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Isz Amerikos
NORI PARSIDUOT 

j SAVE 

' Už 5,000 Doleriu 
< -... ..

New York — Neturėdama 
pinigu ant savo užlaikymo ir 
perganti nuo užduoto žaidulio 
per revolverine kulka per žmo
gų kuris vėliaus pasiliko jos 
Vyru, Mrs. Agnes Sherman, 26 
pietų amžiaus naszle, apgarsi
no laikraszcziuose buk save 
parsiduos kokiam nors žmogui 
kuris inteiks jai 5,000 doleriu. 
■Tuos pinigus ji reikalauja ant 
operacijos po kuriai turėti vil
ti pasveikimo ir adgavimo vė
la savo gamtiszko patogumo. 
Keturis metus sirgdama gerai 
ppmanste apie tai ir persitikri
no kad tai yra geriauses būdas 
ingijimo pinigu, pastatydama 
pave in zostava.

Sherman’iene likos paszauta 
per mirusi jos vyra, kuris po 
tam pats sau paleido kulka in 
Jcrutine. Ant mirsztanczio pa
balo, in tris sanvaites po szau- 
dymui, apsivedė su Agnes ir in 
kėlės dienas po tam jis mirė. 
Motere dabar yra be valdžios 
jr yra suparalyžavota.

. Susinta Szirdis Da 
į Vis Plaka 
r ----- •

New York — Susiūta szirdis 
Stasio Kolbuszo da vis plaka, 
kada ja daktarai susiuvo ana 
jdiena, kuria perdure trys nige- 
pei kada Stasys ėjo namo. Isz 
pradžių daktarai nesitikėjo 
kad jis gyvens bet sziadien pra
deda pasveikti ir gyvens.

Kolbusza paeina isz Holyoke, 
Mass., ir dirbo czionais karisz- 
koje dirbtuvėje. Daktarai indė
no in jo szirdi septynis sticzius.

Serbai Užmusze
• 7,500 Vokiecziu

London — Generolo Draja 
Mikailoviczio Serbiszka armija 
lyg sziai dienai jau užmusze in 
Ideszimts tukstancziu Vokiszku 
kareiviu. Norints tojo generolo 
pasikeleliai daug nukente bet 
judami kalnuose, apsisaugo j a 
nuo Vokiecziu urvose.

Norvegijoj pasikeleliai taip
gi neduoda pasilsio Vokie- 
ęziams. Sunaikino jie kelis tru
kius su kareiviais o Holandijoj 
tautiecziai nuszove in viena 
jiakti 60 Vokiszku kareiviu ir 
kur tik gali tai prieszinasi Vo- 
kiecziams visokiais budais.

—---------------------- i

Iszskerde Gyventojus
Keturiu Kaimeliu

C. —
London — Italai bombarda

vo keturis Jugoslavijos kaime
lius, iszžūdindami beveik visus 
■ju gyventojus už tai kad gyven
tojai paslėpė tuos, kurie nuszo- 
ye du j u aficierius ir kelis ka
reivius. Vien tik kaimelyj Pro- 
zore suszaude 60 gyventoju ir, 
sulygino miesteli su žeme.

Vokiecziai Afrikoj

Field-Marszalka Erwin Ro
mmel, isz Afrikoniszko Vo
kiecziu pulko, kurie kovoja 
priesz Anglikus, badai yra 
vienas isz pasiutiszkiausiu 
generolu koki randasi tenai 
nes jis tiesiog veda savo ka
reivius ant prapulties nete
mindamas ant ju gyvascziu.

NUSZOVEJ*ACZIA 

Apliejo Ja Gazolinu Ir 
Sudegino

Gaysport, Iowa — Norėda
mas atsikratyt nuo savo pa- 
czios, Owen Pearson pirma ap
draudė paczios gyvasti ant 2,- 
000 doleriu, po tam ja nužudė, 
apliejo gazolinu, šuriszo ir pa
degė narna kuriame lavonas su
degė. Ugnagesiai po Ugnei su
rado apdegusi lavona moteres 
ir bleszine kurioje radosi gazo
linas. Ant tuju davadu areszta- 
vojo vyra ir ji uždare kalėjime. 
Vyras prisipažino buk buvo in- 
simylejas in tula farmerio duk- 
tere kuri jam buvo prielanki 
meile j e ir prižadėjo su juom 
pacziuotis kaip tik jo pati nu
mirs.

Uždarytas Vagone Per 
Ketures Dienas

Reading, Pa. — Jeigu Henri - 
kis Dominiak, 16 metu vaikas, 
isz Newark, N. J., nebutu mo
kėjas szvilpti, tai sziadien butu 
surastas negyvas tavoriniam 
vagone kuriame jis radosi už
darytas per tris dienas ir nak
tis be maisto ir gerymo. Vaika 
inmete koki tai du nigerei už
darydami tuszcziam vagone, 
kuris pribuvo in czionais. No
rints Henrikis daužė duris ir 
reke bet niekas jo negirdejo. 
Kada pradėjo jis garsei szvilp
ti, iszgirdo ji geležkelio darbi
ninkas ir paliucsavo ji pusgy
vi. Miesto burmistras nusiun
tė Henriki namo pas tėvus ku
rie mane kad ju sūnelis kur 
pražuvo.

______ '
Vichy, Francija. — Dideliam 

fabrike Paryžiuje sugriuvo 
grindys per ka likos sužeista a- 
pie 200 darbininku, isz kuriu 
keli gal mirs.

Valdžia Privers Kasyk
las Prie Iszkasimo

Daugiau Anglių
Washington, D. C. — Isz 

priežasties sunaudojimo dau
gybes aliejaus per laivus ir ka
res, valdžia davė paliepima vi
soms kasykloms kad stengtųsi 
iszkasti daugiau anglių. Val
džia tvirtina buk anglekasiai 
dirba tik tada kada nori, todėl 
paliepė virszininkams uniju 
idant palieptu kasykloms dirb
ti daugiau ir iszkasti daugiau 
anglių. Kita priežastis trumpu
mo anglių yra, kad daugelis an- 
glekasiu likos paszaukti ant 
kariszkos tarnystes ir stoka 
daug darbininku prie kasimo 
anglių.

ANGLIJA SIUNTINĖ
JE PO 50 TANKU

In Rusija Kas Sanvaitc
Aidershot, Anglija.— Mims 

teris Produkcijos Oliver Lytt- 
leton, ana diena apreiszke, buk 
Anglija siuntinėje del Rusijos 
po 50 dideliu tanku kas sanvai- 
te ir kitokm kariszku materijo
in. Anglija nusiuntė Rusijai 
per Birželio menesi daugiau 
eroplanu ne kaip prižadėjo.

10,000 Žmonių Palai
doti Kapuose Cologne

London — Deszimts tukstan- 
cziai žmonių likos palaidoti ne
žinomuose kapuose, kurie likos 
užmuszti laike bombardavimo 
per Anglikus o 140,000 žmonių 
likos iszguiti isz miesto. Ma
žiausia 16 fabriku likos sunai
kinta ir keli geležinkelei ir 
szimtai namu sunaikinti ir su
deginti per bombas. Badai 
Anglikai naudojo net tūkstanti 
bombiniu eroplanu ant tojo už-

Nužudė Mieganti Vyra
Fenelton, Pa. — Mrs. Elma 

Stenger nužudė savo mieganti 
vyra, paleisdama in ji kelis szu- 
vius isz revolverio. Po tam už
žiebė degtuką idant persitik- 
rint ar isztikruju vyras yra ne
gyvas, apsirenge ir nuėjo in 
palicijos stoti praneszdama 
apie tai ir sakydama buk nužu
dė savo vyra už tai kad jis ja 
tankiai persekiodavo visokiais 
budais ir juokėsi isz jos kad j 
neturi vaiku. Negalėdama il- 
giaus nukensti tuju iszjuokimu 
ir paniekinimu, nutarė ji nužu
dyti.

Perejo Devynes Myles 
Miegodama

Ogden, Ohio — Asztuonioli- 
kos metu Jennie Pegler nakties 
laike perejo devynes mylės ir 
tai miegodama. Mergina, apsi- 
redžius in brolio drapanas, atė
jo anksti ryte in czionaitini 
miestą, melsdama palicijos kad 
pranesztu jos tėvams buk ji 
czionais randasi. Mergina sake, 
buk užmigo vakare ir po tam 
nieko nežinojo iki ėjo per tilta' 
kada pabudino ja pravažiuo
jantis automobilius.

Pasekmingai Atgabeno Ginklus In Indija
Kairas, Egiptas — Didelis 

pulkas Angliszku ir Ameriko- 
niszku eroplanu bombardavo 
Vckiszkas eroplanu stotis EI 
Daba, sunaikindami ketures 
stotis ir apie 40 Vokiszku ir 
Italiszku eroplanu. Miestas 
pradėjo degti keliose vietose.

Agentai Užklupo Ant
Ateiviu Namu

Newark, N. J. — Slapti vais
tinei agentai užklupo ant 39 
ateiviu namu, padarydami pas 
juos krata surasdami daug 
kontrabandiszku dalyku ir ar- 
esztavojo deszimts žmonių. Vi
si prigulėjo prie Vokiszko bun- 
do — Vokiszka politikiszka 
draugu ve.

Mažam paveikslelyje matome Angliszkus laivus atplaukenczius in Indija su daugy
be ginklu. Tieji laivai taipgi adgabeno daugeli kareiviu, eroplanu ir armotu. Augszcziau 
matome eile dideliu tanku kurie bus naudojami priesz Japonus.

Waynesboro, Tenn.—Per su- 
sidaužima kariszko eroplano 
arti czionais, likos užmusztas 
Majoras Mahin ir du k*ti afi- 
cierei. Eroplanas leke in Okla
homa. t,

Muszei Prie Dono
Rusai Smarkei Ginasi Priesz 
Vokieczius Kurie Krinta Kaip 

Muses; Anglikai Užklupo 
Ant Vokietijos

Daug Amerikoniszku 
Kareiviu Atplaukė

In Anglija

London — Tukstancziai Ame
rikoniszku kareiviu atplaukė 
ir Anglija ant pradėjimo antro 
frunto prigialbet Rusams mu- 
szyje su Vokiecziais.

Kariszki laivai apsaugojo ka
reivius kelionėje nuo Vokiszku 
eroplanu ir submarinu ir gi- 
liukningai atplaukė in paskirta 
vieta. Tarp baltųjų buvo keli 
tukstancziai juoduju kareiviu. 
Anglikai neizduoda kur tasai 
antras frunts prasidės bet ke

ltina būtie neužilgio invykdy- 
'tas.

Amerikonai Paskandi
no 6 Japonu Laivus

Washington, D. 0. — Karisz- 
kas bjuras apgarsina apie pa
skandinimą szesziu Japonu lai
vu ant Rytiniu Mariu. Dabar 
viso paskandyta lyg sziai die
nai 84 visokiu Japoniszku lai
vu: kariszku, transportiniu ir 
kitokiu.

Italai Paskaudino
Angliszka Laiva

Lizbonas, Portugalija — Isz- 
paniszkas laivas iszgialbejo 40 
Angliszku laivoriu isz paskan- 
dyto laivo per Italus, artimoje 
Verde salų. Kiti 48 laivoriai 
yra nesurandami.

Vokiecziai Tures
Maudytis Nuogi

Stokholmas, —Szvaicariszka 
žinių agentūra skelba žūiia isz 
Berlino, buk vadas slaptos po
licijos Heinrich Himmler isz- 
dave ukaza kad visi žmones ku
rie eina maudytis, butu nuogi, 
nepaisant kokio jie butu am
žiaus.

Tasai ukazas lytisi visu gy
ventoju ir kad tieji, kurie mau
dosi, nesirodytu del svetimu. 
Priežastis tame nepaduodama, 
ar tai isz priežasties stokos cei - 
kio del maudimo ar kita kokia 
priežastis.

MOSKVA — Norints Vokiecziai smar
kiai muszasi prie Dono upes ir kares laukai yra 
užkloti tukstaneziais užmusztuju kareiviu bet 
Vokiecziai vis iriasi areziau Rostovo, Stalingra
do ir in Kaukazus. Hitleris vis kisza tukstanezius 
kareiviu in kariszkas glitas ir panesza baisias 
bledes. Prie Tsimlyansk Rusai numėtė tukstan
ezius bombų ant prisiartinaneziu Vokiecziu at
stumdami juos ant keliolika myliu. Anglikai su 
600 eroplanu perleke per didesnius miestus Vo
kietijoj paleisdami daugeli bombų ant Hambur
go ir kitu didesniu miestu kur randasi fabrikai 
dirbanti kariszkus ginklus ir eroplanus. Daug 
žmonių likos užmuszta ir fabrikai sunaikinti, 
Tame užklupime dalyvavo ir Amerikoniszki le- 
kiotojai isz kuriu keli nesugryžo. Miestai dega 
nuo bombų.

Žinios ateinanezios isz Indi jos skelbia buk 
Indusu vadas Ghandi atsisakė duoti paszialpa 
Anglikams jeigu jie neduos Indijai laisve lyg 
ateinaneziam menesiui, tai visas darbas Indijoj 
paliaus ir gyventojai neklausys ilgiaus Anglijos 
nors jie yra po jos valdžia. Indija nuo senei gei
džia laisves nuo Anglijos bet toji nesutinka ant 
ju pareikalavimo.

Anglikai Bombardavo Jeszkojo Penktuko;
EI Daba . Sudegino $800

Douglesville, Pa. — Del ne
kuriu žmonių Nedelia yra link
sma kurioje tai dienoje jie de- 
kavoja Dievui už jiems suteik
tas malones bet del Mrs. Mares 
Nasztovski buvo tai labai grau
dinga ir nelaiminga diena.

Motere pamėtė penkis cen
tus, arba penktuką, kuris nusi
rito po lova. Norėdama surasti 
penktuką, kuri mane paaukau
ti bažnyczioje, uždege degtuką, 
pakiszo po lova ir nematydama 
uždege szienika. Kaimynai ant 
moteres riksmo atbėgo ir užge
sino liepsna bet asztuoni szim
tai doleriu, kuriuos Mare buvo 
paslėpus szięnike, sudege ant 
pelenu. Mare buvo' juos pasle-( 
pus szienike vietoje nuneszti in 
kanka. Gal esate akyvi žinoti 
ar Mare surado penktuką?. Ži-. " 
nema kad surado. . ..L

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus

\- ir Markes.
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Kas Girdėt
Kada Dievas iszvare Adoma 

ir Jeva isz Rojaus, pasakė Je- 
yai kad jos veisle turės kentėti

Jeigu jums prireiktu vardo 
laivo ant kurio atplauket iii 
Amerika tai paskubinkite su- 
siraszyt su redaktorium F. 
Boczkau^ku o jis jums parū
pins taja informacija ir sujesz- 
kos varda laivo. Badai Ameri- 

1 konisz'kos tiesos bus da rustes-1 Stalinas gimė 1879, daejo! 
___ _ 1004 Turtingas 'buvo senelis. Pri-

'klausė jam ir žemiu ir namu 
galyb'e, miszkai ir ežerai. Jo 
rūmai 'buvo pilni skaitlingu 
tarnu. Visi buvo linksmi, sotus 
jr pasirėdė. Nes geras buvo ta
sai senelis. O ir daug jis buvo 
pergyvenes, daug vargo mates.

Buvo ir jis kitados jaunas. 
Turėjo gražia szeimynele. Auk
so szirdies ir angeliszko gražu-

numarus 1873, 1940, 2 ir 69 tai 
sudaro viso 3884.

Prezidentas Rooseveltas gi
mė 1882, daejo prie valdžios 
1933, valdo jau 9 metus ir turi 
60 metu. Sudedant tuos numu
rus tai pasidaro 3884.

Ar Buvo Kur Panaszus 
Atsitikimas

BALSAI 
MUSU SKAITYTOJU

iąike gimdymo, už savo prasi-pies del ateiviu kurio da neturi prie valdžios 1924, valdo jau 
kąltima. Lyg sziam laikui tas popieru. Todėl dabar aiplaį'ky- 18 metu, yra 63 metu amžiaus

■ ir viskas susideid'a ant 3884.
Tas pats yra ir su Hitleriu ir 

Mussolinu kuriu skaitlis suda
ro 3884.

Jeigu ipądalinsimie tuos nu
manus ant 2 tai pasidaro 1942.

Zinunai tvirtina buk tieji 
skaitlei bus priežastim užsi- 

į baigimo szios kares. — Taigi, 
“Believe it or not.”

iszsipilde bet nekurie bažnyti- kite informacija pakol bus per 
nej mokslincziai nesenei iszra- vėlu.
do 'buk toji kalte buvo Adomo, 
ne Jevbsi

Kaslink gimdymo, tai žinys- 
ta daktaru palengvino tame 
darbe iszrasdami vaistus su 
kuriu pagialba gimdymai vai
ką yra lengvesnis ne kaip su
valgymas obuolio, 
į Daktaras profesorius God
ard, isz Kalifornijos instituto 
yra tuom geradeju nes jis isz
rado vaistus “Nitrons oxy d 
oxygen,” kuri moteres paezios 
gali naudoti priesz gimdymą. 
Su pagialba tojo ‘ ‘nitrolo ’ ’ mo
tere nejauezia jokio skausmo 
gimdymo kūdikio, kuris ne yra 
kenkentis o kūdikis ir motina 
Jjuna sveiki apsisaugodami nuo 
visokio pavojaus kuris atsitin
ka po 'gimdymui.

{ Daktarai jeszkojo tpjo budo 
nuo penkesdeszimts meju ir pa
siuke jiems ant galo ji surasti.

Nuo kada atsirado akulorei 
tai milžiniszfkai greitai prasi
platino po svietą. Nuo ju isz- 
radimo, apie 650 metu adgal, 
keturios ypatos isz ^kaitliaus 
deszimts ju reikalauja bet ju 
neturi. Apskaityta jog tik pa- 
cziose Suv. Valstijose nuo 23 
lyg 35 milijonu žmonių neszio- 
ja akulorius.Daktarai isz Wells 
akiu ligonbutes sako buk isz 70 
milijonu žmonių Amerikoj, ku
rie turi blogas akis, tik apie 26 
milijonai neszioja alkulorius.

Akulorius pirmiausia iszra- 
do kokis tai Aleksandras de 
Spina, apie 1285 mete arba Sal
vino de Armati, apie 1300 meto, 
a’budu isz Florencijos, Italijos 
arba Roger Bacon, apie 1280 
mete. O kad senovės žmones 
žiurėjo ant tokiu iszradimu

Užraugino Mirusi Broli 
Ir Giminaite Maistui

kuri nei vienas žmogus nežino. 
Eikime, parodysiu. ’ ’

Iszejo. Feliksui szirdis plake 
nesulaikomai. Girnoje niekas 
nematys... vienas užsimojimas 
ir jis — begaliniu turtu viesz
pats, laisvas... Baugu buvo bet 
stengėsi baime užmuszti stip
riai suspaudęs asztru peili už-i 
antyje.

u u Suėjo abudu iii paezia gir- 
mo buvo jo žmona. Linksmu Irios giluma. Senelis sustojo ir 

atsisukęs sunui tarė:
“Eik czionai.”
Priėjus sunui, apkabino ji, 

pabUcziavo ir paemeg už gal- 
Svetimos vos, in akis žiūrėdamas su ne-

Simpson, Kanada — Mikenzi 
apskrityje dabar gyvena Mrs. 
A. Laurent kuri pabėgo isz 
Francijos kada Vokiecziai už
ėmė taji sklypą ir buvo ji lai
koma ten kalėjime. Motere, ku
ri dabar gyvena czionais, ana 
diena aplaike laiszka nuo savo 
motinos kuriame raszo apie 
daugeli atsitikimu kur žmones

kaipo velnio Ipagial'ba, todėl |jSz bado valgo žmogiena. Tu-

Tamoszius Barisas, Wind
sor, Conn., raszo:—Prisiuncziiu 
tamistoms užmokesti už laik- 
raszti “Saule” ant viso meto. 
Siuntinekite man laikragizt i 
kaip siuntinejot. Man “Saule” 
labai patinka skaityti ir vėlinu 
tamistoms ji iszleidineti kanuo- 
ilgiausia su pasekme.

PRISIUSKITE
TIKTAI 50d O ATLAIKYSI
TE SEKANCZIOS ISTORI-r 
JOS, PASAKOS, APYSAKOS

IR T. T.

SETAS Nr. 100

iAfrike praeita szimtmeti ka- 
fąlius Ashanti, geisdamas ap- 

. turėti didele loska nuo savo
dievaiicziu, paliepė nužudyti du 
szimtus patogiu merginu o ju 
krąuja sumaisze su kalkėms 
naudojamas ant pastatymo 
naujo palociaue del saves.

Senovės laikuose tikėjimas 
rėmėsi ant daulg kruvinu auku
ir žudinseziu. Senovės Ryme j tronomu ti musu svietas yra 15 
statydavo maldnamius kuriu bilijonu metu senumo. Todėl 
mūruose radosi skyles in ku- sziądien musu “boisai” ap- 
rias talpindavo gyvas aukas vaiksztineja jo sukaktuves taip

iszrądejus kankino ir deginc, 
kaip tai parodo paraszas ant 
stovylo Salvino, ant kurio isz- 
kalta sekanti žodžiai: “Lai 
Dievas susimyli ant jo duszios 
ir atleidžia jam nusidėjimus 
nes su velnio pągialba iszrado 
del žmonių tokius stiklus su ku
riais galėtu matyt ir skaityt.”

lam kaime, raszo motere, jau
na mergina užraugė mirusi sa
vo broli ir pussesere in baczka 
o kuna valgydavo kaip kokia 
kiauliena. Ant galo palicija už
tiko baczka su raugyta žmogie
na ir mergina uždare kalėjime.

Pagąl apskaityma žymiu as-
Dave Paežiai $10 In 2 
Metus Ir Tuos Atėmė

vaik'ucziu, kaip žvirbliu, buvo 
pilni namai. Bet atėjo audros, 
viena po kitai. Numylėta pati 
pasimirė, palikdama jauniausi 
sunu vystykluose.
aukles neapsaugojo kūdikiu 
gyvybes. Visi jie iszmire, iszli- 
ko gyvas tiktai vienas, tik pat
sai jauniauses. Jo vardas buvo 
Feliksas, arba kitaip sakam, 
Laimingas.

Tėvas tyczia davė jam toki': 
varda ir visa savo amžių dabar 
paszvente kad ji laimingu pa
daryt.

Nežinojo jis atsilsi© ne ligos. 
Diena ir iiakti dirbo o ir sirg
damas. Tik viena minti teturė
jo, kad sunui kodaugiausia tur
tu palikus, kad jo sveikata ap 
saugojus, mokslo jam indavus 
ir garbes pas žmones. Lankėsi 
Feliksas in pasaulio geriauses 
mokyklas, mokinamas buvo 
gudriausiu pasaulyje profeso
rių, auginamas szventuju vyru. 
Bet inkyrejo jaunajam geri 
pamokslai, nuobodus buvo jam

(žmones) arba degindavo juos 
ant dideliu laužu. Meksikoj pa- 
r.asziai pasielgdavo.

’ Apszlvieta praszalino tuosius 
barbariszkus pąproczius bet 
da pasiliko mums kruvinos ka
res kurios yra prakeikimu tan
iu. i : 1 :-

triukszmingai Europoje ir amt 
kitu karisziku fruntu.

Tūlą dujkrele gyrėsi priesz •
kitus buk jos mirusis tėvelis 
buvo geras vyras, jis 'buvo tik
ru “bosu” namie. Iszgirdes tai 
velionio prietelis ir negalėda
mas ilgiaus klausyti plepejimu 
tosios dukreles, atsiliepe in ja:

“Tavo tėvas buvo “ponu” 
namie? Tik juokas mane ima 
girdint tavo apsakyma o nors 
tąi negražu juoktis isz mirusio 
bet.pati gana gerai žinai kad, 
tavo motiną buvo “bosu” na
mie- Kam ežia meluot ir girtis ? 
Jau tokiu ponu namie nenore- 
cziau būti nors ir turecziau da

“Tikėk ar netikėk.”
Kare pasibaigs szirnet ir skai

tytojas gali in tai tikėti ar ne.
Mokyti žmones 'kurie užsii

minėja visokioms skaitlynems 
ir aprOkavimais, suteikia ne- 
paprąsta skaitlį kuris lytisi žy
miu žmonių ir kariaujaneziu 
sklypu szitaip:

Churchill gimė mete 1873, 
pastojo žymus valdžioje 1940 
mete ir valdo jau du metus. Jis 
yra 69 metu amžiaus. Sudedant

Yonkers, N. Y. — Ana diena pavyzdžiai szventuju.
likos perskirtas nuo savo pa-| Sugryžo namon ilgėdamos 
ežios Gustovas Henderson, 22 matytu pasaulyje linksmybių.

Tėvas jau buvo visai senas. 
Jausdamas nebetolima mirti, 
norejo sunu inpratinti in turtu 
valdymą. Pristatė sau in pagel • 
bininkus. Bet jaunasis .Feliksas 
ndkantriavo. Jam nesinorėjo 
turtu valdyti. Jam norėjosi 
juos leisti. Apspito Feliksą

ežios Gustovas Henderson, 22 
metu. Porele apsivedė 1940 me
te. Per du metus Gustovas da
vė savo paežiai tik deszimts do
leriu ant užlaikymo ir tuos atė
mė ant rytojaus. Motere buvo 
priversta ji apskunsti ant už
laikymo ir persiskyrimo. Da
bar ji nuėjo gyvent pas savo 
tėvus ir iszsižadejo iszteketijpiieteliu daugybe ir visi iii au- 
antru kartu ir gal dabar turės 
daugiau proto.

— Szvaicarijoj priesz kare 
sunaudojo vandens, du milijo
nu arkliu pajiegu del varimo 
visoku fabriku.

ŽVAIGŽDES RODO NELAIMIA DEL 
HITLERIO IR JAPONO 1943 METE

dvidęszimts metu gyvent ant b 
szio svieto. Juk jis turėjo pir-Į 
ma numirti pakol gavosi in ' 
‘‘parĮori” kur ji pats gra'bo- 
rius nunesze.” '

■ Dukrele susimaisze ir dau
giau neplepejo kas buvo “bo
su:” namie. .

• p ■ /. ; ’ 1
f Daiktarka Margarieta iStal- 
bert, isz New Yorko sako kad 
mot erom s butu uždrausta apsi
vesti pakol paezios iszmoktu 
kaiip dirbti ant savo užlaikymo 
ir savo vaiku, kas joms prisi- 
duotu jeigu pasiliktu naszlems. 
Apie tai svietas jau yra iszty- 
res kad Amerikoniszkos mote
rėles yra padarytos isz gero 
“sztopo” nes laike nelaimes 
nereikalautu ubagaut ant savo 
užlaikymo nes paezios duotu 
PR U rodą.

London, Anglija.— Pąskuti- 
nis iszdavimas seno kalendo
riaus “Old Moores Almanac” 
kuris jau yra leidžiamas net 
per 245 metus be paliovos, skel- 
jbia, kad žvaigždes (praneszaiu- 
je didele nelaimia del Adolfo 
Hitlerio if Japoniszko cieso
riaus Hirohito 1943 mete, o pa
baiga kares gal užeis 1944 me
te.

Tasai kalendorius inspejo 
pametimą, sosto per Anglisz- 
ka karalių Edvardą VIII, ir 
daug kitokliu atsitikimu, kurie 
jau iszsipilde. Tarp kito ko, 
spėjo jis toliaus: Bzia ateinan- 
czia vąsara, prasidės baisus 
musziai vakarinėje Europoje 
galima tvirtint kad prasidės 
pakajus apie Liepos menesi. 
Didele nelaime ir netikėta mir
tis laukia Mussolina o už trijų 
menesiu žvaigždes rodo, kad 
Kinai turės didele pasekme ir 
suplieks Japonus kur taipgi ke
tina kilti revoliucija taip Ją- 
poniszku gyventoju ir nelaime

ciesoriaus Hirohito.
Sovietams, Lapkriczjo žvaigž

des rodo didele permaina del 
Stalino ir visos Rusijos ir tu
rės dideli pasisekimą. Stali
nas b us žinomas kaipo didvy
ris ir iszgiąlbetojas Rusijos isz 
Hiterlio nagu.

Kaip skelbia tasai kalendo
rius, tai 1943 mete daug Quis- 
lingu (Judosziu) neteks gaivu 
nes bus nužudyti per savo loc- 
nus žmonis. Prezidentas Roose
veltas, Sausio mensije 
klupias per koki tai 
kuris užsikeises, ant 
vasties. Anglijoj bus 
ppl'tiszkos permainos,
koje kils dideli maiszacziai.

Visi sklypai kurie sziądien 
randasi po padu diktatorių, 
numes nuo saves junga nelais
vės ir bus didelis praliejimas 
kraujo Berline apie Gruodžio 
menesi.

Badai Paryžius ir visa Fran-

sis sznabždejo: “Reikalauk nuo 
senio nors dalies. Tada bent pa
gyvensi. Negi tada bus laikas 
džiaugtis kad surumbesi, ‘kaip 
tavo tėvas.”

Nesigailėjo tėvas turtu, davė 
kiek reikėjo. Bet visu neatida
vė matydamas kad sūnūs dar 
nerimtas. Ir eme augti sūnaus 
szirdyje neapykanta prie gero
jo, iszmintingojo senelio. Kurs
toma draugu neapykanta kas
dien augo; pasileidėliui sunui 
nebeužtelkdavo duotuju tėvo 
pinigu. Eme skolas daryti. Sko
lininkai eme ramy'bes nebeduo
ti. Ir gimė sunaus szirdyje min
tis, iszpradžiu nedrąsi, baisi, — 
nužudyti tęva, kad visi turtai 
jam patektu. Mintis augo ir 
stiprėjo, pagalinus virto pasi
ryžimu.

Bet nežinojo kaip tai pada
ryti. Per papirktus žmones mė
gino nunuodyti tęva, per pa

bus už- samdytus užmuszejus nugala- 
žmogu, byti. Bet senelis daugiau turė
jo gy- jo prieteliu ir daugiau proto, 
dideles negu sūnūs neapykantos. Vis- 
Ameri- ka permatė; ko nepermate — 

kiti perspėjo. Ir spąstų iszven- 
ge.

Nutarė tuomet, apmaudo ir 
nekantrybes apimtas Feliksas 
pats savo ranka tęva nužudyti.

Viena gražu rytmeti tarė tė
vas sunui:

“ JaUcziuosiu jog nebeilgai

apsakoma meile tarė:
— Feliksai, asz žinau ko tu 

nori ir ka manai daryti. Visa 
savo amžių gyvenau kad tau 
butu gerai. Tu buvai mano vie
nintele meile per tiek metu. Ar- 
'gi dabar asz leisiu kad visi ma 
no gyvenimo darbai eitu nie
kais ?

Ir atskleidęs savo krutinę pa
galinus tarė:

— Durk! Czionai mus niekas 
nemato. Czionai tave atsive
džiau kad niekas musu nematy
tu; negalėjau tavęs iszgelbeti 
nuo 'blogo, noriu iszgelbeti nuo 
teismo ir bausmes...

Feliksas iszibaio, drebėti pra
dėjo. Kaip žaibas jam galvoje 
stojosi visas jo gvenimas. Ir 
nei vienos valandėlės neimate1 
kurioje tėvo meile nebutu jam 
buvusi angelu sargu. Užkietė
jusi iki sziol szirdis nebeiszlai- 
ke; kone alpdamas isz gailės - 
ežio, krito tėvui prie kojų.

Byrėjo aszaros gausiai iper 
veidą seneliui. Bet laiminges
nes valandos jis savo amžiuje 
nebuvo turejas. Atrado savo 
sunu...

...Ar buvo panaszaus atsiti
kimo žmonių tarpef Ar gali bū
ti tokios szirdies tėvas — žmo
gus ?

Bet visi mes žinome kad Te, 
vo dangiszkojo szirdis yra 
mums nesulyginamai geresne.

“Taip numylėjo Tėvas pa
sauli kad Sunu savo vienatini 
davė už mus nukankinti. ’ ’

Ar apskaitei, kiek dovanu 
esi nuo Jo gavės? Nesuskaitysi.

Vercziau pasiklausk ka tu
ri, ko būtumei nuo Jo nepa- 
emes ?

Ir virsz visu duotuju gerybių 
Jis laukia tavęs, kuomet pas Ji 
ateisi ir busi inpediniu visu Jo 
dangaus turtu.

O tu, kaip padarysi? Ar-gi 
norėtum būti sunum žudytoju?

Ar-gi ne krislo žmogiszko 
jausmo neturi, jeigu iki sziol 
taip toli buvai, taip prieszin- 
gas Gerajam Tėvui?

Stanislovas Poskaitis, isz 
Great Nock, N. Y., raszo:-- 

'Acziu tamistoms, kad nesulai- 
jkete mail laiikraszti “Saule’ 
už kurią dabar prisiuneziu už 
mokesti ant viso meto. Asz 
sterJgsiuosiu prikalbyt kitus 
prie skaitymo “Saules,” ir jau 
iszdalinau keletą numiariu laik- 

. rąszcziu kad kitus paakvatyt 

. prie skaitymo, bet su pinigais 
sunku, ir žmonys neturi ar ne
nori mokėti bet stengsiuosi pri- 
siunsti nauju skaitytoju jeigu 
man pasiseks. Vėlinu jums ge
ro pasisekimo jusu darbuosis 
ir geros sveikatos.

— Agota Nash, kuri mirė 
Philadelfijoj, paliko testamen
ta kuriame užrasze du dolerius 
ant sanivaites del užlaikymo sa
vo mylimo szuniuko.

— Kiniszki tėvai negali pa
likti vienam sunui daugiau tur
to kaip kitam; turi del visu ly
giai padalinti.

Velniszkas Malūnas, 
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai- 
lele, Dūmojimai, Ketvirtas 
Prisakymas Dievo, Kelautojei 
In Szventa Žemia, Beda, Kaip 
Tamsunus Prigauna, Pranuko 
Nelaimes, Audra, Kodėl Bal- 
raus 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 Sauls, 
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.

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

:: 25č ::
"SAULE” - MAHANOY CITY, PA

:: 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.

BE 100%
WITH YOUR

“Mes negalime turėti viską ka 
tik panorėsimo jeigu musu ka
reiviai ir laivoriai turi turėti 
ko jiem reikia prie ingalejimo” 

Sako — Fr. D. Rooseveltas
Prezidentas Saviem Valstijų.

Ant

Skaitykite “Saule”
PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI, ... 50c i

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

arba pradžia 
SKAITYMO

cija aplaikys ląisvia, ir vėla ja gyvensiu. Turiu girnoje užkas-
valdys prezidentas.

i ...ir...
RASZYMO

gAPNOftiuę;
Su 283 Naujai* Paveikilai* 

160 Dideliu Puslapiu 
8 coliu ilgio - 5% coliu plocsia 

Pagerintas ir Padaugintas isa 
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.
I , --- ~----------
į ta mano didžiausi turtą, apie SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT.

u
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

64 pus., Did. 5x7col 
Tiktai, 10c.

SAULE

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

f ...IR MALDA...
/ \ Motinos Szvencz.

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

Preke, 15c
SAULE PUBLISHING CO.

MAHANOY CITY, PA.
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naujiena nuo manes dažįnosiĮ Kas tau, senuk ? ar gal ser-
nes knygose 'daug rąncKisL-' I gi, ar alkanas?? Gal tau kaą,ken-

Szuo rodės Ad kratės'ha Kat-'kia mes mali taiVefe-gailai • '■
rinka in ji kalbėjo, pradėjo- —Senas tai daigtas! Niekas 
augsztyn szokinet ir su uodega, man nekenkia; daug, laibai 
sukt. Katre velia palbulcziavus Idaug ant svieto nukentėjau!

(Tęsinys)
— O tai kodėl Dievas, jeigu 

Jis taip geras yra kaip kalbi, 
tai kodėl Jis paliko mane sie
ra ta? Kam pavelija kad m'ane 
Szimieiie miusztu ir stumdytu; 
kam pavelija kaimo vaikams 
mane akmenimi mėtyt ir raga
na vadint? Kodėl neduoda m’an. 
valgyt kada buriu alkana, ko
dėl neduoda man naujos szle- 
bukes ir nepasako kur mano 
brolelis? — klausė mergiuke 
senelio ir žiurėjo in ji akutes 
isžvertus.

— Matai, mano kūdiki, Die- 
v’as tau del to tiek vargo užlei - 
do, idant dažiriot, ar ta viską 
iszkentesi. Dievas neužmirszo 
apie tave. Žinokie ir tai, mlano 
kūdiki, jog Dievas visu sutvė
rimu rūpinasi. Jeigu busi dora 
ir gera tai žmones apie tavo do
ry bia patyria gailaus tavęs ir 
mylės; o kalimo vaikai, kurie 
dabar ant tavęs užklupineja, 
praszys idant su jais bevytais!.

— O, tai ilgai reikėtų laukt, 
—- atsake mergaite su aszaroms. 
— Tu, utageli, nežinai kaip 
main liudrila sėdėt vienai grin- 
czeleje ir mislyt apie tai jog 
kaimo vaikai turi savo tėvelius 
kurie juos myli ir duoda valgyt, 
memusza ir drauge siauezia. O! 
kad tu žinotum, mano seneli, 
kokia mane gailestis apima, 
kaip laikais už krumu pasislė
pus matau kaip jie siauezia, tai 
nežinau kas su manim darosi. 
Asz tik su szunim pasidžiau
giu, kuriam nubėgus in girria, 
liepiu jeszkot zuikucziu ir ki
tokiu žvereliuu bei paukszteliu 
ir pavydžiu paukszteliamš 
sparneliu, jog jie taip gali le- 
kiot. Asz pauiksztelius labai 
myliu; asz in juos kalbu idant 
sujeszikotu mano broleli ir pa
sakytu jam jog asz pas Szimie- 
ne dideli varga keneziu. Ir szu- 
nelis supranta ir nori idant to
ji boba pastiptu. O, jis iszma- 
nus szunelis.

Kad tu žinotai kaip jis įbuna 
nulindęs kaip manę boba mu- 
sza, tai stėbetumetes — aszaros 
kaip žirniai isz akiu byra o 
kaip jam pasiskundžiu, tai ma
no rankas laižo ir siekia mane 
pabueziuot. Kada-gi buriu 
linksma, žiedelius ir uogas 
rinkdama dainuoju, tai jis nori 
siaust — loja, vartosi ant že
mes lyg girtas, tai vela szoki- 
neja.

Tai-gi, vasara, yra m'an links
ma nes tik pamislyk, kaip man 
baisu ynai vienai sėdėt grineze- 
leje kada užeina žiema o vieto
je žiedu, sniegas guli ant že
mes. Grinczeleje szalta ir nieko 
su szuneliu valgyt neturim; ne
matyt žmonių nei paukszcziu, 
tiktai laikais vilkas pro Igrin- 
czelia praslenka arba zuikelis 
pasirodo. Tada paima mane 
baime ir draugia su szuneliu 
pasislepiam po lova. Isz baimes 
ir piktumo sudraskycziau save 
o labiausia ta girtuoklių Szi- 
miene.

Czion nutilo ir rymodama 
ant rankeles tylėjo. 'Ubagėlis 
nusiszluoste su rankove asza- 
ras nuo kuriu negalėjo susilai
kyt laike Katriukos pasakos. 
Paskui tarė:

— Matai, kūdiki, kaip laibai 
užtemdė piktybe tavo szirdi. 
Nežinai jog tokiu pasielgimu 
nieko gero nesulauksi, nepatai
sysi savo būties — insipyksi

Dievui ir žmoniems. Bukie ge
ros mislies o Dievas apie tave 
neužmirsz. Kada tave pikti 
žmones ar vargas vargins, ka
da tavo szirdi skausmas, rūsty
be arba baime apims, klaupk ir 
sukaTbekie nobažnai poterėli; 
Motina szverieziausia sustip
tus tave.

— Kad asz poterėlio nemoku 
les užmirszau — atsake nusi
gandus mergiuke.

— Asz tave pamokinsiu po
terėli ir daug kitokiu daigtu, 
kada kita syk ateisiu. Dabar 
neturiu laiko, turiu skubint to
jaus — ir pasiikelinejo eiti.

— Neeikie da, seneli, taip 
greit... Pabukie, nes man nera
mu vienai... o laibiausia, man pa
tinka tavo .pamokinimai.

— Negaliu ilgiaus užtruki; 
nenueieziau ant atpusko. Sn- 
batoje, leidžiantis siaulei, lauk
siu tavęs aria-lkur ant ano kal
nelio, pas kryžių. Kaime neno
riu daugiaus pasirodyt idant 
ma'nes nedorus kaimo vaikai 
vėla neužkluptu. Ten ant kalne • 
lio bus geriausia pasikalbėt ir 
pasimokint.

Tai pasakęs ubagėlis atsisvei
kino mergiukia ir nusiyrė szlu- 
buodamas. Katriuka likos vie
na ir in griWczeles siena pasi
rėmus ilgai mislijo apie tai, ka 
jai senelis kalbėjo.

-— Kas'žin, ar tai teisybe bu
tu? ar galiu būtie laiminga, 
kaip ir kiti vaikai?... — kalbė
jo in save sieratele — ar jie no
rės su manim siaust ir kalbėt?... 
Juk ubagėlis kalbėjo... bet kaip 
galima 'būti gerai?... mylėt gir
ta Szimione ir netikusius vai
kus, kurie nuolatos mane 
skriaudžia ?

Czion atsiminė ant bažny- 
czios ir stebuklingo Motinos 
Dievo paveikslo, tuojaus jai 
pasidarė ramiaus, svietas ir 
žmones gražesni stojosi. Uba
gėlio žodžiai, kokiu da nebuvo 
girdėjus, laibai jauna szirdele 
sujudino. Ilgai apie tai durno
jo ir pastanavijo isz to pasinau
dot.

Subatoje nusidavė ant kal
nelio su pluoszteliu žiedu. Ne
ilgai reikėjo laukt — pasirodė 
ir ubagėlis.

— Jau mislijau jog apie tai 
užmirszai ka priesz kėlės die
nas kalbėjome.

Tai pasakius, pagriebė sene- 
i ui už rankos ir toliaus kalbė

jo:
— Imkie szituos vainikėlius, 

tai papuoszi Motinos Dievo ab- 
roza.

— Gerai, kūdiki, padabinsiu 
ant tavo intencijos, idant tave 
Toji Motina turėtu savo apglo- 
boję. Asz ir apie tave neužmir- 
szau — žiurekie koki gražu 
lementoriu nupirkau, ant ku
rio iszmoksi skaityt.

Kaip tik mergaite paregėjo 
lementoriu, tai isz džiaugsmo 
net verkt pradėjo ir paszauke:

—■ 0 tu Dieve dievuleii, sztai 
dabar turėsiu knygele, — galė
siu bažnyczioje skaityt ant jos, 
kaip Grigu Baiborele, Juozu
kas ir Tamoszius. Dabar jau 
busiu gera ir neliudesiu.

Paskui atsigryžus in savo 
szunėli kalbėjo:

— Ir tu, szuneli, daugiaus

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

Turėjau paezia ir vaikus; ap
gynime tėvynės inžengiau in 
glitas kareiviu; laike muszty- 
nes netekau kojos ir rankos, 
gavausi in ligonbute o kada 
paleido, parėjau namon bet bai
sus regėjimas persistatė mano 
akims: ant vietos kur stovėjo 
grinczele, buvo krūva gružu, 
pati su vaikeliais silsejosi ka
puose. Neturėdamas pažinsta- 
mu nei pinigu, mokinau kaimo 
vaikelius ir tokiu budu varga 
nuo saves gyniau nenorėdamas 
nidkam būtie sunkenybe. Jau 
nuo daug metu trankiausi po 
svietą. Pažinau visokius žmo
nis — turtingus ir vargszus bet 
niekur neužtikau su tikru tikė
jimu ir su tikra artimo meile. 
Nors man Sutvertojas viską 
atėmė : turtus, paezia, vaikelius 
ir ant galio ubagu pasilikau, 
vienok apleistu nesijaueziu nes 
tikiu in Dievo mielaszirdyste 
ir tuojaus ar vėliaus aplaiky- 
siu užmokesti.

Nutilo ir žiurėjo in nusilei- 
džianezia saulute.

— Na bukie -sveika, Katriuk! 
mokinkis ir procevpk, neuž- 
mirszkie mano pamokinimu — 
ir mergaite in veidą pabuezia- 
ves, nuejo savo keliu kelis kar
tus atsigryždamas.

Atėjo Subata. Katriuka nu
bėgo ant kalnelio laukti sene
lio. Pradėjo temti, viskas nuti
lo, senelio vis nematyt.

Katriuka ■ ne . nemislijo jog 
senelis žodžio nedalaikys. Ant 
galo iszgirdo tykius žingsnius 
besiartinant. Mergina paszoko 
isz vietos ir labai nusistebėjo 
kada vietoje senio, paregėjo su 
didelia lazda apsigerusia Szi
miene, jog vos kojas vilko ku
ri ipasza nike:

— O tu 'prakeikta valkata! 
Ar tai taip namus vaktuoji? 
Tai taip už auginimą užsimoki, 
jog nedaviau isz 'bado pastipt? 
Tu misliji jog asz toki kvaila ir 
nežinau jolg tu ežia su kokiu 
valkatų susibėgi ir viską del jo 
isz namu neszioji ? Palauk, tu 
prakeikta!— ir nepasijuto Kat
riuka kaip jai su lazda in galva 
bumbtelėjo.

— Jėzau! Marija! Juozapai! 
— paszauke ir puolė ant žemes 
be žado.

(Bus daugiau)

ubagėliui iii ranka toliaus kal
bėjo:

— 0, kol gyva busiu, fai ne- 
užmirsziu ir melsiu Dievo idant 
tau butu gerai ant svieto.

— Nedekavok man, Katriuk. 
Mokinkis gerai ir bukie dora o 
tai bus geriausia del manes pa- 
dekavone.

Ir tuojaus sėdo senis ant kel
melio ir pradlejo pirmutini 
mokslą. Sekėsi labai gerai 
mokslas. Pasirodė jog mergai
te turėjo gera galva. Lemento- 
riūs stojosi jos prieszaliniu 
draugu — miegojo su juom ir 
visada entyj nesziojo. Jau da
bar neužvydejo vaikams siaus
ti ir geresniu parodu, nemisli- 
jo pykt — stojosi dora mergai
te.

Szunelis kožnia karta atsitu
pės akyvai žiurėjo mergaitei 
in akis, kaip ji jam pasakojo ka 
isz lementoriaus iszmoko.

Szimiene, Užtikus ja karta 
skaitant, isztrąuke isz ranku 
lementoriu ir paszauke:

— Žiūrėkis tu jos, in ka tai 
pavirto ir ko da uužsimane — 
ir norėjo mylima mergiukes le
mentoriu supleszyt bet mergiu
ke insidrasinus priszoko prie 
senes, isztraujke lementoriu ir 
leidosi in girria neklausydama 
ant Szimienes keiksmu ir pik- 
taravimu. Szuo bego paskui ir 
atsisukdamas rode indukuusiai 
bobai dantis, kuri paskui vijo
si.

Katriuka buvo greitesne ir 
kada senoji pailsus ant žemes 
sėdo, mergiuke jau buvo girrio- 
je. Sėdo tankumyne ir netrukus 
užmigo.

Tykiam miege turėjo ji viso
kius sapnus. Pirmiausia rodėsi 
jai jog užtiko Szimione ir musz- 
dama be mielaszirdystes užda
re in tamsu kalini, kad neisž- 
leist daugiaus. Baime neisapa- 
s’akyta apėmė ja. Paszokinejo 
isz miego. Prižadinėjo pataisa, 
kad tik ja neuždarytu in kalini. 
Tai vela mate per sapna dideli 
ir puiku soda, tankiai medžiais 
užsodinta, daugybe visokiu žie
du.

Sapnavo ir savo broleli, pui
kiai pasirėdžiusį. Ji ant saves 
turėjo balta szlebukia, sėdėjo 
po lie'pos pavesiu, mokino vai
kus skaityt ir dekavojo Dievui 
jog jos kentėjimai pasibaigė.

Kada pabudo, paszauke:
— Dieve mano! Kokis tai 

gražus sapnas, kasžin kada isz- 
sipildys?

Susijudinus pradėjo verkt o 
szunelis pakilęs pradėjo in ja 
žiūrėt. Ji tam savo prieteliui 
sapna apsakė norėdama pasi
dalint linksmybe.

Su baime gryžo namon. Ant 
giliuko nerado Szimienes na
mie — buvo iszejus ubagaut. 
Už keliu dienu sugryžo girta, 
apie viską užmirszo.

* * *
Kožnas suėjimas su ubagėliu 

atneszdavo Katriukai nauda — 
iszmoko skaityt ir raszyt ir 
Dieva ir žmones mylėt. Visokį 
skaitymai pradėjo jos nedory- 
bia kas karta labiaus malszint. 
Su atyda klausė visokiu senu
ko apsakymu ir kožna žodeli 
sau in galva ir duszia dėjosi.

Besiartinant rudeniui, kada 
žiedai nuvyto ir pradėjo lapai 
geist, senelis kožna diena buvo 
liudlnesniu ir jo aikys buvo pil
nos aszaru, ka patemijiis Kat
riuka paklausė:

— New Yorko gyventojai 
turi suvirszum 178,000 automo
biliu.

— New Yoiko muzejuj Me
tropolitan randasi grabas Egip 
tiszko szldktos, turintis 4,500 
metu senumo.

NUSZLUOSTYKITE 
TAJI NUSISZYPSOJI- 
MA NUO JO SNUKIO!

U. S. Treasury Department

BALTRUVIENE

Apie viena triksa pasakysiu, 
Visiems ezionais iszdainuosiu, 
Oliaju j vyras su 'boba susįki- 

virezino,
Už ka? tai ten žmones žino. 

Visus langus stuboje iszdauže, 
Ir bobelkai galva sudaužė, 
Mat bobele isz namu npręjo, y 

pabėgti,
Bet nabagėlė negalėjo suspėti.

Vyras boba pagriebė,
Su peiliu in pilvą reže, 

Tuojaus turėjo daktara 
paszaukti, 

Ir pilvą bobai suraukti, 
Kad ir szimtine daktarui 

užmokėjo, 
Bet už pikta darbu bobai 

atmokėjo.
G ai bobelka dabar pamokinimą 

turės, 
Dievobaimingai ir Krikszczio- 

niszkai apsieis.
* * *

Važiavau ana diena ant 
bosuko, 

Neilgai kelione užtrulko, 
Ba tik isz Mahanojaus miesto, 

Skulkino pavieto.
Mat važiavau in Szenadori, 
Pas pažystama gaspadoriu, 
Da isz Lietuvos pažystama, 
Skilandi pas ji veždama.

Atsisėdus alnt sėdynės, 
Prie jaunos merginos, 
Isz pradžių nepažinau, 

'Nes akuloriu neturėjau. 
Savo jaunikiui iii šžbiia' ' 

£ stuktelėjo, 
Ka tokio kalbėjo, 

Isz pradžių net persigandau, 
Bet tuoj nudžiugau,

Ba buvo tai Lietuvaite, 
Patogi, bet kvaili mergaite, 
Papuoszu ant galvos turėjo, 
Žmones isz juoko net drebėjo, 

Galvos nebuvo mlatyt, 
Net kaklo negalėjo užlaikyt.

Czeverykai nuo dvylikos, coliu, 
O ant nosies pora akuloriu, 
Bet kada savo žioti atidarė, 
Žmones nuo dyvu burnas 

atidarė.
O-gi szirdeles pliovojo, 

Ir kvailiojo,
Mistino kad asz nesuprantu, 

Ir nieko negirdėjau.
Ant galo atvažiavau in 

Szenadori,
Isžlipo kokiam tai užkaboryj, 

Kur nuėjo tai neregėjau, 
Bet jai to neužvydejau.
Tegul ja nogla paima, 

Tokia iszgama,
Be sarmatos jokios,
Ir merginos tokios, 

Kita syki daugiau bbs, 
Jeigu isz kvailumo nępalbus, 
Dabar taukiai ant bosuko 

važinėsiu,
Ir josios darbus sznipinesiu, 

O tada duosiu,
Ir nieko nebijosiu, 
Teita jos iszpilsiu,

In laikraszti patalpinsiu, 
Luk aut Seidi,
Mai fain leidi!

Per Pirkimą Suvienytu 
Valstijų Kares Bonas 

Ir Markes

—■ Metras yra konia taip 
ilgas kaip Lfkmerikonįszkas 
mastais; kilogramas turi konia 
tiėk kiek kvorta; centimeteris 
yra taip ilgas kaip 2/3 dalis 
Angliszkos mylios.

□ziadienihe
■ ■

Liga
Susipesze... ne.isz szio ne isz 

to, ot, paprastai kaip atsitinka 
tarp vedusiu porelių.

Jisai nuėjo iszmaukt kėlės 
munszaines isz rupesties, ji už
rakino duris ir neleido jo in vi
dų. Ant .rytojaus ne ėjo jis in 
dalba o kada pati iszsiunte vai
kus in mokslaine, jis sugryžo ir 
pradėjo isz naujo velneva.

Apie piet atvažiavo automo
bilius, palicija inkimszo ji in 
vidų kaip koki meitėli ant pa- 
pjovimo, susirinkia kūmutes 
viena kitai sznabždejo in ausi 
bulk susipesze ir apsidraskė.

. Buvo tai pradžia tojo gyve
nimo perstatymo...

Po tam dingo ju sarmata 
priesz Dieva ir žmones, pradėjo 
nupuolinet kas kart žemiau o 
buvo tėvais jau penkių vaiku...

Vaikai vienas kito klausinė
jo kas pasidarė — už ka? Kas 
atsitiko tarp mamos ir papeš? 
Jokiu budu negalėjo susiprast 
del ko jie, tevai, negali sutikti 
tarp saves.

Viena diena mama paliepė 
jiems pasirodyt, kalbėdama 
buk važiuos in Pbttšvilles su-
da.
“In suda? Mamyte, kas tai 

yra sūdąs?’'’ — įklausė jos.
Ji nieko ant to neatsake. Ke

lionėj6 iprisakinejo vaikams 
idant įkalbėtu 1 teisybe ant gū
džios klausymu. Vaikai priža
dėjo bet nežinojo apie ka ežia, 
eina. Klausinėjo mamos ar sū
dė pamatys savo pape (tęva). 
Ilgai jo nemato...

Pribuvo in suda kur sėdėjo 
daug žmonių kurie žiurėjo ant 
kokio tai pono kuris augsztai 
sėdėjo. Aplinkui sukinėjosi ko
ki tai įpuikei pasirėdė ponai ku
rie įkalbėjo su tuom ponu kuris 
sėdėjo augsztai.

Ant galo kokis tai ponas isz- 
szauke ju pravardes. Ji pasi
ėmus du mažesnius vaikus už 
ranku o trecziam paliepė eiti 
paskui ja ir sesti prie stalo prie 
kurio jau sėdėjo ju pape.

Vaikai paregeja tęva, priszo
ko prie jo linksmai, szirdingai 
ji bueziuodami.

Jam ir jai stojo akyse asza
ros — vaikai neprijautė ju ne
sutikimo — vaikai mylėjo juos 
lygiai.

Ant galo paszaukta ja ant 
krėslo prie sudžiaus, kur pro 
veiksmus apsakė apie panesz- 
tas sikriaudas. Po tam paszauk
ta vyriausia mergaite.

— Ar matei idant kada tavo 
pape musztu mame ?

— Ne, asz myliu pape ir ma
ma, — noriu idant pape eitu 
namo...

Penki vienokiai liudijo ir ap-j 
sakinėjo ta'pati; penki buvo už 
sutaiką tėvo su motina.

Sudžia paliepė jiems susitai
kyt. Vaikai tuom kart apkabi
no kaklus tėvo ir motinos, lai
ke už ranku irkalbejo ka mate 
sude irur tuojaus važiuos na
mo... Jie rijo ikarcziaS aszaras...

—■ “Sziadienine liga” — pa
szauke slidžia.

Po tam prasidėjo perklausy
mas antros poros kuri skundėsi 
ant nesutikimo, norėdama ap- 
laikyt persiskyrimą ir taip tę
sęsi per sanvaites, menesius ir 
metus toji liga... F.B.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 

| laikraszczio. PASKUBINKITE 1 I I 
I SAULE PUB. CO. Mahanoy City, pft.
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Kirsk Jiems Kur Skau
dės ... Pirkie Bonu!

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

Duokie musu kareiviams 
ginklu, eroplanu ir tanku kū- t 
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
kie bonus kurie kasztuoja 
nuo $18.75 ir augszcziau o 
markes nuo 10c ir daugiau.

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto iri 

kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
del, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in rėdys 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
mums darba ir daug ergelio!

ISTORIJEapic Ila isz ma- 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkilą, Kąip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygUjVerta Ne- 
užmirszt, Kaip dagy,vent 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., 

“SAULE”~YRA
GERIAUSIA 
DOVANA!

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines Senatorius Majorum

— 'Sercdoje pripuola Szv. 
(Mortos, Panos.

— Visose Kataliku parapi
jose mieste, vaikai yra .priren
giami 'prie Dirmavones Sakra
mento. In Szv. Juozapo Lietu
viu bažnyczia vyskupas pribus 
Nedėliojo, Spalio-October litą 
diena.

— Sukatos ryta likos surisz- 
ti mazgu moterystes Szv. Juo
zapo bažnyczioje, per vikarą 
Kun. S. Vens'lausika, pana Fio
rentina, duktė Jonu Urbu, 1011 
E. Centre u! y., su Jurgiu Belo- 
vcsczik, isz Bridgeport, Pa. 
Vestuves atsibuvo pas nuota
kos tėvus.

— Diena 10-ta Rugp.-Aug. 
prasidės vajus rinkimo .pinigu 
ant pralinksminimo .kareiviu 
abazuose. Mahanojaus dalis 
surinkti bus 1,500 doleriu. Ta
sai vajus atsibus po visas Suv. 
Valstijas.

Majoras Henry Cabot Lodge 
isz Massachusetts, kuris yra 
senatorium, dalyvavo smar
kiuose musziuose ant Libijos 
franto iszeidamas isz tu mu- 
sziu sveikas ir gyvas.

keliones padėjo investi.
Alaskoj, ginkluotos jėgos 

yna puikiausia inrengti pulkai 
visame pasaulyje. J u dvi-pu- 
sinis “siki-siutas” yra puikus. 

(Viena puse yra žalios spalvos, 
Į kita balta. Apsaugoja neszio- 
toja nuo prieszo ir nuo oro. Fi
nu kareivis 'dėvėjo balta paltu 
Finu-Rusu karoję, bet Ameri
kos “ski-siutas” yra pirmas 
vartoti dvi apsaugojan-ožias 

(spalvas in viena paltu., Alas- 
kos pulkai irgi vartoja “ty
phoon siutą” pagaminta isz 
lengvos, baliono-ruszies, gumį-

Norvegija Aplaikys 
Paszialpa

TRUMPOS ŽINUTES
Michigan City, Ind. — Dide

lis bosas prisigrūdęs vaikais, 
va'žiuojancziais in pikniką, li
kos pataikintas per truki kuris 
u.žmusze tris vaikus ant vietos 
ir deszimts kitus sužeidė.

Detroit, Mich. — Valdžios 
agentai aresztavojo 22*mieste- 
liuose daug ateiviu kurie prita
rė Vokiecziams ir Italams.

Philadelphia, Pa. — Thomas 
Hodges, 32 metu, perpjovė ger
kle savo 18 metu paežiai su pei
liu po tam pats sau padare pa- 
nasziai, mirdamas in kėlės mi
liutas vėliaus.

Prezidento Roosevelto 
Praneszimas Priesz Da
rymą Ateiviu Skirtumo

Washington,' D. C. — Pabrėž
damas nusistatymą, kuris .pa
dės užbaigti neteisingam dary
mui skirtumo samdyme ateiviu 
prezidentas Rooseveltas Liepos 
12 pareiszke kad dabar žmogui 
darbas nebus,atsakytas tik dėl
to, kad jis yra svetimos kilmes.

Prezidentas Rooseveltas sa
ke kad darymas skirtumo įprio- 
szais bet kuria kuopa ar .grupe 
asmenų (buvo neteisinga ir pa
vojinga karo pastangai.

Prezidentas Rooseveltas nu
rodė, kad nėra jokiu varžymu 
kaslinlk samdymo ateiviu, tik 
kad jie turi gauti leidimą nuo 
Karo aiba Laivyno Departa- 
mento-skyriaus jei nori dirbti 
karo gamybose su valdžios kon
traktais arba sutarimais, ku
rios yra slaptos, arba aprybo- 
tos.

“Federaliai instatymai ne
draudžia privafezius asmenius 
samdyti ateivius tautinėse ka
ro pramonėse,” prezidentas 
pabrėžo. Federaliai instatymai 
nedraudžia samdymą sveturgi- 
musiu piiiecziu bet kurios tau
tines kilmes.”

Prezidentas Rooseveltas pa- 
aiszikino, 'kad ateivis, kuris no
ri dirbti prie slapto arba apry- 
boto darbo turi gauti aplikaci
jos arba pritaikymo blanku 
isz United States Employment 
Service, kuri instaiga padės 
jam iszpildyti viena blankus 
puse. Kita puse darbdavys tu
ri iszpildyti ir pasiusti pacztu 
tinkamam departamentui, ku
ris paprastai duoda nuspren- 
dirna in, 48 valandas, nuspren-

d ima vėliau galima persvars
tyti.

Ateiviu skundus, arba kitus 
neprisilaikymus prie szio vei
kimo 'būda, galima pasiusti in 
“Committee on Fair Employ
ment Practices, Washington, 
D. C.,” ‘buvo praneszta.
Szis būdas buvo prirengtas pa
gal Prezidento insakyma abel- 
nui prokurorui Biddle, Ka
ro (Sekretoriui Stimson, Laivy
no Sekretoriui Knox ir Malco
lm MacLean, pirmininkui “ Co
mmittee on Fair Employment 
Practices. ’ ’

Kaslink aiplikaciju-pritaiky- 
mu, Prezidento Roosevelto 
ypatingas praneszimas insake 
interesuotam,s departamen
tams “ypatingai ir greitai ap
svarstyti” praszymus Suv. 
Tautu tautiecziu ir draugingu 
Amerikos respublikų tautie
cziu, ir visus kitus sekama 
kliasu ateivius, kad ir jie butu 
ateiviai-prieszai,—

“A—Ateiviai, kurie tarnavo 
ginkluotose jegose Suv. Valsti
jų ir kurie garbingai paliuosu’o- 
ti.

“B—Ateiviai, kuriu szeimy- 
nos turi arba turėjo narius Suv. 
Valstijų karinėje tarnyste* 
je.

“C—Ateiviai, kurie pasto
viai gyveno Suv. Valstijose 
nuo 1916m., ir kurie negryžo in 
paeities szali, per paskutinius 
10 metu.
“D—-Ateiviai, kurie susi

tuokė su asmenims, kurie tuom 
laiku buvo Suv. Valstijų pi'lie- 
cziai ir kurie pastoviai gyveno 
Suv. Valstijose nuo 1924 m., 
negryždami iii paeities szali 
per pereitus 10 metu.

'“E—Ateiviai, kurie pareisz
ke norą tapti piliecziais Suv. 
Valstijų ir kurie padavė natū
ralizacijos, praszymus arba pe> 
ticijas priesz Gruodžio 7-ta d., 
1941 mete.”

nes medžiagos kada ten lija. 
Ju “ski” czebatai irgi ypatin
gi ir, akiniai apsaugoja akis 
nuo oro ir sniego.

Eilinis kareivis turi vilnone 
ir ^tine “khaki” kepure ir 
plienine szalma (helmet). Szal- 
tam orui, jis turi megzta kepu
re su skepetaite apdengti ausis.

Lakūnai vartoja naujos ru- 
szies siutą., jis apszildomas el
ektriką. Szis siutas yra intai- 
sytas dratais ir galima suval
dyti sziluma kada oro stovis 
greitai mainosi. Lakūnai ja
me yra szi'lti net ir 60 laipsniu 
žemiau zero ore. Nauji siutai, 
kuriu yra apie 12,000 ligi szio], 
yra daug lengvesi negu seni a- 
vies kailio pamuszalo siutai. 
Su jais galima ir laisviau dirb
ti.

Ypatingi uniformai-maudic- 
ros yra nesziojamos parasziu- 
tininku. Tie, nuo 'bato ligi gal
vos yra ypatingai pasiūti kad 
atatiktu ju darbui.

Kareiviu mandieros ir jo in- 
rengimai kainuoja daug pini
gu. (Pirmais metais Parinktines 
Tarnybos valdžia iszleido dau
giau negu puse bilijono doleriu 
inrengiimui nauju kareiviu.

Kiekvienam kareiviui 'buvo 
iszleista per metus $162.05. Isz 
tos’ sumos $107.89 buvo del 
drabužiu, atliekama suma už
laikymui.

Ypatingos mandieros ir in- 
rengimai del ypatingu pulku 
vienetu yra atskiros iszlaidos, 
bet pagrindiniai, kareivio ba
tai, kojines, marszkiniai, apa
tiniai, kelnes, nosines, ir t. t., 
padengtos tais $162.05.

Dar prie to, kiekvienam ka
reiviui yra duota siūlai ir ada
tos, špilkos, guzikai ir kiti rei
kalingo daigtai pataisymui 
drabužiu. Ir dar kitoms reik- 
menoms už kurias yra pra
leidžiama $15.79 per metus, su
sideda isz tokiu dalyku kaip 
toiletiniu daiktu, rankszluos- 
cziu, diržu ir pan.

Dedes Šamo 1942 m., karei
vis yra geriau inrengtas ir ge
riau aprodytas negu bi kitas 
kareivis kokioj kariuomenėj 
sziadien. —C. C. For A. U.

Kareivis Ir Jo Mandiera 
(Uniforma)

Pereitame kare (kautynes in- 
vy'ko maždaug tik vidutinio o-l 
ro zonose. Sziam'kare drapanos 
kareivio turi Imti pritaikintos 
visokiam orui, todėl, kad jis 
pasirodo iii vairiausiose pasau
lio dalyse. Kareiviai tropisz- 
kose vietose dėvi ypatingai pa
gamintas 1 e n ,g v a s kelnias 
“slacks,” kurios kareivi ap
saugoja nuo karsztos saules, 
vabalu,, visokiu krumu ir sau
les indegimo. Szitam orui ka
reiviai turi trumpas kelnias. 
Bet Icelande, kareivio drapa
nos seka Eskimo apredalus, 
jas Dr. Paul Siple, narys Byrd 
Antarktiko ekspedicijos arba

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Norvegijos ambasadorius, 
Wilhelm Morgenstierne ir 
Amerikoniszkas sekretorius 
Cordell Hull, pasiraszo ant 
paszialpos del Norvegijos. 
Amerika pristatys jiem viso
kio kariszko mnterijolo ir 
maisto ir suszelps jos laivy
ną kuris yra ketvirtas di
džiausias ant svieto.

INIRSZES VYRAS 
SUŽEIDĖ

BURDINGIERIU
Pati Pabėgo

Howelville, Pa. — Jo didelis 
giliukis kad Šato Contello ne
mokėjo gerai szaut nes butu nu- 
szoves ant smert savo burdin- 
gieriu Mateo Georgio ir savo 
paezia bet tiktai sužeidė bur- 
dingieriu kuri užtiko mieg- 
kambarelyje prie savo paezios.

Vyras randasi kalėjime o 
burdingierius guli ligonbuteje 
su kulka plaucziuose. Kada vy
ras užtiko savo moteria glėby
je burdingieriaus, motere isz- 
bego isz kambarėlio ir lyg sziai 
dienai nesugryžo po pastogia 
savo nuskriausto vyro o gal ži
no kas ja laukia.

Užmokėjo Taksus Su 
2,821 Centais

Hazleton, Pa. — Kokis tai 
žmogelis, atejas in ofisą takso- 
riaus, padėjo ant stalo kelis po
pierinius maisziukus kuriuose 
radosi 2,821 centai, sakydamas 
buk nori užmokėti taksus $28.- 
23. Nusistebėjo taksorius ir tu
rėjo pasamdyt kėlės merginas 
kad perskaitytu tuos centus 
bet buvo trumpa da dvieju cen
tu kuriuos žmogus turėjo da- 
moket.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Kiniszkas Generolas Lankosi Amerikoj
ori

Kiniszkas generolas Hsiung Shih-Fei, pribuvo pas pre
zidentą Roosevelta ant rodos kas kiszasi apgynimo jo tėvy
nės. Jis randasi ant kaireses szale generolo Drum kada pri
buvo ant Governors Island.

ISZLIETUVOS
Nuskendo 2 Lietuvos 

Laivai
Latvija. — Žinios praneszia 

kad kilus'karui laivas “Kretin
ga” isz Talino, Estijoj, plauke 
su -500 Estu, kurie buvo gabe
nami hi Leningradą. Viena.ke- 
lione pavyko, bet plaukiant an
tra karta buvo nuskandintas. 
Vienoje didelėj laivu vilkstinėj 
plauke ir “Utena” bet jis-susi- 
dure isiu. mina ir nuskendo.

Vokiecziai Lietuvius 
Varo In Saksonija
Kaunas — Nesenei okupaci

ne Vokiecziu valdžia iszvare 
dar viena Lietuviu grupe dar
bams in Vokietija. Szi grupe 
susidėjo isz 120 asmenų, joje 
buvo 51 moterys. Iszsiunstuju 
tarpe buvo nemaža specialistu. 
Iszsiunstieji bus nuvežti in 
Saksonija kur privalės vergau
ti Vokiecziams.

Alytaus Gyventojai 
Atidavė Maista

“Deutsche Zeitung im Ost- 
land” raiszokad Alytausapkri- 
tis buvusi iszjungta isz Vil
niaus Vokiecziu komisariato 
srities h' injungta in Kauno ko- 
misarine sriti. Ta proga Aly
tuje buvusios surengtos isžkil- 
meis. Vilniaus srities Vokie- 
cziu komisaras Wulff apžvel
gęs nuveiktus darbus. Svar
biausia darbo sritis esanti že
mes ūkis. Alytaus apskirtis 
visus maisto pristatymus atli
kusi ‘ ‘ be (priekaiszto. ’ ’ Kauno 
srities komisaras Lentzen pa
žymėjęs “pasitikėjimą,” kad 
ir atedyje Alytiszkiai atiduos 
Vokiecziams reikalinga maisto 
davinį.

Iszveže 400 Darbininku
“Kauener Zeitung” Gegužes 

7-tos dienos laidoje pranesza, 
kad isz Vilniaus iszvažiaveis in 
Vokietija aisztuntas darbininku 
transportas, kuriame dalyvavę 
apie 400 žmonių. Darbininkai 
dirbsią Frankfurte prie Meino.

Vokiecziai Siunczia
Jaunimą Vokietijon

Isz Lietuvos ateiuaneziu 
laikraszcziu žinios pranesza 
kad Vokiecziai rengiasi’ isz- 
siunsti in Vokietija nauja par
tija Lietuvos jaunuoliu, kurie 
siuneziami invairiems ka
ro darbams, Viena Lietuvos 
jaunuoliu partija iszsiunsta in 
Frankfurto sriti, o antroji isz- 
vežta in Saksonija. Nežinia Ik u r 
iszvesz naujai paruoszta parti
ja. ________________

Už Gera Valgi Aplaike
10,000 Doleriu

Dansfort, N. Y. — Už tai kad 
mokėjo gerai iszvirt valgi, Mrs. 
Gena Tourns likos apdovanota- 
deszmits tukstaneziais doleriu 
kuriuos jai paliko mirdamas, 
James Kemph, turtingas advo
katas, pas kuri Gena radosi 
kaipo gaspadine per daugeli 
metu. Norints likusi szeimyna 
priesz toki palikimą užprotes
tavo j o bet nieko nepadare ir 
sūdąs jai pripažino paliktus 
pinigus.

Matote moterėles, kad gera 
kukorka buna apdovanota už 
savo darba, _

Tanko Drciveris

Sztai yra Rūta Gibson, va
rytoja naujo tanko koki yra 
dirbami Aberdeen, Mo., kur 
daugelis moterių ir merginu 
iszbando taisės tankas po pa
dirbimui ar jie yra tinkami 
ar ne. Nors yra tai sunkus 
darbas bet Rūta apie tai ne
sirūpina kaip galima supras
ti isz jos szypsenos.

— Miestas Bammont, Tek
šnosią, turi 60 fabriku buriuo
sią iszdirbinieje kas metas ta- 
voro vertes 11 milijonu dole- 
'riu.

j “Saule” dabar $4.00 
'metams in Suvienytose Valsti-
jose, $5 kitose Vieszpatystese.
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SHOOT STRAIGHT 
With Our Boys! 

BUY WAR BONDS

EVERYBODYni

Pirkie mažiausia už Deszimta Pr6- 
centą Kares Bonu ir Markiu nuo savo 
uždarbio, kožna pede o tuomi suszėlp- 
si Amerika supliekti nevidonus 1 ! !

$100 UŽ 15 CENTU

Mergina Dave Ubagui 
15 Centu Kad Nusipirk

tu Ka Valgyt; Jis Jai
Dave $100

Houston, Tex. — Mrs. Mare 
Cogdill, 17 metu moterele, ku
ri tarnavo restauracijoj ir ne
senei apsivedė su kareiviu, ne
tikėtai turėjo giliuki duodama 
15 centu nežinomu! ubagui, ku
ris atejas in restauracija melde 
ko pavalgyt nes neturėjo pini
gu.

‘ ‘ Turiu tik 15 centu maszne- 
leje ir tieji bus tik ant boso kad 
nuvažiuoti namo po darbui bet 
gali juos pasiimti ant valgio o 
asz eisiu peksezia namo.”

Iszsiemus 15 centu isz masz- 
neles, padavė juos ubagui bet 
jis tuo paežiu laiku iszsitrau- 
kes ranka isz kiszeniaus, pada
vė jai szimt-dolerine bumaszka, 
paduodamas jai su nusiszypso- 
jimu. Paemes 15 centu nuo mo- 
teres, inside j o juos in kiszeniu

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

Raszant laiszkus in redakci-
ja “Saules,” malonekite 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 neaptures jo
kio atsakymo. Laiszkus ir Pi
nigus visados siunskite ant szio 
adreso: Šaule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

kalbėdamas: “Acziu tau už ge
ra szirdi ir manau kad nebusi 
prieszinga kad asz paimsiu J 
tuos penkiolika centu ant at
minties.” Su tais žodžiais jis

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

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

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

apleido restauracija.

BALSAI

n- VISOS TRYS 
KNYGUTES 

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

MUSU SKAITYTOJU
Mrs. M. Norkus, isz Chicago, 

Ill., raszo: —Sziuo laisziku pri- 
siuneziu jums moni-orderi už 
atnaujinima mano prenumera
tos už laikraszti “Saule.” De- 
kavoju szirdingai kad nesulai- 
kete nes laikas jau senei pasi
baigė, bet visgi siuntėt ir asz 
be josios bueziau labai iszsiil- 
gus. Dar karta tariu jums 
acziu.

L. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiams 
reikalams. Telefono Numeras 78.

I 520 W. Centre St., Mahanoy City

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Mrs. P. Ulozas, isz Asikam, 
Pa., raszo:— Žinau kad jau pa 
sibaigė ’mano mokestis už 
“Saule” ir acziu kad nesulai- 
ikete. Prisiuncziu nors puse 
sziuo laiku o vėliaus prisiun- 
siu likusius. Acziu szirdingai 
UŽ siuntinėjimą laikraszczio 
■kuris man labai patinka.• • -------------- ----------
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Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

SKAITYKIT 
įsr “SAULE”

PLATINKIT!
Pirkite Apgynimo Czedinimo 

Bondus ir Markes.




