu paimta.

Vaikas Negali Pragy- 
į t vent Ant $6,000 
\J Ant Meto 
p -----

Chicago, Ill. — Montgomery 
(Ward Thorne, asztuoniu metu, 
punelis ketvirtos paczios Mont
gomery Ward, žymaus biznie
riaus, kuris dare bizni per pacz- 
ta, užvede praszyma in suda 
kad jos sūnelis negali pragy
venti ant 500 doleriu ant mene
sio nes jam daugiau kasztuoja 
užlaikyti savo draugus, kaip 
priguli ant jo stono.

Jo motina sude kalbėjo: 
’“Asz nenoriu pagadyti savo 
sūnelio bet jo užlaikymas man 
idaug kasztuoja nes jis myli pri
iminėt savo draugus. Jam ant 
pienesio kasztuoja $320 ant pie
no, $25 ant mokslo kaip plauk
ai, $100 ant užlaikymo sveika
tos, $50 ant drapanų ir kitoki 
kasztai. ’ ’

Kada vaikas daęis lyg 21 
metu, aplaikines po 1,000 do
leriu ant menesio pagal miru
sio tėvo testamenta.

Užfundino Kitam Vyrui 
Paperosu; Nužudė Ja

Gloversdale, N. H. — Priesz 
Suda James Hendricks kalbė
jo sekancziai in sudžia: “Už 
tai kad mano pati pirko pakeli 
paperosu kitam vyrui, kurio 
nepažinau, ir tai už mano pini
gus, norėdamas ja už tai nu
bausti ir kad nedraugauti su 
nepažinstamais vyrais, nuszo- 
viau ja, po iszperimui jai gerai 
kaili.“ Vyras likos uždarytas 
kalėjime lyg teismui.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Vancouver, D. C., Canada — 
Du brolei, Augustas ir Edvar
das Gardinai, 40 ir 45 metu, ne
tikėtai aplaike kelis tukstan- 
czius doleriu po mircziai savo 
dėdės. Brolei nutarė už tuos 
pinigus nors karta savo gyve
nime turėti gerus laikus nes 
per savo gyvenimą gyveno var
ge ir skurde. Na ir pradėjo 
siausti bet in viena para abudu 
gavosi in ligonbute kur mirė 
nuo pervirszinio valgio ir gery- 
mo ir likos palaidoti vienam 
kape. Tai-gi, geras gyvenimas 
užmusze abudu nes jie nebuvo 
pripratę prie to, nes daugeli 
kartu neturėjo jie ka pavalgyt.

Po 25 Metu Prisipažino 
Prie Žudiristos

Roanoke, Va. — Jack Fur
row, ant galo prisipažino prie 
nužudymo žmogaus, 25 metus 
adgal. Ate j as ana diena in czio- 
naitine palicijcs stoti, pasakė 
kad per 25 metus neturėjo jis 
ne vienos dienos pasilsio nes ji 
labai kankino sanžine ir neda
vė jam ramybes. Trankėsi jis 
isz miesto in miestą ir ant galo, 
jausdamasis kad neteks proto 
isz tos priežasties, nutarė pasi
duot in rankas palicijos kad 
apmalszyt savo sanžine.

Rado Sudeginta
Žmogų Kupare

New York — Naktinis sar
gas prie automobiliu stoties už
miestyje Brocklyne, surado su
degusi lavona nužudyto žmo
gaus. Kas jis buvo per vienas, 
palicija to da neisztyrinejo lyg 
sziam laikui. Manoma kad tai 
buvo auka gengsteriu kurie 
darbavosi szioj e aplinkinėje ir 
nužudė žmogų už iszdavima j u 
darbeliu.

Sacramento, Cal. — Penkio
likos metu Julius Feher yra szimts milijonu kareiviu kurie 
redaktorium czionaitinio laik- likos užmuszti arba nesuran- 
raszczio kuri jis leidžia del darni. In viena meta, lyg Bir- 
czionaitines mokyklos ir turi želio menesio, likos užmuszta 
gera pasekme. Veda jis visa 271,612 o 65,730 nesurandami, 
laikrasztini bizni kaip senas-------------------------
redaktorius.

NUŽUDĖ PACZIA

20 Vokiszku Sznipu 
Aresztavota

Panama. — Valdžia areszta- 
vojo dvideszimts Vokiecziu 
tarp kuriu radosi biznieriai, 
darbininkai prie kanalo ir dau
gelis moterių už suokalbi priesz 
valdžia, kurie pristatinėjo slap
tai gazoliną ir aliejų del Vo- 
'kiszku submarinu ir praneszi- 

numautu czeverykus. Motere nei° jiems kur plaukia Ameri- 
tame laike gulėjo lovoje su ku- koniszki laivai kuriuos vėliaus 
dikiu kuri žindė ir atsisakė tai submarinai paskandydavo.

Kad Nenumove Czeve- 
rykus Jam

Grennville, III. — Feliksas 
Kūniški parėjo namo užsitrau
kęs guzute ir suriko ant savo 
moteres Magdalenos kad ji jam

padaryti. Pasiutėlis priszokes 
prie gulinczioš moteres, szove 
in ja tris kartus po tam pabėgo. 
Palicija vėliaus ji surado arti
mam miestelyje ir uždare kalė
jime.

už-Berlinas —■ Vokiecziai 
draudė kalbėti Lenkiszkai mie
ste Danzige po bausme areszto 
ir užmokėjimo pinigiszkos 
bausmes.

BERLINAS — Vokiecziai nusiyrė ant 
szimto myliu gilyn in Ukrajina kur randasi daug 
aliejiniu szuliniu. Smarkus musziai tęsęsi ap
linkinėje Petrogrado kur Vokiecziai bombar
davo miestą su didėlėms bledems bet negalėjo 
arcziau prisiartint isz priežasties Rusiszku ero-

London — Baikaniszki pasi- p|anu korio smarkei gynė miestą. Aplinkinėje 
kelelei užmusze daugiau kaip -
4,000 Italiszku kareiviu Alba
nijoj ir Jugoslavijoj.

Meksikas — Didelis Anglisz- 
kas laivas likos torpeduotas 
per Vokiszka, submarina kuris 
vėliaus užsidegė o su juom ir 
33 laivorei kurie nespėjo ap
leisti deganti laiva.

Aleksandrija — Visokį Ame- 
rikoniszki ginklai eme dalybas 
musziuose Egipte priesz Vokie- 
czius ir Italus ant kares frunto 
EI Alamein. Daug kareiviu už
muszta. Amerikoniszki eropla- 
nai padare daugiausia bledes.

Berlinas — Daug dinamito 
truko Latakia, Sirijoj, kuris 
užmusze 16 žmonių ir daugelis 
sužeista. Badai gubernatorius 
tosios aplinkines taipgi likos 
užmusztas.

Belgorado ir Volczansko Vokiecziai nukente 
smarkei palikdami daugeli negyvųjų ir sužeis
tųjų ant kares lauko. Vokiecziai tvirtina kad 
perkirto kariszka linija prie Dono upes keliose 
vietose padarydami milžiniszkas bledes.

Ant Egipto frunto atsibuvo kruvini mu
sziai kuriuose Anglikai turėjo pasisekimą. Ang- 
likai su naujais tankais ir eroplanais suteszkino 
Vokiszkas glitas artimoje Suezo kanalo kur su
szaude 38 Vokiszkus eroplanus ir suteszkino 
apie 50 visokiu ginkluotu tanku. Daug Vokie
cziu tuose musziuose užmuszta.

Moskva — Daug Austrijoku 
likos suszaudyta per Vokie- 
czius už suokalbi priesz valdžia 
ir už neisztikimysta priesz Vo- 
kieczius.

Eroplanai Pristato Amunicija Ir Maista Del Kareiviu

Nežiūrint kur musu kareiviai butu, tai juos Dede Sanias neužmirszta ir pristato 
jiems reikalingus ginklus, maista ir gyduoles. Szitie dideli eroplanai yra prikraujami ir 

Į iszleke in paskirtas vietas. ,

NETEKO
500 DOLERIU

Kvailiuke Norėjo Pa- 
daugint Savo Pinigus; 
Cigonka Pasiėmė Visus 

Ir Dingo

reti in bliuda per visa para nes 
tiek pinigu reikalauja dau
giau laiko ant permainymo ir 
pasiėmus deszimts doleriu už 
jos darba, iszejo isz stubos.

Moteriszkas akyvumas ne
davė Onai malszumo. Po iszeji- 
mui cigonkos in valanda laiko, 
nutraukė skepetaite, dirstelėjo 
in vandeni ar jau pinigai pasi
daugino bet pinigu visai nebu-

Allentown, Pa. — Onai Kviec, vo. Cigonka, pasiėmus visus, 
Slavokei, kasztavo 500 doleriu 
iszmokti daugiau proto. Kokia 
tai nepažinstama motere, kuri 
iszrode kaip cigonka, atėjus 
pas Ona, pasakė jai kokiu budu 
gali padauginti savo pinigus. 
Motere indėj o nauja dolerine 
bumaszka in vandeni, inpyle 
kokiu tai milteliu in vandeni, 
uždengė juoda skepetaite, isz- 
tare kokius tai raganiszkus žo
džius o kada pakele skepetaite, 
o dyvai! vandenyje radosi trys 
naujos bumaszkos. Onai szir- 
dis paszoko, godumas pakilo 
ant dastojimo taip lengvu bu
du didelio turto, Nubėgo in 
banka ir isztrauke 500 doleriu 
paduodama, cigonkai. idant 
juos padaugintu ir padarytu 
isz j u tūkstanti doleriu.

Motere indėj o pinigus in bliu
da vandens, uždengė juoda ske
petaite ir paliepė Onai nežiu-

dingo isz miesto.
Taip, už mokslą reikia užmo

kėt gerai o ypatingai jeigu kas 
turi skystas smegenis. Bukite 
atsargus nuo tokiu apgaviku 
nes už dyka nieko negausi, ypa
tingai pinigu.

Vokiecziai Suszaude
141 Czeku

London — Telegramai pra- 
nesza buk 141 Czekai liko su- 
szaudyti per Vokiecziūs ana 
diena ir daugelis aresztavota. 
Lyg sziai dienai Vokiecziai su
szaude daugiau kaip tūkstanti 
žmonių nuo kada Hitlerio bu
delis Heydrich likos nuszau- 
tas. i .r.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.



“SAULE” MAHANOY CITY. PA.

Kas Girdėt k
le. n i ’ K t

Badai Amerikoje 'žmones, 
sziadien) tiek nenaudoja gyd’uo- J 
liu kiek sunaudodavo deszimt 
metu ad|gal. Bet apie tai visai 
(nesirūpina mušu' 59,824 aptie- 
korei nes sziadien aptiekose ga
lima beveik visiko nusipirkti o 
prieik tam parduoda ne tik gy
duolių bet guzute ir alų ir viso- ’ 
iki ta vora. Visos aptiekos už-Į 
dirba per meta in 900 milijonu 
doleriu 'biznio arba ant kožno 
pripuola beveik 20 tulkstancziu 
doleriu.

Keturiolikta -diena priplau- HamUllS FrOTltUS mos liekanų baigiasi szia san-1 
P n I vaite, (bet pagal Prezidento Į

_____ ĮRoosevelto praneszima, tai da
- tai gyvenimo'si Ronald, pusgyvis ir kapito-] . ,v,„ arka vainsI > i i | Pnesz du menesiu mes užde-P1 augintas 'cinvas ai n-a vajus

isz kurios tankei se- -mas submarine iszkiszes galva Ra ekspertaį ipavadina per 10 dienu), Karo Produkci- 
ir-pamokiuljisiklauso vaikino apsakymo augszcziausia

-pasiuhndamas jam -kad ji pa- laipeni mlt prAiu arha j[a;„u 12,000 vietiniu rinkimo -komi-

I idant jo darbas butu -pripažin
tas per tukstanezius skaityto-ke kitas Vokiszkas submari- 
ju. jinas, arti luoteles kurioje rado-

Į Laikrasztis — tai gyvenimorai Ronald, pusgyvis ir kapito-Į 
[knyga — isz kur’ ~ a--1—’ — 1 • ■ _
miam visas žinias ir i] 
'mus ant ateities.
1 Teminkime Amerikonus — ims drauge su savim in Vo- . . ,, ,. - . . „. ,± . , . .. , ? , . . beveik visu -daiktu, kuriuoskoznas isz ju skaito laikraszti. kietiia kaipo nelaisvi. i ,, , .d ... . mes valgomu, vartojame arba tcmo-oiiiu

“Už joki daigta ant svieto”- . . m , - - -d I nesziojame. Tas reiszkia, kad
'nuo szio- laiko nei vienas kraų-

i _ . „ „ 11 uvninkas negales imti daugiau“‘Kas daryt, reikia iszpildytĮ v .. . . m. _ )f 1 iuz reikmėm negu buvo imama
’ pasaite a reikmeni Kovo (March) menesi, 

paliepdamas laivo- -

Pasakė Jam Isz Tolo 
Idant Ji Nesurupyt

jos Tary*ba -piasze suvirsz

_ Tanikei atsitinka tarp vedu
siu poru kad jie peszasi vien 
tik del to, idant neužmirszti 
apie sakramenta moterystėse^"

Zagrzebe, Kroecijoj, Antanas 
Paipioch, abba kaip jis vadino
si kliosztoriuje, tevaš Fridoli- 
nas, buvo Trapistu žokohinku 
Banjaluke, per 18 metu. Buvo 
tai Dievo-baimingas zokonin- 
kaš, pildydamas savo zokonin- 
kiszkas szventas pareigas pa
gal klįosztoriaus tiesas.

Nubodo tėveliui Fridolinui 
zokoninko murai o gal gamta 
spiriasi savo. Tula naktį, kada 
visi jo draugai miegojo, tėvas 
Fridolinas atsidarė kliošzto- 
riaus, ’kasa, iszeme isz jos apie 
puse milijono dinaru ii* iszpysz- 
kino jeszkoti svietiszku sma
gumu.

Pefdetinis kliosztoriaus pra- 
nesze palicijai apie pabėgima 
tėvelio. Po keliu menesiu jesz- 
kojimo, pasisekė ji suimti vie
nam hotelyje Belgrade, puikiai 
pasirėdžiusį draugystėje keliu 
me rginu—phsileid e'liu.

Tėvas Fridolinas prisipažino 
prie kaltes bet aiszkino buk pa
siėmė pinigus teisingai nes jie 
prigulėjo prie jo nes jis prigial- 
bejo juos sutaupyt, neaplaiky- 
damas už savo 18 metu darbo 
kliosztoriuje ne skatiko.

Perdetinis prasze palicijos 
idant tęva Fridolina paleistu 
ant liuosybes nes nemano už
vesti skujida priesz ji ir tokiu 
budu dabar jis randasi ant liuo
sybes.

Laikrasztis jiems tai kaip'
kasdienine duona be kurios jie sukliko vaikinas, “geriau szok-, 
negali apsieiti. siu in mares ne kaip pasiduot!

Amerikonas be laikraszczio |
jaucziasi kaip keleivis bludžio- norą pamiszelio,
jautis po nežinomas pustynes pitonas, palKpaainaa muu- m n sį Atlikti ta buvo sun 
todėl Amerikonai stovi ant di-'riams inmesti in luoteli mai-| 
džiausio laipsnio apszvietos. jsziuka krekiu ir bonka v-an-

Ju neapgauna visokį zulikai dens ir su'bmarinas nuplaukė 
ir neparduoda maszinukes ant'' '' — 1 ■
dirbimo pinigu nes isz laik-' 
raszcziu semia protą ir žino 
apie tokias apgavystes.

Jie'žino viską kas ant svieto 
dedasi o (kada mus užklausia 
kas ant svieto girdėt tai nu
duodant kad to negirdim.

'Gyvename kaip tasai czera- 
pokas savo lukszte ir nesirūpi
name kas aplinkui mus dedasi.

Stengkimes ateityje akyvai 
skaityti laikraszczius. Isz pra
džių jums tas bus sunku, netu
rėsite' kantrybes, bet in trum
pa laika pamatysite savyje di
deliu permaina.

įSuprasime prie ko žmo'nisz- 
kumas veda ir susilyginsime

toliaus palikes pusgyvi Ronal
dą.

Vėliaus, po (keliu dienu, nar
sus vaikinas likos iszgialbetas 
p-cr Angliszka laiva.

Atsisakyti pagialbos po 14 
dienu plaukiojimo po mares 
mažoje lu oteleje ir atsisakyti 
iszgialbejimo per Vokieczius, 
kurio neprieme, isztikruju -ga
lima pasakyti kad tai buvo 
narsus pasielgimas.

Kunigas Suplakė
Bažnytini Vagi

'Chicago —• Kunigas Jonas 
Fedor, kle-hon'as iSzv. Cyriliaus 

;ios, arta diena nesigai- 
musu lej0 ku-mszcziu bažnytiniam va- 

geriausiu draugu be kurio ne- gini, kuris tame laike apiple- 
galesime apsieiti, laisvam lai- szinejo vargszu dėžutės. Buvo 
ke nuo darbo, pasiliks jis musu , tai Tamoszius Tomczinski, 34 

metu, kuris prisipažino buk 
geriausius j iszeme isz dežucziu $1.79. Ka-

w Į f
neužilgio su kitoms tautoms, ba'žnyczi

Laikrasztis pasiliks

geriausiu gyvenimo -draugu.
Isz jo semsime

mokslus, ne tik del saves bet'da kunigas stojo su'de, aiszki- 
ir del musu vaiku. | uosi buk jis negalėjo susival-

’Gyvenimas musu pagerės, dyt nuo -apdaužy-mo vagies ir 
pradėsime kitaip maustyti o' 
musu pasielgimas bus ikitokis 
tarp žmonių. 'Skaitykime to
kius laikraszczius kokius su
prantame, kurie neveda mus in 
palklydima arba sumaiszo pro-| 
ta; skaitykime tik toki kuris1 
yra mums leidžiamas o ne del 
ypatiszko laibo, pelno ir iszve- 
rimo tulžies ant kitu nes toki 
laikraszcziai neatniesza žmogui 
jokios naudos. "

u'ž tai gailėjosi bet sudžia pa
sakė kad turėjo tame pilna tie
sa ir jog vagis ant to užsitarna
vo. Vagis likos pastatytas po 
$5,000 kaucijos.

Gal Daktarai Buvo 
Užsigeria

Buffalo, N. Y. — Mare Mat- 
kevicz užvode skunda priesz 
daktara Mark Stud'derd už tai 
kad alpsileido savo darbe laike

Kam perkame il-aikraszczius ?
Gal ne vienas pasakys kad 

tai tnavatnias klausymas.
Juk perkame laikraszti del 

to, idant dalžinoti visokiu nau- 
jienu kas dedasi ant svieto.

Bet ar darome taip, kaip sa
kome?

Pirkti laikraszti vien tik del 
to, idant po perskaitymui ke
liu straipsniu, atidėti ji in sza- 
li, arba invynioti koki daigta 
in ji, abba (nusineszti jame už
kandi in fabriką, tai tas yra 
per mažai.

Juk jeigu perkame koki da
lyką iszduodami ant jo kelioli
ka centu, tai turime žinoti už 
ka iszleidome ir ar gavome už 
savo pinigus ju pilna verte.

Kas nedirbo prie laikrasz- 
czio, tasai nežino ir neturi ma
žiausio supratimo, kiek tai rei
kia pajiegu, vargo ir pinigo 
idant iszlduoti laikraszti ir už- 
ganadint skaitytojus.

Yra tai dalbas rūpestingas 
už ka 'žmones gana tanikei pa
peikia o juk nesiranda ant svie
to to laikraszczio kuris visus 
skaitytojus užganadintu.

Danbininlkai prie laikrasz
czio o ypatingai redaktorius 
ant kurio sprando visos bėdos 
puola, džiaugiasi ir da daugiau 
gtciiigiasį pagerint laikraszti

Tūlas Angliszkas laivas li
kos pask-andytas -per Vokiszkal operacijos. Motere turėjo -a-nt- 
suibmarina ir 18 metu amžiaus rui sykiu eiti -po operacija isz 
laivorius, Ronald Sowrby, ra- kurios viduriu iszeme maža 
dosi pats vienas luoteleje ant abrusuka, kuri pirmutinis da-k- 
mariu. Per 14 dienu -plauikinejo taras užmirszo iszimti isz jos 
jis ant mariu vilniu ka tik ne- viduriu. Motere skundžia pir- 
mirdamas nuo troszikulio ir ba- miltini daktara ant 10 tukstan- 
do. , t ežiu doleriu.

Kariszki Narsunai Pribuvo In Amerika

tetų dar sunlkiaui padirbėti; au- 
kapines pristatė 

daugiau kaip 383,253 tonus at
liekamo metalo Gegužes (Mhy) 

' menesi, tai 10 nuoszimtis dau
giau negu Balandžio (Feb.)

ir 100 nuoszimtis 
daugiau negu mėnesinė rata 

kiau negu skamba, 'bet sulaikė- Į a-rba porcija 1941 mete. 1 raei- 
me prekes arba kainas nuo ki- tos vasaros aliumino vajus ar- 
iimo. Į

Kainos kasdien nekyla ir svaru, 
musu doleriai praleidžiami szimti reikalaujamos 
ginklams ir laivams turi gėrės- Savininkai ir operatorei Amer- 
ne verte. Kai kuriose -----
dalyse 
ežiai tapo sumažinti.

Tiek atlikę, negalime sustoti 
galutina pergale kovoje priesz 
auksztus pragyvenimo iszkasz- 
czius reikalauja ikald turime 
apsvarstyt visus žygius kad tik 
padėjus karo pastanga. Todėl 
u Liepos (July) 1 d., mes užde- 
sime auigszcziausia kaina ant 
“vartotoju patarnavimu.” Tie 
patarnavimai reiszkia -daugy
be mums teikiamu patarnavi
mu, mažu ir dideliu, invairiose 
szapose, krautuvėse ir kituose 
bizheliuoše. Specialiai patvar
kymai valdys sziuos vartotoju 
patarnavimus (consumers ser
vices), nes tai labai supainio
ta užduotis ir lieczia kiekvie
na szeimyna visoje szalyje. 
Tiems patarnavimams mes 
praleidžiame apie penkis bilijo
nus doleriu ($5,000,000,000), 
per -mietus in viena milijoną 
szapu, krautuvių ir kitu biznio 
vietų.

Po Liepos (July) 1 dienos už 
czeverykus arba už batu 
szveitima, drabužiu valyma, 
skalbimą, ir taip toliaus, nebus 
galima reikalauti -daugiau ne
gu 'buvo imama Kovo (Mareli) 
menesi. Jeigu turi savo bizne- 
li negalėsi imti daugiau už pa- 
taisyma laikrodžio, už skalbi
mą, ir t. t., kaip emei Kovo me
nesi. Bet tie tik keli vartoto
ju patarnavimai, '-kuriuos nau
jas -patvarkymas lieczia; yra 
szimtai kitu.

Kaip mes 'bendrai stengėme 
sulaikyti pragyvenimo ir mais
to- iszkasžczius taip turime su
laikyti patarnavimiu prekes. 
“'Szi N-aiminioFronto -kova”, 
sako Kainu Administratorius 
Leon A. Henderson, “gali bū
ti, ir bus iszlaimeta visu musu 
■bendradarbavimu — valdžios, 
pilkėjo ir ki’autuvninko.” Ir 
bus laimėta.

| ba ‘ ‘drive ’ ’ pristatė 6,398,051 i 
--- arba tik 42^ nuo-

sumos.

USA ikos perikiu milijonu (5,000,000) 
pragyvenimo iszkasz- sUnkvežimu (motoriniu) insi-

rasze in visa-tauta lieczianti 
vaju—gerai prižiūrėti savo pa
dangas ir inrengimus, kad il
giau butu galima vartoti sun-k- 
vežimus. Tavo namo savinin
kas nedraudžiamas pataisyti ir 
dažyti jusu gyvenimo vieta jei 
tai yra normalis “užlaikymas 
ir pataisymas.”

Mes dabar pakeicziame mais 
ta, kuri valgome, musu drabu
žius, musu (butus ir transporta- 
cija. Dabar WPA Civiliu Rei
kmenų Skyrius primina mums, 
kad mus 'baldai gaminami nau
jose formose. Molis, stiklas, 
medis ir plastika, kurie nenau
dojami ginklams bus vartoja
mi vieton aliumino, vario ir ne
aptraukiamo plieno del nami
niu daigtu. Musu žibanczios 
virtuvių prietaisos irgi stos in 
kara, jos daug naudingesnes 
lėktuvams ir tankoms.

Senoviszikas medinis viedras 
bus vėl atgaivintas. WPB iš
sakymas ragina gaminimą me
diniu viedru ir kibiru, kurie ne
reikalauja daugiau kai 15 nuo- 
szimti metalio.

Turesime palkankamai elek
tros szviesos lemp’ucziu, bet 
jos bus gaminamos isz kitokios 
medžiagos. Kitas insakymas 
pavėlina daugiau szviesos lem- 
pucziu, bet sumažina vartoji
mą karo medžiagų ju gamini
me; 24 coliu Vamzdžiu-linija 
bus investa nuo Longview Tex
as in Salem, Ill., tai per 550 my
liu, neszti aliejinius produktus, 
kuro aliejų in rytu pakraszti; 
Lieta geležis bus vartojama 
vieton plieno kur galima; ble- 
ku'cziu atidarytojas jau netoks 
svarbus daiktas musu virtuvė
se ; mažiau blekncziu bus gami
nama nuo dabar ir jos bus daug 
didesnes; ateities “-pergales” 
kūdikiu vežimukai bus isz me
džio su mažiausiu kaip galima 
gęležies ir plieno; vyru ir mo
terų paltai ir apsiaustai isz ne 
pilnos vilnos bus pigesni szi 
rudeni negu -praeita rudeni.

Karo statybai per metus pra- 
leidžįam|a $12,1500,000,000 ,be
veik 20 % virsz buvusio re
kordo; geležis ir plienas, sida
bras ir auksas, ir medis -bus 

'vartojama bažn'ycz-iose vieton 
New Yor'ko" vals- misinS’° ir vario’ Jie bus vart'

Trylika Angliszku kariszku narsunu ana diena atlankė 
Independence Hall, Philadelphia, Pa., atiduoti garbe Lais
ves Varpui, kuris apreiszke Amerikoniszka Laisve ir už ku
ria sziadien svietas kovoje. Po atlankymui miesto szitie 
narsunai iszkeliavo in Washingtona, atlankyti Prezidentą 
Roosevelta.

Visur mes rengiame žmonių 
pajėgas—kad kiekvienas vy
ras ir kiekviena moteris dirbs 
darba kuris naudingiausias 
pergalei. Rimta darbo užduo
tis yra laikinas atstatymas nuo 
darbo daug darbininku isz 
sziadienos bereikalingos civi- 
liszlkos gamybos, ypatingai di
deliuose miestuose kaip New 
Yoike. Pirmininkas Paul T. 
McNutt, isz War Manpower, 
Commission, ____  __
tijos gubernatorius Lehman, ir (d'ami gaminime kieliku ir kitu 
New Yorko miesto Majoras,'tikybiniu daiktu; Prezidento 
Fiorello La Guardia, praeita bab bmplojmeat I ractice Ko- 
sanvaite sutiko, kad New Yor- mdetas inskunde dvi Chicagos 
kas turi milžiniszka szaltini ^aib() u'nUas u'ž dari ma skirtu- 
vyru ir maszinu, kurie dar ne- 
intraukti in karo pastanga, ir 
jie ketina juos naudoti.

mo priesz negrus darbininkus;
1 ir jis iilsake unijoms sustabdy
ti ta daryma skirtumo.
War Production Board, Wash. D. C.

Kada per dvieju sanvaicziu 
vajus arba “drive

Jeigu katinėliai sparnus
rinkti gu- įarefU) tai jokis žvirblys ant 

SKAITYKIT “SAULĘ” PLATINKI! „ d-OgO neisztupebu.

Antanas Matukaitis, su- 
gryžo namo isz tolimos kelio
nes. Ant geležinkelio stoties 
pasitiko ji paeziule, kuri jam 
mėtėsi in glebi ir karsztai 
pabueziavo.

Vyras:—Mano 
cziuk!

Pati:— Mano
Antanėli!

Pasveikinimas
kia deszimts minutu, o kada 
važiavo namo automobiliuje 
namo, vyras užklausė savo 
prisiegeles:

— Kas girdėt namie du-

miela pa

mylimas

tęsęsi ko-

szele?

sis.
Nieko mano brangu

Kaip tai nieko. Ar- 
laika dvieju menesiugi in

nieko namie neatsitiko?
— Taip, butau užmir- 

szus. Musu szuniukas pasti
po.

— Ar taip?! Ugi kas 
jam atsitiko?

— Szuo ji sukandžiojo.
— Kokis szuo!
— U-gi tojo žmogaus, 

kuris pirko musu piana.
— Piana?!... Tai 

pardavei?! ...
— Taip, pardaviau.

— Kodėl? Juk tik 
metus ji turėjome...

— Turėjo sutrauktas 
striunas ir buvo suteszkin- 
tas.

ji

du

— Mano Dieve, kas jam 
atsitiko?

— U-gi nupuolė neszi- 
kams, kada ji iszneszinejo 
isz namo.

— Kodėl ji iszneszine
jo?

— Todėl, kad pas mus 
buvo ugnis.

— Jėzau, Marija! Pas 
mus dege?!... Ir dabar tik 
man kalbi apie tai? Nuo ko 
kilo ugnis?

— Visas namas sudege 
nuo eksplozijos gazo.

—- Kokia eksplozija?
— U-gi tavo motyna 

virė ant gazinio pecziąus, 
garas eksplodavojo ir namas 
nuo to užsidegė.

— O mano metyna?!...
— Sudege. •
— Mano motynele sude

ge, namas sudege, rakandai 
suteszkinti, c tu man pradė
jai kalbėti apie szunyti!...

— Nepyk ant manes, 
mano mielas, juk tu turi silp
na szirdi,.. daktarai man ne
karta kalbėjo idant su tavim 
lengvai pasielginetau, kad 
nuo didelio susijudinimo ne
mirtai. Todėl, pradėjau kal
bėti apie nelaime “isz tolo” 
idant tave nesujudyt.

— Pirmiausia kieta anglį 
pradėjo naudoti Szkotijoj 1200 
mete, bet pradėjo kasti tik 
1244. mete Visiszkai pradėjo 
naudoti anglis 1592 mete, kada 
atsirado namuose kaminai.

* * *
— Ant .svieto užaugina per 

meta keturis bilionuis -svaru 
tabako o isz tojo «sikaitliaus A- 
merika užaugina didžiausia da
li. Europa sunaudoja musu 
tabako apie 80 procentą]

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

Raszant laiszkus in redakci
ja “Saules,” malonekitė 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 indė- 
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.

Reidio Kalbėtojai Aukauja Kraujo

Asztucniolika stotyse Amerika renka kraujo del sužeis
tųjų kareiviu. Augszcziau matome keturis svetimtautisz- 
kus kalbėtojus per reidio Columbia System, kurie paauka
vo savo kraujo del draugu kurie kovoja sziadien visose da
lyse svieto. Yra tai: Sergijuszas Zibell, Italijonas (ant sta
lo); Rosemary Barck, Finiete; Manuelius Botero, Kolum- 
bietis ir George Duthuit, Prancūzas. Norse Sylvia Berg 
nuleidžia jiems kraujo.



Kareivio DuKte

SAULE” MAHANOY CITY, PA.

ežius. Czia ranka sustojo ant 
plauku, ji atpyne kasa ir szvie- 
siai geltoni plaukai ja apklojo.

Jos veidas nubalo bet akys 
laimėje spoguliavo.

“Tamstos plaukai yra tikrai 
auksiniai,” taip jai saike plau
ku vertelga. “Asz tamstai no-

’ ’ Isiyres in svietą, pamatęs atmai-
mano reikalavimas1113 lr paragavęs baltos duonu- 
savodas kad nore-!tes> lien'ori lie pamislyt apie tė

vynė.
Taigi, apsigyvenia czionais 

laisvoj Amerikoj, turime per- 
dsiimti czionaitiniais papro- 

. ežiais bet neužmirszti kad. esar 
Ime Lietuviais. Taip daro visos 

ipszviestos tautos, pribuvusios

klavimus.
“Bet

taip yra
•cziau pati viena su juomi pa
kalbėti,” mergina visai susi- 
maisziusi atsake.

“Pasitikėkite man, kadangi 
asz vedu jo visus reikalus.”

ja!u ir

tėvas, 
buvo

1786 metuose, Gegužes mene
sio ryta sėdėjo maloni mergina 
tūlame Viennos (Austrijoje) 
priemiestyje po stogu prastu 
nameliu, delnais apglebus savo 
galva: matyt, perdamojo ka 
svarbaus. Isz jos mėlynu aku- 
cziu riedėjo karsztos asziaros; 
paskutiniame laike ji buvo per- 
keintejusi daug trukumo ir var
go o .sžis likimas ja pastūmėjo 
nuo vilties in laimingesne atei
ti, kuri jai dar iki sziol paleng
vindavo szia nelaime 
taip nelengva.

Pirm trijų metu jos 
kur daug karvietese
draugkovesis, isz priežasties 
sunkaus pažeidimo tapo paleis
tas isz kariuomenes ant pasvei
kimo. Gaunant kapitono alga, 
jiedviem reikėjo gana szyksz- 
tai gyventi; muzika buvo jie- 
dviem vieinas laiko perleidi
mas, nes duktė laibai gerai mo
kėjo grajyti ant fortaipijono. 
Augustes (taip buvo vardas 
kareivio dukters) motina labai 
dailiai savo laike mokėjo gra
jyti, todėl ir savo dukterį nepa
tingojo iszmokinti.

Tėvas ir duktė tyliai gyveno 
tarp saves maloniai apsieida
mi. Bet sztai, pirm trijų mene
siu, 'kapitonas Bergens, del 
silpnos sveikatos, tapo paliuo- 
šuotas nuo tarnystes, priža
dant jam pensija ant tolesnio 
laiko, todėl kad dabar negalėjo 
nutarti kiek mokėt — priek 
tam juk Ikožno patrijoto .prie- 
deryste buvo del tėvynės labo 
pasiszvensti.

Senas kareivis 'beveik isz 
galvos ėjo nuo rupeseziu. Ai
tas dar 'buvo permaižai, kad ka
rėje kaudamasi, buvo pats pa- 
siszVentes vieszpatystei! Jis 
niekados nesiskundė isz prie
žasties gautu sužeidimu, kurie 
ji padare negalincziu nevien 
kariuomeneje bet ir kožname 
darbe veikti ka nors; bet ar už 
tai jis turėjo kristi in vargus. 
Valdonas negalėjo daleisti kad 
jo isztikimas kareivis badu 
mirtų. Gal ’būti, kad pensijos 
užlaikymas nesikiszo tiktai 
ypatų, kurios isz to tiktai ga
lėjo pragyventi. Bet vienok kur 
tiktai jis nusikreipė, visur jis 
tiktai ingaudavo szirdies skau
smą; tik tiek gero kad ji mėgi
no linksminti vilczia busian- 
cziu geresniu laiku.

Galop kaip jis pasidarė var
guolis, priesz ji visur durys už
sidarė nes niekur jo nepriėmė. 
Ciesorius Juozas II-ras, kuris, 
pagal kareivio mislis, jam ga
lėjo parodyti teisybe, buvo va- 
kar isz keliones in Vienna su- 
gryižes.

Bet jam škaudulingiausi szie 
paskutiniai menesiai buvo per
gyventi. Nieko neturineziam, 
reikėjo kabintis isz to, kiek 
Auguste užpelnė. Kadangi mu
zikos valalndos ir ranlkpelyste 
siuviniais neatnesze tiek, kiek 
reikėjo ant pragyvenimo, todėl 
atminties daigteli reikėjo par
duoti. Tėvo liga dar padidino 
nelaime, kadangi Augustei vie
ton darbo reikėjo užsiimti li
gonio lįuobimii. Ir taip geres
ni daigtai ir rūbai vienas po ki
tam tapo parduoti.

Galcp tas pats likimas .pasie
kė ir Augustės fortapijona, ku
ri jai naibaszninke motina bu
vo palikusi ant atminties.

Bet tėvas, acziu Dievui, bu
vo pasveikęs ir pirm valandos 
buvo iszejas pas Ciesorių audi- 
jencijos praszyti. Kaip tai bu
vo skaudu, matant tęva apsi
vilkusi nunesziotu ir apdrisku
siu mun'dieriumi, nes geresnis 
rūbas jau buvo parduotas. Ji 
verke mislydama jog tėvas ap
driskęs turi stoti in Ciesoriaus 
divara su iszkaitusiu veidu. 
Prie lango stovėdama ji buvo 
macziusi tęva laibai susirūpi
nusi iszeinant ir ji suprato kad 
jo szis žingsnis buvo sunkiau
sias visame jo gyvenime.

Su invairiais protavimais ji 
lauke tėvo pargryžtant.

Ir iszsiverkusi aipsimalszino 
o jos szirdin insiverže viltis in 
geresne ateiti. Juk negalėjo bū
ti kad ciesorius Juozapas II-ras 
apie kuri buvo girdėjusi daug 
gero, tėvui neatmoketu teisin
gai. Tai vėl linksmas gyveni
mas prasidės isz naujo o gal jos 
geriausi sapnai iszsipildys. Ne
žiūrint ant to, kad turtingi se
niai Leopoldui, kuri ji su visu 
pirmos meiles karsztumu mylė
jo, butu Uždraudė ja vesti ir 
butu bu've jam kita apjeszko- 
ja, turtinga marczia; jis taip 
pat su tokia meile jai atsake ir 
nesenei del reikalu atkeliavęs 
buvo sakes: “Tau asz busiu 
isztikimu; tu tiktai viena gali 
būti mano laime. Tavo aiszkios 
plauku kasos mane risza stip- 
riaus, negu geležies reples”.

Pirma syki jis ja buvo ap
globęs ir “tu” jai pasakęs.

Apie tai mergina maste isz 
netycziu jos veidas žydėjo. Bet 
ežia sunkus vyro žingsniai ant 
trepu ja pažadino, durys atsi
darė ir tėvas inejo triolbon. Jo 
veidas buvo iszbales o Augus
te suprato kad sziadien tėvas 
nieko gero nepadare. Nedrąsiai 
ji užklausė, ka jam pasakė ir 
kaip jis dabar jaueziasi.

‘‘Man niekas nekenkia, ma
no brangiausias vaikeli, tiktai 
tolimas kelias mane nuvargi
no o asz dar isz ligos neesu pa
sitaisęs.”

Auguste prisiartino prie tė
vo, mielai ji apglėbė ir tarė: 
“dovanok man, teveli, asz tave 
gal busiu užrustinusi, jog tu

Mokytas Vaikas

Žinystos daraktorka už
klausė studento: — Pasakyk 
man Petruk, kokis skysti
mas nesuszala?

Petrukas:— Praszau po
nios daraktorkos, sziltas van
duo.

¥

¥

ti

*
riai moketau Uz tamstos kasas o ,. , . , ., ., . x ± ,, , .. Svetimas regėdamas kad visdvideszimts dukatu. ” Dabar ii •> . , . . . . ,J dar Auguste abejoja, pradeio.................... , , .I. ' . ... . , v in czionais ir mes darykime pain ja meiliai kalbėti o jo žo

džiuose buvo tiek 'daug gerada
rystes, jog mergina, pradėjo 
jam užsitiketi ir iszpasakojol , „ . ...... deh skaitlįjam ikolKi reikalai ja czion at-1 
vede.

Ji rode jam savo plaukus ir 
sake kad vertelga prižadejas 
už juos mokėti dvideszimts du
katu. Nepažinstamojo veidas 
persimainė ir jis iszmetineda- 
mas klausė:

‘‘Tie plaukai gali būti tams
tos mirusios motinos ar sesers 
ir tamsta juos už pinigus 
duosi ? ’ ’

(TOLIAUS BUS)

atsimine tuos žodžius.
“Tegul nei vienas isz mano 

tėvo nesijuokia!” taip ji mane. 
“Jam reikia inau j ame mundie- 
riuje pasirodyti priesz valdo
ną ir jam daugiaus nereiks še-

parėjai nusiminęs daugiaus ne'name mundieriuje sukti kelia 
kada iszejai isz namu. Pasakyk 
man savu's vargus kad asz žino- 
cziau kad tu mane myli taippat 
kaip ir pirmiaus. ’ ’

Gilus dūsavimai iszsiverže 
isz seno kareivio krutinės. Jis 
priėjo prie lango, atsuko pe- 
czius dulkterei ir baisiu balsu, 
sunkiai dūsaudamas, taip pra
kalbėjo :

“Kada asz nuėjau in dvaro 
kain'celerija, tada kambario sar
gas piktai ant manes pažvelgė 
ir inszirdes klausė, ar man tik 
tas vienas mundierius esąs, ku- 
riuomi apsivilkau. “Tas mano 
Ciesoriaus apvalkalas,” asz 
sutnikiai galėjau atsakyti. Bet 
jis toliaus tarė: “Ypatingai to
dėl apvalkalas turi būti tokis, 
kad Ciesorius isz to neturėtu 
sarmatytis.” Po to jis man pra
dėjo sakyti kad jam1 yra žino
mos visos isztarnavusio aficie- 
riaus sunkios aplinkybes, todėl 
jis man atarė ingyti kita mun- 
dieriu, kadangi sziame jis ne
galįs del manes iszreikalauti 
audiencija. Isz gėdos ir skaus
mo ’beveik 'pražudęs manynia. 
iszejau laukan. Ant trepu asz 
lepnai apsivilkusiam dvarisz- 
kiui netyczia prisikiszau, kuris 
tuojau su skaryte apszluoste ta 
vieta, tarsi, kad asz ji bucziau 
sutepės, sznairiai ant manes 
paž velgė ir greit nuo manės nu
sitolino. Pragyvenime nuvar
gintas, asz negalėjau begėdžiui 
atsakyti. Taip, mat, tavo tėvas 
tapo iszjuoktas, kurs anais me
tais sugyvenime turėjo pirma 
vieta.”

“Vargu'žis tėvelis, buvo jis” 
taip isztare mergina tik ka. ga
lėdama. Is'zblyszkusi, mirgan- 
cziomi akimi, nejudėdama, ji 
perstovejo kėlės minu tas, po ko 
apglėbė tęva ir apmėtė ji nuo- 
szirdžiais užklausymais.

“Mielas, brangus teveli, ne 
rūbuose 'žmogaus guoda! Dar
bai, 'kuriuos tamsta esi pada
ręs daugiau puoszia, negu auk
sas ir brilijan'tai, kuriais tur
tingi gėrisi. Tavo dukters mei
le ir prielankumas isžgales sal
dinti karezias tamstos dienas.”

Tėvas žiurėjo in dukters 
aszaromis pripildytas akis o ir 
jam pradėjo .aszaros byrėti ku
rios 
iszdžiuvusius skruostus.

“Noriai užmirsztu szios die-j 
uos pa'žeminimus, kadgi tavo 
meile man juos atlygina. Bet 
kur asz gausiu nauja mundie- 
riu, kad galecziau priesz valdo
ną stoti, kuris tik vienas gali 
mus iszgialbeti. Asz jaueziu 
kad isz slkausmo reiks man 
mirti, jeigu dar papulsiu po 
žmonių dantimis.” Nuo gėdos į 
ir rupeseziu apsidenge jo vei-j 
das raudonumais. Tylėdamas' 
apleido seklyczia.

Kaip skaudu atbalsi jos szir- 
dije rado paskutiniai žodžiai!

greicziau riedėjo per jo

patinstamiems. Dvideszimts 
dukatu užteks del mundieriaus, 
gal dar truputėlis liks.”

Urnai ji pagriebė žirkles 
pradėjo plaukus kirpti.

“Tu esi maine stiprinus, nei 
geležies replėmis, savo plauku 
kasomis suriszusi, ” taip jai 
Leopoldas skirdamasis buvo 
sakes. Jai szirdis pradėjo plak
ti smarkiau bet tik akimirkoje. 
Žirkles pradėjo czirszketi ir 
veikiai veidrodyje ji save pa
mate visiszkai persimainiusia. 
Bet gailėjimo ji nejautė, visai 
antraip, laimes džiaugsmas ži
bėjo ant jos veido. Ji suriszo 
plaukus ir ėjo miestan.

Veikiai ji nuėjo miestan pas 
plauku vertelga, kuris gyvena 
paeziame miesto viduryje. Czia 
buvo galima sutikti visu-augsz- 
cziausia diduomene (aristo
kratija) ir neretai net pats 
Ciesorius Juozas II-tras czia 
apsilankydavo.

Kelyje ji pradėjo baimetis, 
ar tik vertelga pirks jos plau
kus; bet vėl ji szi manymu at
metė, žinodama, kad visados 
geri, plaukai buv,o reikalauja
mi; todėl ji iii krautuve inejo 
be abejojimo.

Trioba brangiai iszpuoszta, 
augsztais veidrodžiais iszkabi- 
neta, lyginosi kunigaikszezio 
gyvenimui. Isz to dailumo ji 
buvo dar daugiaus susimai- 
sziusi, tarp sziu gražumu ji jau
tėsi nelaiminga ir balsas, ja 
sveikinantis, menkai buvo gir
dimas.

Ji 'pažvelgus in ta puse, isz 
kur balsas kilo, žinomoje ver
telgos vietoje, kurs visados 
mėgdavo gražiais ruibais apsi
rengti, pamate nepažinstama 
vyra paprastuose apvalkaluo
se. Jos balsas drebėjo, kaip ji 
klausė, ar negalėtu labai svar
biame 'dalyke su paežiu vertel
ga pasiszneketi ir, kaip norėtu 
veiklaus prie galo prieiti, 
klausė nepažinstamo, ar jis ne
esąs tik szios krautuves už- 
veizdetojas.

Nepalžinstamas nlusiszypso- 
j'as atsake ‘ ‘ Taip, asz esu krau
tuves užveizd'etojas; vertelgos 
dabar nėra namie j e bet asz esu 
pasirengęs iszpild'yti jusu rei-

ir

par-

Rūteles mano, senovės lai
kuose, jeigu tėvas turėjo vaiku, 
tai visi laikėsi .kuopelėje bet 
sziadien kitoiki laikai virto ant 
svieto. Sziadien žmones kaip 
pauksztelėi, kol negali lėkti, 
tai tupi lizde bet kada gauna 
plunksnas, nulekia in kur ki
tur. Kol nebuvo geležinkeliu, 
gariniu laivu, automobiliu ir 
ęroplanu, visi tūnojo savo apy
gardose kaip paukszteliai liz
duose.

Sziadien kožnas yra kitokios 
nuomones — sziadien žmogus 
ne tekis kvailas idant sėdėtu 
namie ir kenstu varga jeigu ži
no kad toliau pavažiavus gali 
būti geresnis gyvenimas.

Taip szirdeles, kaip gali mus 
sulaikyti tevyneje ir turėti 
prie jos prisiriszima jeigu žmo
gus turi tiek vargo isz visu sza- 
liu: liuosyibes neturi, kareiviai 
isz visu pleszia, uteles žmogų 
kabina, mirties kožnas laukia, 
po mircziai pekla iszsižiojus 
laukia kur velniukai su kabe- 
nekais laukia, tai pilve gegute 
kukuoja, 'brangenybe ne^zpa- 
salkyta, mieste u’ždaibio nėra ir 
t.t. Tai tau tėvynė!

Jau badai! Žmogus karta pa-

I iiasziai.I * * *
Czionais Amerikoj turime, di-

l senu jaunikiu nes jj 
kožnoje apygardoj pleiiti mor- f 
cziniu jaunikiu. Jau 'kad pradė
jau apie apsiporavima tai tu
riu czion truputi apie tai pa
kalbėt o dabar mano dobilelei 
bus ant laiko. Tai-gi porijesi 
dalbai- ant prapal nes jaunikei 
nori apsisasugoti nuo karisz- 
kos tarnystes po andaroku sa
vo bobos, visos mergszes ir 
mergužes vyrus gauna; vyrai, 
turėdami 'keliolika doleriu, tuo- 
jaus paeziuojasi su vilczia kad 
Dede Šamas juos užlaikys. Pa
eziuojasi taip, kaip rodos ant 
trumpo laiko, neatsimindami 
kad ima motere ant viso gyve
nimo. Ima sau motere už gyve
nimo drauge, bet ne visi žiuri 
amt 'budo tosios merginos, tik
tai ant jos snulkuczio; paima 
tingine, piaima girtuokle, pa
ima liurba suszvinikusia o pa
ima del to, kad snukutis sziaip 
taip iszrodo o da juom jaunes
ne, tai gerešne, meilesne ir ant 
visiko smagesne. O jus kvailei! 
Ne ant snukuczio žiūrėdami 
paeziuokites, ne su tokiom, ku
rios moka szaipytis ir ne su 
szlapnosem, tiktai paimkite 
mei'gina davadna, danbszia ir 
nebyle beždžione; žinote gana 
getai kad ir jauniausia greitai 
su szunim pasensta. Ne vienas 
apsivesdamas su szlapnosia 
mislina kad apturėjo didžiau
sia laime. O jus kvailei! Toji 
laime greitai pasibaigs ir ne 
vienas sziadien apsivedęs su 
szlapnosisa greitai .persiskiria 
nes tosios žino tiesas szio fri 
kontro ir greitai atranda prie- 
žasti ant divorso.

Jau gana su tokiais vyrais !

arba pradžia 
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‘SAULE” YRA
GERIAUSIA 
DOVANA!

Akyvi Trupinėki

— Charles Buckley, 8 metu 
vaikutis,, isz Conneiidett, Wyo
ming, jeszkodama's zuikio, ra
do urvoje invynipta in szesz- 
ko kaili penkis tukstancziuis 
doleriu.

—■ Didžiausi žmonys gyve
na. Patogonijoj, Pietinėje Ame
rikoje, kurie turi beveik po 
szeszes pėdas augszczio. Ma
žiausi gyventojai gyvena Lap- 
landijoj, kurie turi po puspenk- 
tos pėdos.

Laimėjo Golfo Loszima

<*" 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.

— Tule, Meksikoj, randasi
storiausias medis ciipriso, tu'-jBetkaipiszsigelbetinuonelai- 
rintis 154 pėdas aplinkui. mes? Viskas buvo parduota

— Kinczikas vardu Luv- 'tiktai plikos sienos liko. Ir ran-Į
Tsai padirbo pirmutine popic-ikom glaudė savo veidą ir tarsi 
ra isz medžio 75 mete. Į norėtu nubraukti savo rūpes

Ben Hogan, aplaike pirma dovana už laimejima loszimo 
golfo Chicago, Ill. Isz keliu szimtu golfininku, jisai buvo 
geriausias.

—L___ — r

qAPNORiuq

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.

ISTORIJEaplc Ea 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. 15<.
SAULE PUBLISHING CO.,

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

Su 2S3 Naujai* Paveikulai* 

160 Dideliu Puslapiu*
8 coliu ilgio - 5^ coliu plocaio

Pagerintas ir Padaugintas iss- 
Įeidamas. Iszguldanti kiekvie
na sapna ir kas ateiteje stosis. 
Su priedu Planatu ir visokia 
Burtu. Knyga apdaryta kie 
tais audeklineis apdarais.

Preke Tiktai - $1.00
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

:: 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.

______________________  .____ t------



“SAULE

Žinios Vietines
— Ponios Elzbieta Simana

vicziene, Rože Staszkevicziene 
isz Middleporto ir Viktorija 
Rogers [Simanavicziute] ir 
Karoliukas Simanaviczia, isz 
Reading, Pa., motoravo praei
ta sanvaite in Mahanoju atlan
kyti .savo gimines ir ’pažysta
mus, ir prie tos progos atlankė 
redakcija “Saules,” nes ponia 
Simanavicziene yra josios 'skai
tytoja daugiau kaip 40 meta, 
kuria labai myli skaityti. Ponia 
Simanavicziene islzkeliavo ant 
savo metines vakacijos in Ka-Į 
nada atlankyti stebuklingas 
vietas; taipgi pas savo duktere 
M. Bartusevicziene, Gary^Ind., 
savo sunu Laurenta, Detroit, 
Mich., ir atlankė 'kėlės Lietu- 
viszkas Katalikiszkas bažny- 
czias Milwaukee, Wis. Linki
me laimingos keliones ir links
mos vakacijos. Taipgi aeziu 
už atsilankyma nuo Saules re- 
dystes

— Tik dabar dažinota buk 
musu gerai žinomas graborius, 
Kazimieras Rėklaitis, 516 W. 
Sprulce uly., likos surisztas 
mazgu moterystes su pana Ona 
Szuikaicziute, isz Shenandoah, 
Vasario 12 d., mieste Washing
ton, D. C., per Kunigą Giedra. 
Jaunavedžiai apsigy veno1 mies
te.

t Juozas Žukas mirė praei
ta Petnyczia Locust Mountain 
liigonbuteje pergyvenes mieste 
.dlalugiau kaip 16 metu. Velio
nis radosi ant kurdo pas Dami- 
ni'ka Svinkuna, 724 E. Malia- 
noy Avė. Paliko brolius Petra 
ir Julrgi, mieste. Graborius L. 
Traskauskas laidojo Panedely- 
je. Laidotuves atsibuvo su baž
nytinėms apeigomis Szv. Juo
zapo ba'žnyczioje.

Frackville, Pa. — Jeva, duk
tė ponstvos Jeramino Macieju- 
nu, isz Pottsvilles, ir Antanas 
Savickas isz Frackvilles, likos 
siuiriszti mazgu moterystes per 
vikara Kunigą Leona Peciuke- 
vicziu, czionaitineje Ap. P. Ma
rijos Lietuvis'zkoje bažnyczio- 
je. Vestuves atsibuvo pas nuo
takos tėvus.
t Juozas Marcinkeviczius 

58 metu, 127 N. Fourth ,uly. 
mirė praeita Ketverga. Velio
nis kitados gyveno Mahanoy 
City. Paliko paczia Marijona, 
keturis sūnūs, tris dukteres, 
tris seseres ir viena broli. Likos 
palaidotas Panedelio ryta su 
bažnytinėms apeigomis.

Isz Amerikos
NETURĖJO PINIGU 

DEL VAIKU

Bet Turėjo Ant 
Automobiliaus

Philadelphia, Pa. — Roy Ep
štein, 20 metu ir jo pati, 19 me
tu, pamėtė savo kūdiki prie du
riu tūlo gyventoje idant nuo jo 
atsikratyt nes neturėjo pinigu 
ant jo užlaikymo o pinigus isz- 
davinejo ant naujo automobi
liaus kuri pirko ant iszmokes- 
czio ir už ji mokėjo kas menesi.

Kada gimines tosios poreles 
neinate kūdiki per koki tai lai
ka, davė apie tai žinia palicijai 
kuri aresztavojo porele kurie1 
po tam prisipažino kad kūdiki j 
paliko prie namo idant turėtu 
daugiau pinigu mokėti už au
tomobiliu. Dabar neteko auto- 
mobiliaus ne kūdikio nes likos 
atiduotas po globa mielaszir- 
dingos drauguves del vaiku.

VEDE TRIS PACZIAS'

SHENANDOAH, PA.
t Gerai žinomas gyvento

jas Julozas Kvedera, .216 N. 
Emerick uly., mirė praeita Se- 
treda vietinėje ligonbuteje, 
sirgdamas tik trumpa laika. 
Velionis prigulėjo prie Szv. 
Jurgio parapijos. Paliko pa
czia, po tėvais Viktorija Arbu- 
sziute, tris dukteres, du sūnūs 
ir viena broli Tamosziu gyve
nanti Tamakveje.- Graborius 
Levanaviczius laidojo.

Pittston, Pa. — Ana diena su- 
gryžo namo sveika pana Ona 
Bernotaicziute kuri radosi ant 
karisžkos tarnystes Bataane, 
Filipinuose, kaipo dažiuretoja 
ligoniu-norse, kur prižiurinejo 
sužeistuosius kareivius. Pana 
Ona mate ten baisu padėjimą ir 
turėjo nemažai visokiu atsiti
kimu.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

APGAVINGA 
MOTERE

Aresztavota Drauge Su 
Prielaidiniais

Gary, Ind. — Mrs. Sadie 
Litsch, 29 metu, stojo sude ap
kaltinta už svetim-meteriavi- 
ma o drauge su ja stojo du vy
rai, keliaujanti agentai. Pagal 
užmetinejima jos vyro tai jis 
atėjo namo po pusiaunakt, už
tikdamas nepraszytus sveczius 
meteres kambaryje. Kada jai 
pradėjo iszmetinet jos nedora 
pasielgimą, motere jam kirto 
y pa per nosi, sukruvindama ji 
kaip meitėli. Vyras nutarė ap
leisti savo motere, pasiėmė sa
vo drapanas ir prižadėjo ateiti 
ant rytojaus pasiimti likusias. 
Kada sugryžo ant rytojaus su 
palicijantU, rado motere nuoga 
drauge su tais agentais. Visus 
nuveže in kalėjimą o motere ap
kaltino už svetimvyravima.

TRUMPOS ŽINUTES
Tunis, Afrika — Per trūki

mą dinamitines bombos likos 
užmuszta 14 suaugusiu žmonių 
ir 8 vaikai kada tieji maudėsi 
upėj e.

Washington, D. C. — Per 
Džiulaju, po visas dalis Ame
rikos, žuvo 150 žmonių nuo vi
sokiu nelaimingu atsitikimu o 
apie du tukstancziai likos su
žeisti.

Pottsville, Pa. — Vincas 
Paulonis, 56 metu, butlegeri- 
nis anglekasis, randasi mirti
nam padėjime czionaitineje li- 
goributeje nuo sumuszimu ko
kius jam Uždavė Jonas Bud- 
nick ir Mikolas Szupta kada jis 
radosi savo szanteje Nedėlios 
diena. Kokia tame buvo prie
žastis tai da nedažinota. Abu
du likos uždaryti kalėjime.

Jersey City, N. J. — Idant 
pats galėtu miegoti isz ryto, 
Andrius Santai plake savo pa
czia ir tris vaikus idant jie il
gai neužmigtu ir nesikeltu ank
sti isz ryto kad jis galėtu mal- 
szei miegoti. Už tai Andrius li
kos nubaustas ant szesziu me
nesiu iri kalėjimą. Kaimynai 
prislėgė buk Andrius taip pa
kais beveik du metus, 
sielginejo su savo paczia ir vai-

In Du Metus
Harrisburg, Pa. — Mikas 

Korszek privalo gauti auksini 
, medali už narsumą nes ana die
na apsipaeziavo su treczia mo
tere ir tai in laika nepilnai 
dvieju metu. Jo dvi pirmutines 
moteres mirė o treczia buvo 
taipgi vedus motere bet trum
pai pagyvenus su savo pirmu' 
vyru, nesenei persiskyrė su juo 
isztekedama už Miko.

Paliko Savo Prieteliam 
25,000 Doleriu

New York — Ana diena mi
re Norton Greggs, 35 metu am-i 
žiaus, kuris laike aptieka Wal
dorf Astoria hotelyje. Nema
žai nusistebėjo jo prieteliai, 
kada advokatas atidarė jo pas
kutini testamenta kuriame pa
liko sutaupyta turtą susidedan
ti isz 25 tukstaneziu doleriu ir 
buvo paraszyta kad turtas bu
tu iszdalintas tarp jo prieteliu, 
kurie jam buvo prielankus už 
gyvasties ir jam prigialbejo 
gyvenime. Velionis neturėjo jo
kiu giminiu. Pribuvo isz Ang
lijos jaunu vaikinu be skatiko 
bet per savo paezeduma surin
ko nemaža turteli kuri iszdali- 
no tiems kurie ji suszelpe kada 
jis buvo varge.

Vyras Bezdžionkauja;
Motere Su Vaikais 

Kenczia Bada
Detroit, Mich. — Didelis 

bezdžionka turi būti Adolfas 
Rudzinski, kuri pati apskundė 
ant persiskyrimo ir nedavimo 
jai ir vaikams pinigu ant mais
to.

Tasai žmogus taip insimyle- 
jo in save kad naudoja bran- 
giauses perf urnas, maliavoj a 
sau antakius, pudruojasi veidą 
kaip tai daro moterėles, neszio- 
jasi su savim paduszkaite su 
pauderiu, kuria naudoja ant 
ulyczios nosi nusimiltuot ir ne- 
fžioja szilkines apatines drapa
nas.

Tuo laik pati turėjo melsti 
jo duonos ir kito maisto del sa
ves ir ju trijų mažu vaiku. Tas 
beždžione iszgerdavo pieną 
vaiku o kada motere priesz tai 
pasiprieszino, likos per ji 
skaudžiai sumuszta kad net 
pamėlynavo jos peczei ir anta- 
kei nuo jo kumszcziu.

Sudžia davė moterei persi
skyrimą ir paliepė vyrui mo
kėti jai ir vaikams po 50 dole
riu ant menesio.

6 ——
New York — Keturi drebė

jimai žemes 'davėsi jaustis 2,- 
700 myliu nuo czionais bet kur 
buvo toji vieta tai 'da nedaži
nota.

PARSIDUOS ANGLINE 
ŽEME

2,758 Akeriu Anthracite Kietųjų 
Anglių plotis žemes (1,920 akeriu, 
maždaugiaus, mokestis ir visa tiesa, 
dokumentai parodomi tiesas savasties 
ir nauda in 838 akeriu, maždaugiaus). 
138 akerei liuosos žemes kuri yra pa- 
randavota kitiems. Szita locnastis yra 
žinoma kaipo Silver Lake Coal Lands, 
artimoje Pottsville, Pa., Schuylkill 
Paviete, bus parduota už taksus 1942 
$2,194.96 ir kasztus Necho-Allen Ho- 
telyj, Szokiu svetainėj, Pottsville, Pa., 
Subatoj, Liepos(July) 11, 1942, 2:30 
vai., popiet. Pardavimo iszlygos kada 
kas pirks turi mokėti 10-ta procentą 
isz aukszto, o likusius po pirkimui in 
60 dienu. Kas norėtu pirkti lai atsi
smaukė del informacijos pas:

F. S. MORAN,
505 Logan Trust Building, 

New Kensington, Pa.
“Vieta Del Geresnes Vertes”

MAHANOY CITY, PA.

Mano kūmas Žirnaitis aipsp
ženij'O su maža bobelka, isz ko
visi turėjo nemažai juoku. Bet 
jisai visiems pasakė, “ai dun- 
kėr,” juk žmogus vis iszrenka 
kanuomažiause kas yra pikto 
ir “dets rait. ”

Ana diena užklausiau savo 
kaimyno Teszlaiczio, del ko 
'žmogus gema su dviems a- 
kims, o tik vienu liežuviu ? Ant 
ko jisai man atsake: “ O tu 
kreizi, Maik!— del to, kad du 
kart tiek matytum, ne kaip kal
bėtum.

Ana diena, ateina “insziu- 
renc agentas ’ ’ pas Džima Stau
gaiti, norėdamas ji “insziuryt” 
nuo visokiu nelaimiu. “Uži
mąs” klausydamas jo makala- 
vimo, ant galo atsiliepe: “Tu 
Įeit atėjai pas mane ba aipsi- 
ženijau tris menesius adgail!”

“ Bjutiful”. motere tai kaip 
deimantais, tik su taja permai
na jog kada tau deimantas nu
bosta neiszioti, tai ji gali par
duot arba' užstatyt panszapej 
o su motere to negali padaryti.

Szuo rodo savo dantis kada 
Užpyks ta. Vyras rodo kada 
yra isz ko “satisfaid,” o mote
re tik tada, 'kada turi puikius 
dantis.

Keli “viksai” adgal, para
škiau moterims deszimts prisa
kymu, kaip turi apsieit su sa
vo vyrais. Ana diena Barbora 
Taukiem norėdama parodyt, 
kad ir bobos nemiega, taipgi 
parasze deszimts prisakymu, 
liepdama man juos apgarsinti 
po bau'smia, “subreikinimo 
mano feiso,” jeigu neiszpil- 
dineziau josios noro. Sz'tai ve, 
josios prisakymai: 1—Negir
tuokliausi ir ne eisi namo kaip 
girtas galvijas; 2—Mylėsi ir 
szenavosi savo boba; 3—Ati
duosi jai visa savo pede, o ji 
tau dalos kvoteri ant praleidi
mo; 4 — Jeigu pareisi girtas 
namo, tai eisi gult in skiepą ir 
“nebaderuosi” motere per 
nakti; 5—-Sugryžias isz darbo 
sumazgosi torielikas ; 6 — Jeigu 
ta diena nedirbsi, tai prigial- 
besi jai sziuruot padlagas ir 
kanpetus; 7—Nelakstysi pas
kui kitas bobas ir “czikinus; 
8—- Nebudinsi savo bobos isz 
ryto kaip eisi in darba, pats 
sau dinerke įprikimszk; 9— Ne- 
perszkadyk savo bobelkai, jei 
ji meilei kalbasi su savo bur- 
dingierium, tai ne gražu; 10— 
Atsimyk idant blultum visame 
paklusnus savo bobelei!”

Jeigu vyrai užlaikys tuos pri
sakymus, tai gyvens laimingai 
su savo bobelėms lyg smert. 
O asz sakau, “laik hel!”

Jurs truli evri taim, 
Pilozopas Raulas.

Iszgialbeti Ant Mariu Po Septynių Dienu —• Siauriausia ulyczia Suv. 
Valstijose yra St. Augustine, 
Floridoj, 'kuria padare Iszpa- 
nai 1485 mete. Toji ulyczia turi 
soptynes pėdas ploczio.

Ar žinote kad telefonas 
per kuri kalbate'su sav’d 'pažys
tamais,' susideda' išz 202 šzrno- 
teliu.1

Yra per pirkimą
Apgynimo Bonu ir Markiu,

SZIADIEN!
Kur ten ant Karibeniszku mariu, Amerikoniszkas pa

trulinis laivas užtiko szituos septynis vyrukus ir juos isz- 
gialbejo po 7 dienu plaukenczius ant mariu ant mažos tro- 
veles. Ju tavorinis laivas likos paskandytas per Japon- 
iszka laiva.

Japonai Peržiūri Padarytas Bledes

Greicziausiu Budu
Kuriuo Gali Prisidėt;

Laimėti Szia Kare

PRISIUSKITE
TIKTAI 50<* O APLANKYSI
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T.

Generolas Tomayuki Yamashita su savo sztabu, perziu- 
rineje bledes padarytas per Anglikus Malajoj. Tasai Gene
rolas po supliekimui Singapore, užklupo ant Bataano ir 
Corregidoro, Filipinuosia, kuriuos taipgi paėmė.

Vokiszkas Eroplanas Perleke Per Amerika

iSzitas eroplanas kuris likos suimtas per Anglikus ir ad- 
gabentas in Amerika, kad žmonys matytu kokius eropla- 
nus Vokiecziai naudoja, likos rodytas daugeliuosia vieto
sią del praplatinimo pardavinėjime Amerikos kariszku Bon- 
du ir Markiu. Eroplanas buvo rodytas 18 didesniuosia 
miestuose.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

...IR MALDA...

Motinos Szvencz.

SETAS Nr. 100

AntVelniszkas Malūnas, 
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 Saula, 
Menesi, Žvaigždes Lr 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.

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

:: 25<t ::
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

•—• Pieno kompanija New 
Yorke netenka kas metas kone 
dvieju milijonu pieno boniku- 
cziu.

— Niekas tokios intekmes 
ant žmogaus neiszvere kaip! 
mokslas duotas jam kūdi
kystėje per jo motina; jis to 
nelgales ulžmirszti lyg smert 
nors ir gyventu szimta metu.

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

Preke, 15c
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA.

SKAITYKITE

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI, ... 50c >

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

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




