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Isz Amerikos Teismas Vokiszku Sznipu Washingtone Vokiecziai Kaukaze
SAVŽUDINSTA ITA
LO IR LIETUVAITES

Surasti Nuogi Gara
džiuje, Mirdami Nuo 
Gazinio Dūko Isz Auto- 
mobiliaus; Surado Abu

du Po 28 Dienu

Pittston, Pa. — Juozas Man
gione, 38 metu, isz miesto, tak- 
sikabo dreiveris ir Mare Pe- 
cziolioniute, Lietuvaite, 24 me
tu, taipgi isz miesto, likos su
rasti ant farmos garadžiuje ant 
virszaus, kur abudu užtroszko 
nuo gazinio automobiliaus dū
ko. Abudu buvo nuogi o ant 
stalo radosi kelios bonkos su 
arielka isz ko davėsi suprasti 
kad priesz nusižudymą jiedu 
da pasinaudojo isz tosios ra
mybes.

Isz automobiliaus tasai dū
kas iszejo ir užtroszkino abudu 
gulinczius lovoje. Manoma kad 
abudu gulėjo garadžiuje per 28 
dienas pakol juos surado vyro 
brolis kuris atvažiavo pasiim
ti naminius rakandus isz gara- 
džiaus.

Nusižudžius porele buvo su
sipažinus viens su kitu tik kelis 
menesius adgal. Apie Peczio- 
lioniute laikraszcziai mažai ap- 
yaszineja ir mažai yra žinoma 
ppie jos gyvenimą ir szeimyna.

Palicija rado stalcziuje re
volveri bet nebuvo iszszauta 
isz jo ne viena kulka ir jokiu 
žaiduliu ant lavonu nesirado. 
Matyt porele nutarė atimti sau 
gyvastis drauge bet kokia tame 
buvo priežastis tai da neiszty- 
rineta.

Prie stalo sėdi prokuratorius Hoover ir Biddle, kurie ve- 
de teismą priesz asztuonis Vokiszkus sznipus kurie likos su
gauti pakraszcziuose prie mariu, kuriu tikslas buvo degin
ti czionais fabrikus, sunaikinti geležinkelius, tiltus ir lai
vus bet likos pagauti. Szeszi likos elektrikiuoti, vienas nu
teistas ant 30 metu o antras ant visos gyvasties in kalėjimą. 
Teismas tęsęsi per viena menesi nuo kada sznipai likos pa
gauti, nuteisti ir elektrikiuoti.

6 VOKISZKI SZNIPAI ELEKTRIKIUOTI •' ------
Du Apkaltinti In Kalėjimą; Vienas Ant

30 Metu o Kitas Ant Gyvasties

Washington, D. C. — Praei
ta Subata, apie piet, czionaiti- 
niam kalėjime likos elektri
kiuoti szeszi Vokiszki sznipai 
o du isz j u nuteisti in kalėjimą: 
Ernest Burger likos nuteistas 
ant visos gyvasties o George 
Dasch nuteistas ant 30 metu in 
kalėjimą už tai kad jiedu pri- 
gialbejo valdžiai iszduoti savo 
draugus ir liudijo priesz juos.

Buvo tai Vokiszki sznipai 
kurie pribuvo submarinuose 
icįant czionais iszneszti in pa

kelius ir namus. Pas juos su
rasta daug sprogstanczio ma- 
terijolo su kuriuo butu degine 
namus ir fabrikus.

Ateityje valdžia neturės jo
kio susimylejimo ant tokiu 
sznipu ir vela suėmė 14 kitu 
Vokiecziu, ana diena, už pri- 
gialbejima sznipams gautis ant 
musu pakraszcziu. Jeigu ir juos 
iszras kaltais tai ir jie suspir
gęs ant elektrikines kėdės nes 
laike kares tokia tai yra baus
me del sznipu.

Submarinas Paskandi
no Laiva, 25 Žmones

Nesurandami
Miami, Fla. — Amerikonisz- 

kas tavcrinis laivas ant kurio 
plauke 406 žmones, likos pa- 
skandytas per Vokiszka sub- 
marina Meksikos inlunkeje. 
Ant laivo radosi tame laike 130 
laivcriu ir 270 pasažieriu isz 
kuriu 25 yra nesurandami ir 
manoma kad jie žuvo su laivu 
kada tas nuskendo in pertkioli- 
ka minutu po pataikymui per 
torpeda. Likusieji 381 žmones 
likos iszgialbeti.

Vokiecziai Suszaude 20 
Lenku Ir Aresztavojo 

560
London-— Aplaikytos czio

nais žinios skelbia buk Vokie
cziai aresztavojo 560 Lenkisz- 
ku darbininku dirbtuvėje amu
nicijos Pionki, Garbatkoje, ar
timoje Radomo ir 20 likos su- 
szaudyti ant vietos.

Aresztavoti likos nusiunsti 
in nelaisviu abazus. Vokiecziai 
dagirdo buk Lenkai ketino isz
neszti taja dirbtuve in padan
ges.

Angliszkos Merginos 
Suszaude 6 Vokiecziu

Eroplanus
London — Angliszkos mer

ginos kurios priguli prie apgy
nimo pakraszcziu korpuso, ana 
diena prigialbejo kareiviams 
nuszauti szeszis Vokiszkus ero
planus kurie buvo atlekia prie

Paėmė Krasnodara Ir Vis Ar
tinasi Pirmyn; Rusija Yra Di

deliam Pavojuje; Antras 
Frantas Prasidės Neužilgio i

BERLIN AS — Vokiecziai skelbia buk 
jau prisiartino prie Maikopo, prie Kaukazo kur 
randasi dideli aliejiniai szulinei. Taipgi skelbia 
jog paėmė Kaukaziszka miestą Krasnodara, 
apie 60 myliu nuo Maikopo. Vokiecziai su pa- 
gialba eroplanu laimėjo beveik visa aplinkine.

Rusai pradėjo apleidinet Juoduju mariu 
aplinkine ir trauktis in užpakali. Maskolei, ap
leisdami Maikopa, padege visus aliejinius szuli- 
nius kad nesigautu in Vokiecziu rankas. Baisios 
eksplozijos yra girdėtos aplinkinėje.

Prie Kuropatkino eina dideli musziai ku
riuose žuvo apie 7,000 Vokiecziu. Rusai visoms 
spėkoms ginasi kiek galėdami ir stengiasi su
laikyti Vokieczius nuo tolimesnio prisiartinimo 
in Kaukaza bet ar iszlaikys tai sunku inspeti.

Sydney, Australija. — Gir
dėt kad jau likos pradėta ant
ras frontas priesz Japonus bet 
kur jis prasidėjo tai da yra lai
koma slaptybėje.

Hamilton Fields, Cal. — Di
delis kariszkas bombinis ero- 
planas eksplcdavojo Pablo In- 
lankoj, kuriame likos užmusz
ta keturi kariszki lekiotojai.

New York — Palicija aresz
tavojo 33 Vokieczius. Pas viena 
surado žemlapius New Yorko 
pristovos ir kitu svarbiu vietų. 
Visi likos nusiunsti ant Ellis 
Island.

MILIJONAI ŽMONIŲ 
BUS SZAUKIAMI

Prie Kariszku Darbu

/ Washington, D. C. — Ame
rika turės pastatyt 19,900,000

Moterėles, Ar Noretut

darbininku lyg 1943 meto, tai 
yra szimet turi pristatyt 10,- 
500,000 vyru ir moterių ir 2,- 
500,000 daugiau ateinanti 1943 
meta. Isz tuju. 3,400,000 bus 
szaukiami ant kariszkos tar
nystes szimet o ateinanti meta 
3,500,000 vyru. Moteres taipgi 
dalyvaus tame programe ir 
bus szaukiamos prie visokiu

MUSZIAI PRIE SOLOMON SALŲ

Keliolika Laivu Paskandyta; Allijentai Panesze 
Dideles Bledes; 41 Eroplanai Nuszauti

dangės musu fabrikus, geležin-

Tureti Szitoki Vyra? Trūkis Trenke In Bosą
Trenton, N. J. — Mrs. Bella 

Hornsby, 26 metu amžiaus, mo
tina dvieju vaiku, atėjus in su
irta melde idant palicija uždary
tu jos vyra kalėjime už bjauru 
pasielgimą su ja. Priežastis 
padavimo skundo buvo sekan
ti: Vyras, parsimetes ja ant 
jgrindu, pagriebė sziupaleli 
Ižariju isz pecziaus ir apibarste 
ant jos kūno, apdegindamas jai 
jbaisei veidą ir kojas.

Negana to, kėlės sanvaites 
adgal, tasai rakalis pakabino 
savo moterę už nykszcziu, tvar
te, ir supliekė ja nemielaszir- 
dingai su botagu. Kelis kartus 
jis ja privertė szokti ant inkai- 
tusio pecziaus bet kaimynai ja 
iszgialbejo. Ant galvos turėjo 
kelis žaidulius padarytus su 
pagaliu.

Sudžia iszklauses moteres ap
sakymu pastate vyra o $2,000 
kaucijos ir insake jam kad atei
tyj e pasielginetu su motere 
mandagiau.

Užmuszdamas 15 
Žmonių

Crystal Springs, Miss. — 
Greitasis pasažierinis trūkis 
trenke in prisigrūdusi pasažie- 
rini bosą, ant skerskelio, už
muszdamas ant vietos 15 ir 
daugiau kaip 30 sužeidė.

Trenksmas buvo baisus kad 
net motoras isz boso likos isz- 
trauktas ir stogas nuo boso nu
trauktas. Varytojas boso ne- 
patemino prisiartinanezio trū
kio ir užėjo ant geležkelio ka
da trūkis atbėgo tam paežiam 
laike.

kamerų ir apie 1,000 kulku. 
Apie 40 Vokiecziu likos aresz
tavota ir isztyrinetais per val
džia.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Angliszko pakraszczio. Mergi
nos buvo nuo 18 lyg 27 metu 
amžiaus. Kada kareiviai pate- 
mino atlekiant eroplanus, mer
ginos atstatė orines armotas ir 
szaude drauge su vyrais in at- 
lekianczius eroplanus patai- 
kindamos in szeszis.

kariszku darbu. Amerika turi 
užtektinai darbininku tinkamu 
prie visokiu darbu o tieji kurie 
jau pabaigė 45 metus, taipgi 
bus traukiami prie darbu nes 
yra tinkami.

Washington, D. C. — Japo
nai netikėtai užklupo ant Solo
mon Salų kur atsibuvo marine 
musztyne tarp laivu. Japonai 
skelbia buk paskandino 22 alli- 
jentu laivus ir nuszove 41 ero- 
planus. Badai musziai da tęsę
si tenais, allijentai smarkiai 
atspyrineja Japoniszkus užklu-

pimus. Daug Japonu užmusz- 
ta kada stengėsi gautis ant sa
los. Skaitlis užmusztuju yra di
delis. Yra vienas isz didžiausiu 
mariniu musziu tenaitineje ap
linkinėje nuo prasidėjimo ka
res. Žinios apie taji muszi yra 
sulaikytos per valdžia ir neisz- 
duota jos pasekmes.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Advokatai Kurie Nuteisė Vokiszkus Sznipus

Pirkite Apgynimo* padare ablava ant Vokiszku 
Czedinimo Bondus gyventoju, pas kuriuos surado 

ir Markes. Į daugeli revolveriu, karabinu,

KRATA PAS
VOKIECZIUS

Daug Aresztavota ■

Philadelphia, Pa. — Szioje 
apylinkėje U. S. slapta palicija

Ant kaireses eina advokatai in suda Washingtone, kurie apkaltino Vokiszkus szni
pus. Kitam paveikslelyje du kareiviai nesza davadus kurie apkaltino sznipus.

REVOLIUCIJA INDIJOJ

Gandhi Su Paczia Aresztavoti; Žmones Pleszia 
Ir Degina Kromus; Daugelis Užmuszta

Bombay, Indija — Mohandas 
Gandhi, dvasiszkas patarėjas 
Indusu, likos aresztavotas su 
savo paczia už pasiprieszinima 
Angliszkai valdžiai. Po jo su
ėmimui prasidėjo Indijoj revo
liucija. Gyventojai sukilo, pra
dėjo degint ir apipleszti kro
mus, sulaikineti visa transpor- 
tacija ir užklupineti ant Ang- 
liszkos palicijos. Keliuose atsi
tikimuose, kur buvo susirinkia

dideles mynios žmonių, palici- 
ja panaudojo aszarines bombas 
idant iszvaikinti susirinkusius. 
Keliolika žmonių likos užmusz
ta. Žodžiu, sziadien Indijoj ki
lo tikra velneva ir ne greitai 
Anglikai gales juos apmalszyt.

Didesne dalis gyventoju ne
pritaria tam sumiszimui ir sža- 
linasi nuo visokiu susirinkimu 
ir maiszacziu.

Trumpos Kariszkos 
Žinutes

Kairo, Egiptas — Ameriko- 
niszki lekioto  j ai paskandino 
dideli Vokiszka transportini 
laiva ant Mediteraniszku ma
riu su keleis szimtais kareiviu.

London — Daugelis Ang- 
liszku eroplanu nulėkė in Vo
kietija Nedelioje, bombarduo
dami didesnius miestus kaip 
Osnabruka, kur randasi dauge
lis visokiu fabriku ir kitokiu 
pramonių dirbancziu kariszka 
materijola.
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI?
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Mo., atsitiko nepaprasta kova 
priesz Dieva. Vienoje faažny- 
zioje žymus rasztininkas Sin
clair, užsilipęs ant pamoksliny- 
ežios paszaUke in susirinkusius, 
laikydamas rankoje laikrodėli: 
‘Sztai proga Dievui parodyti 
ką Jis gali ir kokia yra Jo ga
lybe. Lai Jis mane trenkia ne
gyvu per savo galybe. Lau'k-

lijonas Korejoniszku ženkleliu 
yra paraszyta ant tosios popie- 
ros 'bet taip smulikei kad be pa- 
didinanezio stiklo negalima 
perskaityt.

Tasai darbas užėmė jam dvy
lika metu ir keturis menesius 
laiko o kada ji užbąige nesenei 
tąi apalpo ir gulėjo be žądp per 
ketures dienas.

PLAKE MOTERE Icinu, Osnabruok, Dortmund ir 
kitais; visi bus bombarduoti ir
tai Mis tartus. Ne tik Kazei Ka(j Tojj ĮJį Dau My. 
bet visa Vokiszka tauta nuikens i J ,
ant to ir užmokės už papildy- Įėjo Savo Mirusi Vyrai 
tas skriaudas svietui ateityje. ------- I

Ka Raszo

Gilmore, Idaho — Jeigu mo-

NUSISTATYMAS
KASLINK KARO

“Turime atsiminti,” prane- 
szimąs sake “kad smulkmenos 
apie veikimus juroje gaunamos

siu deszimts mteutu. ’ ’ Bet Die-1 tyni kralikai ir
vas neiszlklause jo kerszinimo Vanduo kilo kas kart augsz- 
nes da jam laikas neatejo ir p'a- cziau ant kurio žvėreliai ąipsi-

Ana diena Mrs. Magdąlena tere, vedus antru kartu, myli 
McAndrews, isz Los Angeles ' ?avo pirmutini mirusi vyra, tai 
Kalifornijos, kuri tari 106 me- nera priežasties idant jos ant- 
tus amžiaus, dalyvavo laidota- 'ras vyras jai plaktu už tai kai- 

Laike vėliausio iszsiliejimo; vese savo mirusio sunaus kuris u Taip nusprendė sudžia kal- 
Upes Mississippi, ant mažo'mirė sulaukės 72 metu amžiaus, i bedamas in Mrs. Edna Chakers 
sžmotelio žemes artimoje Nat
chez, apsiaubti isz visu szalią 
vandeniu, radosi du zuikei, sep- 

viena lape.

Naminis Frontas 
Pryszakys

Pilozopas Ratilas

siliko gyvas atnt tolesnio nu
baudimo kada jis to nesitikęs. 
Reikia primyt kad Sinclair yra 
dideliu ątskalunu.

Kitoje foažnyęzioje senyva 
porele, 83 metu, apvaiksztinejo 
savo auksines sukaktuves ve
dusio gyvenimo. Senukai mel
de Dievo idant juos užlaikytu 
gyvus da kelis 'metus idant su
lauktu džiaugsmo nuo savo 
vaiku ir anūkėliu bet kada po
rele priiminėjo palaiminima, 
moteres gyvenimo draugas 
staigai sukrito prie altoriaus, 
pairdamas ant vietos. Senukas 
neprasze mirties nuo Dievo o 
bet staigai mirė ir gana o per
kūnas in Sinclair netrenlke. Die
vo teisingysta yra nesupranta
ma.

saugojo ir ant galo iszkilo taip 
augsztai kad vos visi galėjo pa
sijudini. Alkana lape sėdėjo 
per tris dienas tarp kraliku ir 
zuikiu 'bet ju nedalyipstejo. Ant 
galo lape metėsi in vandeni tik
sle nnpiąukimo in kraszta bet 
kelionėje nuskendo. Kralikai ir 
zuikei likos iszgialbeti nes van
duo nusisedą. —- Sztai yra pa
mokinimas jog, laike nelaimes 
visi esame draugais nąą esame 
tam paežiam padėjimo kaip ir 
musu nevidonai — visi tada 
drauge keneziame.

PALENGVINA KREDITĄ 
PAKEITIMAMS.

Yra trukumas aliejaus. Alie
jaus trukumas bus jąucziamas 
rytu pąkrasztyje ateinanezia 
žiema. Pakeisti aliejaus išpil
doma aparata in anglių apszil- 
dymo ąpiarata Federal Ęeserve 
Board palengvino kredito var
žymus. Taryba nereikalauja 
mokeseziu isz anksto nei at- 
mokejima paskirtu laiku san- 
ryszyje .su pakeitimu szildytu- 
vu.

duodamas jai persiskyrimą nuo 
jos antro vyro kuris rūgo j o kad 
ja paeziule už daug draugavo 
su jos mirusiu vyru arba su jo 
dvasia.

Motere pripažino sudžiui 
kad vyro užmetiriejimai yra 
teisingi nes ji yra spiritualiste 
ir gali paszaukt dvasias isz ano 
svieto. Daugeli kartu ji pia- 
szaukdavo savo mirusi vyra isz 
numirusiu idant jis ja sura
mintu ir palinksmintu jo gle- 
bje ir ja bueziavo. Po kožnam 
tokiui suraminimui “dvasinio 
vyro”, antras vyras suplakda
vo Ednai kaili. — O gal “dva
sinis vyras” turėjo sziek tiek 
gyvybes savyje ir nebuvo dva
sia bet kokis gyvas vyras.

Tarp daugėlio senu Ameri- 
koniszku turczte kilo liga jesz- 
kojimo sau Ikojauniausiu mer- 
gaieziu už paezias, beveik kū
dikius. Toki tureziai, pasenia 
diedukai, iszsemti ant sveika
tos ii- ipajiegu, nežinodami ko
kiu budu naudoti savo turtus, 
jeszko jaunu mergaieziu, nevos 
ant iszauginimo, bet ju tikras 
tikslas yra apsipaeziavimas su 
joms. •

Kad toki apsivedimai yra 
isztiktuju nemoraliszki, nega
lima tam užginezyt nes vyrai 
tokiu jaunu pacziuliu tik ima 
sau jaunas mergaites ant užga- 
nadinifmo savo gyvuliszku gei
smą. Toki diedukai netiki in 
tikra meile o gal mano kad 
jauna pati jiems pasiliks iszti- 
kima lyg smert.

< Ko'žnas turi savo pągeidi- 
mus ir sapnus: vasaros negali
ma sujungti su žiema. Didelis 
skirtumas metuose tarp poros 
neužtvirtina laimingo, ilgo ir 
iszti'kimo gyvenimo poroje. 
Priežodis sako: “Kaip sau pa
siklosi, taip ir iszsimiegosi.”

Kožnas isz tokiu tureziu, ne
žinodamas ka daryti su savo 
turtu, gali pasielgti kaip sau 
nori, bet vėliaus turi kentėti už 
savo kvaila pasielgimą. Jeigu 
tokia jaunutele, pilna gyvas
ties ir karszczio paeziule, ap
leidžia toki sunaikinta diedu
ką, kuris jau stovi ant kranto 
duobes ir pareikalauja nuo jo 
didelius pinigus (alimony) tai 
tik tekis vyras nukenezia o ne 
kas kitas.

Nedasektos ir jaunos mer
gaites, kurioms gyvenimas iper- 
sistato kaipo paveikslai links
mybes ir užganadinimo, iszte- 
ka už senu vyru ypatingai tik 
del jo turto, kuri tikisi aplai- 
kyt kada ju vyrai iszsities ant 
lentos,” ir tai tankiai stumia 
tokias jaunas pacziules ant ne- 
moraliszko gyvenimo.

Asekuracijos kompanijos 
pradėjo kova priesz graborius 
užmetinedami buk nekurie gra- 
boriai tankiai paima visiką o 
gąl ir paskutini centą nuo liku
sios naszles už “ karaliszkas 
laidotuves.” Tankiai graboriai 
paima visa “polise” apt kiek 
nėbaszninkas yra apdraustas 
už gyvasties. Tokios laidotu
ves tankiai būna tikru amaru. 
Žmones per savo kvailumą ir 
pasirodymą “kąs tai ąsz” ir 
kad jie gali išz'kelti tokias lai
dotuves kaip ir ju kaimynai, 
iszduoda nereikalingai daug 
pinigo isz ko pasinaudoja tik 
graboriai ii- kiti o lavonas ir 
likusi szeimyna neturi isz to jo
kios naudos.

'Sudžia 'Nevtegs, isz Toledo, 
Ohio, yra tosios nuomones kad 
namas ir szeimyna daug nuken- 
czia ant to, kad sziadienines 
moteres daugiau paszvenczia 
laiko ant biznio ne kaip pildo 
motiniszlkus, paežiu ir gaspadi- 
niu privalumus. Sudžia sake 
buk 65-tas procentas persisky
rimu parodo kad vyras ir mo- 
tere dirba drauge, kad jeigu 
moteres nedirbtu kremuose, 
fabrikuose iikitose įpramohe- 
se tai skaitlis persiskyrimu su
mažėtu pusiau. Gal sudžia turi 
teisybe... •

Visa Biblija iszrasze Krilksz- 
czioniszkas misijonierius, dak
taras Makatuka, isz Korėjos, 
ant vieno lapo popieros, 40 co
liu ploczio ir 120 coliu ilgio. Mi-

ISZDIRBYSCZIU 
SUJUNGIMAS

Ka ‘ ‘ iszdirbystps sujungi
mas” reiszkia įr kaip jis vei
kią, szią sanva'ite matysime pe- 
cziu gaminimo iszdirbystej in- 
vaįriuose įpiestuose. Karines 
Gamybos Taryba insake pecziu 
gaminimo igzdįrbystei investi 
programa pagal kurios ukeis- 
ine iszdirfoysta bus sukon
centruota in apribota skaitliu 
mažu instaigu, didesnes instai- 
gos bus jpakefetos karo reika
lams.

Donald Nelson, WPB galva, 
pra'nesze pereita sanvaite, kad 
iszdirbystes sujungimo pla
nas bus isizbandytas kitose ukei- 
siszkose iszdiUbystese.

Mergaite Norėjo Gauti 
Maža Broleli

MOTERYS KARO 
DARBUOSE

Taip, miestas po miestui bu
na užklupti Vokietijoj, per An- 
glikus kaip tai Essen, Duisen- 
burg, Augsberg, Rostock, Lu- 
beck, Saarbrucken, Dusseldor- 
fas ir kiti. Norints tai daroma 
palengva bet Anglikai atlieka 
savo darbus pasekmingai ir ne- 
užilgio 'bombarduos visa Vo
kietija. Gal nevienam nuduos 
kad tasai darbas būna atlieka- į 
mas per lengvai bet reikia at- 
simyt kad taip didele vieszpa- 
tyste kokia yra Vokietija ne 
greitai gali (būti sunaikinta ir 
sulyginta su žeme.

Bet kožna diena aplaikysime 
žinių apie užklUpima ant Vo
kietijos ir naikinimą miestu su 
bomboms kada Amerikoniszki 
lėkiotojai prisidės prie Angli- 
ku tame darbe.

Kaip atsitiko su augszcziau 
minėtais Vokiszkąis miestais, 
atsitiks taipgi ir su Berlipu, 
Norymburgu, Monąchium, Dre- 
znu, Lipsk, Magdeburg, Szcze-

Milijonas moterų dabar 
ba reikalingose karo iszdirbys- 
tese. Ju skaitlis per du syk 
padaugėjo nuo! Suv. Valstijų 
instojimo in kara priesz Aszies 
jėgas ir tikima, iki sziu metu 
galo karo pramones kitas mili
jonas moterų dirbs.

Moteres dirba valdiszkuose 
darbuose ir privatinėse iszdir- 
bystese, gamindamos reikme
nis armijai ir laivynui. Mote- 
res gamina iparasziutuis ir kai
linius drabužinis muistą oro jė
gai, gazo maistais, žiūronus, te
leskopas ir 'szimtus kitu daik
tu.

dir-

PERGALES MAISTAS
Žemdirbystes Departamen

tas ipiraszo viisiu vartoti kuo- 
daugiausia sūrio nuo Rugpiu- 
czio (Aug). 17 iki 31 dienai — 
tos sanvaitėš pergales maistas.

ATMATŲ RINKLIAVA

Kiekvienais asmuo szioje siza
lyje gali dalyvauti atmatų rin
kliavoj. Prezidentas Roose- 
vel'tas asmenisz'kaj ragino vi
sus Amerikos žmones, pagal 
pilniausios isizgales,- dalyvauti 
rinkime visokiu atmatų, nes jie 
būtinai reikalingi karo pastan
gai. Kiekvienas asmuo tame 
privalo prisidėti. Prezidentas 
visu prasze gerai peržiūrėti 
skldpus, peržiūrėti namie ne
reikalingus daigtus kur tik ra
sis kokis nevartojamas arba at
liekamas atmatas jį aukoti 
rinkliavai.

War Production Board, 
Washington, D. C.

Philadelphia, Pa. — Betty 
Roberts, vienuolikos metu mer
gaite, geisdama labai brolelio, 
nes garnys jos motinai neatne- 
sze jokio brolelio tik nuolatos 
sesutes, mergaite parasze laisz- 
keli in palicija apreikszdama 
buk surastas kūdikis ant gelež- 
kelio stoties priguli prie jos.

Mergaite skaitė laikrasz- 
cziuose ir mate paveiksią pa
mesto kūdikio, iszkirpo paveik
slą ir drauge su laiszku nusiun
tė ji palicijai idant jie nepada
rytu klaida. Laiszke ji parasze: 
“Kūdikis yra mano. Palikau ji 
su kitais pirkiniais. Žinau kad 
tai buvo mano apsileidimas bet 
daugiau tas nepasiantrins. Mel
džiu man sugražinti kūdiki ant 
szio adreso.”

Palicija mane kad laiszkas 
yra teisingas. Nusidavė ant 
parodyto adreso bet nemažai 
nusistebėjo kada dažinojo kad 
ne vos “motina” kūdikio yra 
niekuom daugiau kaip vienuo
likos metu mergaite.

Motina apdovanojo dukrele 
geru “broleliu” per sėdynė 
kada palicija iszejo.

“Baigali” vyrueziai sziadien 
turime daug trubelio su tom 
naszlems ir visokiais “soldžer 
bois.”

Beveik kožna naszele, “lai
kina jiung feles” ir ji apsižen- 
ytu kad ir sziadien.

Nėr tai ko pikto, bet po tam . 
reikia už tai daug atkentet. I 

“Misis Dziik” neteko savo 
vyro pusantro mėto adgal. 
Buvo jis labai “stindži,” cze- 
dino centus, bet, jai ant galo 
paliko “nais molii.”

“Misis Dzik” turi puiku na
rna, du ‘‘kidu's” jau apsiženi- 
jusius ir turi “nais” ineiga.

Jai dabar “fain.” Pirkinėje 
sau “dreses,” kotus” ir eina 
in “bjuti parlorus” kur jai 
“supiiksina feisa” ir plaukus.

Ant galo, susipažino su ka
reiviu ir pradėjo tuojaus gal
voti apie apsivedima. Jis nori 
t u retie pas 
duonute, o 
“luf.”

“O-Kei.”
lauš daug doleriu, tai gal toji 
“misis” užinirsz apie “luf” 
ir gali užeiti “ divorslas. ” 
‘“Sziur Miaik!”

naszlele gatava 
ji geid’že baisei

Bot, jisai reika-

Kita “misiuke” ne turėjo 
doleruku, bet du “kitsUs” ir 
aplaikinejo 4 ‘ vidos penszion. ’ ’ 
Sziek tiek uždirbo per “kly- 
ninima ’ ’ namu ir sztoru; taipgi 
turėjo ‘“svitliart, ” kuris davė 
jai įpromisa,” kad su ja aipsi- 
ženis, kaip tilk surinks du szim
tus doleriu.

Tuom laiik atvažiavo isz Al- 
banes “soldžeris” ant urlopo.

I s z g e r e iSĮunaminanczio 
‘‘sztoipo” su “vido” ir priža
dėjo viens kitam, kad apsiže- 
nis.

Vidus, du trys ir apsiženijo, 
“soldžeris” iszyažiavp adgal in 
Albani, o “misis” neteko 
‘ ‘ vidos penszion. ’ ’

Ar greitai aiplaikys ji kita 
‘ ‘ vidos penszion, ’ ’—“ ‘ Noseri! ’'

Dabar yra dideliam triube- 
lyje,” veikia ir sako, kad ap
lankys dabar “divorsa” ir 
apisiženis su tuom pirmutiniu, 
ba reikia valgyt. “Ju bet!”

ŽINIŲ PRANESZTA įtik po dienu, bet ir po sanvai- 
cziu po invykimu ir kad radijo 
signolai labai greitai pranesza 
•prieszui vietas mušu laivu ko- 
Ivos vietose.”
| Praneszimas iszaiszkina labai 
diskusuojama nusistatymą apie 
žinias kaslink nuskandinimo 
prieszu Sutanarteu. Sunaikini
mas arba sužeidimas prieszu 
virszrvandehio laivu bus pa
skelbtas* kaip tik patikrinta bet; 
žinios apie nuskandinima arba, 
galima sunaikinimą prieszu 
submarinU bus sulaikytos del 
trijų priežaseziu. Pirma, kad 
labai sunku patikrinti tokius 
nuskandinimus; antra, kad ne- 
skel'bteias žinių apie nuskąndi- 
nma submarinu padaro labai 
bloga inspudi ant prieszo ir pa
galios, jeigu priesząs žino kad 
submarinas buvo nuskandintas 
jis tuoj gali pasiunsti kita sub- 
marina žuvusio vietoj.

Žinios, kurios liėczia veiki
mus ore paskelbs sanrasza mu
su sunaikintu lėktuvu ore bet 
neskelbs nuostolius lėktuvu že- 
meje. Todėl, kad prieszo oro 
vyrai negali patikrinti kiek 
žemej lėktuvu sunaikinta ar su-- 
žeista.

Žemes veiksmu žinios bus pa
skelbtos pilnai ir greitai.

“Kur galima,” praneszimas 
skaito “tokios informacijos 
apims prieszu nuostolius, kiek 
prieszu dalyvauja ir kokios 
pozicijos iszlosztos ar pralosz- 
tos. Žinios neskelbs musu jo
gas ir paskirstymą musu ka
reiviu nes tokios žinios yra 
svarbios musu prieszui.”

Žinios apie judėjimus laivu 
ir pulku ir busimo veikimo yra 
draudžiamos.

Gamybos Komunikatai ir in
formacijos nuo Jūreiviuos Ko
misijos apie laivu statymo pro
grama užims vieta visu kitu 
gamybos žinių. Informacijos 
apie kontraktu iszdavima, ka
ro industrijų vietas, stratogisz- 
kos medžiagos reikmenis ir ga
mybos darbo sanraszus tas su
laikyta nes paskelbimas tokiu 
žinių padėtu musu prieszui.

Office War Information, 
Washington, D. C.

Nužude Paczia Dienoje 
Ju Apsivedimo

Vėla kita “misiuke” surado 
toki “soldžeri” ka turi eiti in. 
Vaiska ir yra registruotu, bet 
turi jisai paczia ir tris “kit- 
sus. ’ ’

Jisai jai patiko labai! ‘ ‘ Jes- 
seri,” ir sako jeigu jis pada-

Franklin, W. Va. — Vernon 
Grover, 24 metu, sūnūs czio- 
naitinio farmerio, prisipažino 
palicijai buk jis nužudė savo 
paczia, 20 metu, te dvi valau pytu ‘divorsa’ su savo pirmiuti- 
’ • • i jųdviejų ne “vaif” tai ji tada paims.das po suriszimui 
mazgu moterystes.

Nedelioje tėvai ’merginos 
iszejo in bažnyczia, palikdami 
jaunavedžius namie. Laike 
meilinimosi, motere apreiszke 
savo vyrui buk ji randasi moti- 
niszkam padėjime. Jaunas vy
ras baisei insiuto iszgirdes tai, 
užmetinedamas jai buk ji ap
gavo nes jeigu tai butu žino j as 
priesz szliuba tai nebutu su ja 
apsipaeziaves. Tėvai sugryžia1^- 
isz bažnyczios rado ant grindų1 
lavona savo dukters o prie jos’ 
apalpęs gulėjo vyraą.

Ar taip tais, kaip toji naszle 
sau geidžia? “Ai dont no.’’

Bet vis yra krutėjimas tarp 
naszliu ir visokiu '“svit bar
tu!” “Sziur!”

Jurs trufli,
Pilozopas Rautas.

SKAITYKIT
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Antanas Gaškas, isz Hart- 
I ford, Conn., raszo: Prisiuncziu 
, tamistai užmokesti už laikrasz- 
ti “Saule” ant viso meto. 
Siuntinekite laikrszti kaip 
siuntinejote, nes man “Saule” 
labai patinka skaityti, ir vėli
nu tamistoms iszleidineti ja ko- 
ilgiausia su pasisekimu dar
buotis dėl musu tautiecziu. Lin
kiu geros sveikatos ir ilgo 
amžiaus.

Suv. Valstybių Valdžia pasi
ryžus teikti Amerikos žmo- 

Įniems visas karo žinias, blogas 
kaipo ir geras, jeigu ju paskcl- Į 
Limas neduos pagelbos ir pa
guodos prieszui.

Veikdama per Faktu ir 
įSkaitlyniu Ofiso Karo Žinia 
Komitetą, Valdžia iszleido 
lengvai suprantama praneszi- 
ma jos nusistatymo kaslink ka
tro žinių ir skelbimą žuvusiu 
I sanraszu.

Komitetas pranesza kad san- 
raszai nariu ginkluotu jegu, 
kurie užmiuszti 'kovose bus isz- 
duoti su reikalavimu, kad nei 

Įspaudą nei radijo neskelbtu pil
na sanrasza nelaimingųjų Lot 
prisilaikytu prie skelbimo tik 
savo apielinkes žuvusiu vardu.

Tolesnis prižadėjimas pil
niausiu informacijų — priža
dėjimas, kuris parodo pasiry
žimą Armijos ir Laivyno ben- 
dradiąėbauti informacijų fron
te, lygiai kaip karo fronte — 
pasirodė praneszime jog Sze- 
fas Armijos Sztabo ir Vyriau- 
ses Suv. Valstybių Laivyno 
Szefas, laikas nuo laiko iszleis 
bendras informacijas kurios 
“suteiks 
apžvalga militarines padėties 
invaliduose karo teatruose.”

Karo gamybos žinios, kaip ir 
militarinis veikimas, padeng
tos praneszime. Karo Produk
cijos Taryba, buvo įpraneszfa, 
dažnai iszleis Gamybos Komu- 
ifikata, “sulyg (kurio kiekvie
nas žmogus gales sau sprensti 
ar produkcijos programa sėk
mingai progresuoją. ’ ’

Karo Informacijų Komiteto 
praneszimas pareiszke:

“Szitas nusistatymas yra 
pagristas tvirtu insitikinimu, 
kad demokratijos žmones pri
valo žinoti faktus, ar geras ar 
blogus, ar linksmus ar liūdnus. 
Kitaip žiūrint, musu žmones 
mielai apsieis be tu faktu, ku
riu žinojimas galėtu prieszui 
mus užgauti. Kur tos vieszos 
žinios nesutiks su militariniu 
saugumu visos pastangos ‘bus 
padarytos paskelbti tokias in
formacijas kurios painformuos 
musu žmones ir paežiu laiku 
sumažins militarinius pavojus 
ligi minimumo. V aidžia nieka
dos neiszduoda informacijų, 
kurios yra neteisingos. Valdžia 
niekados neulaiko žinių nuo 
skelbimo todėl, kad jos blogos. 
Kada žinios sulaikytos, taip 
daroma delei militarinio sau
gumo. ’ ’

Praneszimas ipaaiszkina kad 
apie karo veiksmus juroje, ži
nios apie sunaikinimą Ameri
kos karo laivu bus paskelbtos 
tik kada jos neturės jokios ver
tes prieszui. Bet visuose atsi
tikimuose įpraineszimas 'bus pa
skelbtas tik 48 valandas nuo 
laiko kada Laivyno Departa
mentas turėjo progos susinesz- 
ti su ąrtimoms giminėms.

'Sužeidimai Amerikos karo 
laivu bus raportuojama tik ka
da sužeidimas tevyksta aky- 
vaizdoje prieszo bet nebus pra- 
neszta kaip blogai laivas su
žeistas tik kada, pataisos pada
rytos.

Kaslink prėkybiniu laivu 
nuostoliu, vardai ir laivo intal- 
pa paprastai nebus skelbiama 
ir nuostolio žinios bus iszleis- 
tos tik po praiieszimu Laivyno 
Departamentu i, Jurei viniai
Komisijai, laivo savininkams 
ir artimiausioms giminėms.

autoritetinga bendra

Adolfas, Benito ir 
ir Hirohito [Vokietis, 
Italas ir Japonas], 
trys aklos ipeles, gali

•būtie isžbaidytos tik per pirki
mą Amerikos Kares Bonu ir 
Marikiu. Pilkite kožna diena! .

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
^Velnias
TIKTAI, 50c '

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

Pirkie mažiausia už Deszimta Pro
centą Kares Bonu ir Markiu nuo savo 
uždarbio, kožna pede o tuomi suszelp- 
si Amerika supliekti nevidonus ! ! !
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'karieta 'bet niekas in Serpuka tolei pasklydo po vandeni. Jau- 
nepraikalbejo, tik su nusistėbe-1 nas kupezius pagriebė už nulu-^ 
jimu pravažiuojanti žiurėjo iu'žusio stiebo ant kurio sededa- 
'banguojanti ežerą. Vaikinelis mas plaukiojo keletą dienu, vi- 
sunkiai atsiduso kad tame sztai' šoki vandeniniai sutvėrimai 
užvažiuoja ketvirta karieta,' aplinkui szokinejo, rodos nore- ( 

nusigando; akis trina, in dan- j ketvertu baltu arkliu kinkyta,' darni ji praryt. •
kurioje davėsi matyt dvi <bal- 1 Kad tame sztai viena diena'

pamate atplaukianti didžuvi 
tiesiog ant jo, o kad visas ipa- 
neres apaczia stiebo plauke, už
kabino su savo nugara stiebą

szaukti bet

(niekas ne- 
trUktie isz

gu žiuri ir pats savo matymui 
netiki; bet nieko daugiaus ne
mato kaip tik tamsumoj dan- 
gisžkas žvaigždes. Ant galo 
pradėjo gailingai veikt kalbė
damas :

— Ak, mano mylimiauses te
veli! — ir valandėlė nutilęs 
klausė bet ant tuszczio — nie
kas neatsiliepe. Pradėjo tada 
garsiai verkdamas 
viskas buvo veltui.

Dabar Serpukui 
pasiliko 'kaip tik
gailesties, vienok žmogaus du
szia yra gilei. Klaidžiojo vaiki- 
nelis per visa naktį aszareles 
liedams, iszailkes, suszales, 
veideliai nuo aszaru nuszute, 
akeles užtinę, szirdele nuo gai
lesties krauju užsiliejus ir ne- 
žine kas su juom 'butu nusiti- 
kia jeigu szvintant nebutu pa
matęs to paties pauksztelio ku
ri vakar gaude.

Nors nemiela jam tas pauksz- 
telis 'buvo, vienok kada ji pa
mate, visus vargus užmirszo ir 
vela ji gaude. Ir už trumpos va
landos, iszvede pauksztelis Ser
puka prie kraszto įgirrios, kur

kadi j u... 1 ' '
Stebėjausi. Negalėjau su

prasti pasielgimu. Kitos moti
nos laike pirmu atsilankymu 
nepažystamu jaunu vyru, jeigu 
ne del ko kito, tai bent del to, 
kad toks ipaprotis, daro jau
niems visokias kliūtis -ir ‘ ‘ per - 
szikadija” kaip gali, ežia suvis 
prieszingai.

Pasilikę du vienu pradėjau:
■—- Ponia,, taip didis u£s it ike- 

jimąs ir, kaip tai pasakysiu, 
tiek daug rimtumo isz jusu pu
ses,, tuo daugiaus duoda man 
drąsos' iszreikszti... ,

—Ka ežia daug pasakot! — 
tarė gelton-plauke patraukus 
petimis. -—■ Parodyk tamista 
liežuvi, mokėk doleri ir keliauk 
sveikas.

Dabar supratau. Szirdis ma
no mirė isz baisaus apsirikimo 
afplaikes toki skausminga smū
gi... Patemijau tuba rankoje 
mano “aniolo.”

Pana buvo gydintoja liga 
plaucziu ir visu kvėpavimo ka
nalu czystytoja, pradedant sa
vo gydintojiszka praktika bei 
nebuvo suvis gydintoja szir- 
dies...

ATSITIKIMAS
REPORTERIO

i Trakije, einaneziame isz Mil
waukee in Chicago, pažinau 
‘jauna, gražia szvies-plaulke, 
kuri tuojaus vienu savoĮ žvilg- 

.telejimu apveikė mano szirdi.
I Pradėjau nedrąsiai su ja pa
sikalbėjimai nuo žodžiu:

—- Daleisi man, ponia, užsiru- 
ky't poperosa?

— Jeigu tamistai patinka rū
kyti įr nikotinuot plauczius, asz 
neesmiu tamistos norui prie-,>' I ■ ” 1 ■■ I szmlga.., 0,, ‘ j,

Jauna pana važiavo drauge 
su savo mama. Nusprendžiau 
ingyt malone mamos idant 
lengviau galima musu prieiti 
prie dulktes taip, idant neparo
dyt irioteriszikem savo silpny
bes. Tad neturėdamas ka kito, 
atsiliepiau šu žodžiais: :

■— Sziadien bis'ki smagesne 
diena. Nuo keliu dienu drėgnu
mas ir vėsumas oro jau inkire- 
jo o ir nevienam sveikatoje pa
dare skriauda.

Mama užgavuš delnu delną 
linksmai atsake:

— Garbe Dievui! Drėgnumas 
ir vėsumas gimdo drugi, szilti- 
ne visokios ruszies, szalti o tar
pe vaiku kosuli.

Tie jos žodžiai padare gera 
ant manos inspudi, kadangi 'dar 
neteko man kalbėt su motere, 
kuriai drėgnas ir vėsus oras pa
tiktu. Ji ne tik Ikad nesiskundė 
bet džiaugėsi, nesupratau, vie
nok kodėl ja galėjo linksmint 
žmonių nesveikata, maniau ‘kad 
pati nebijodama oro atmainų, 
juokėsi isz kitu silpnumo.

Susipažinimas mano su mo
teriškėm buvo jau atliktas. 
Ant klausymo ju nenoroms isz- 
pažinau mano varda ir pravar
de, neturėdamas tdkio, kas ga
lėtu rekomenduot mane mote- 
rem. Rekomendavausi pats 
tuo noringiau, kad ir jos pa- 
czios man rekomendavosi.

—■ Gyvenu prie Milwaukee 
avenue, po numeriu 890. Vi- 
liuosiu jog tamsta teiksiesi at
silankyt pas mus.

— Su 'noru! — suszukau 
džiaugsmingai.

Sekanczia diena gausiai ap- 
silaiscziau perfumais ir nuėjau 
sudėt piriputine vizitą mano 
pažystamom.

Atidarė Juris man rangi tar
naite, linktelėjus su galva pasi- 
szo'kedama nuvede mane in bu- 
duora.

Nusistebėjau. Ta, kuria jau 
mylėjau, priėmė pirmutini ma
no apsilarikyma ceremonialisz- 
kai — pasiredžiusi baltai.

Motina gražios mergeles už
imta. buvo dulkinimu ‘biurkos, 
pasveikindama linktelėjimu 
galvos, nusiszypsojo smagiai ir 
iszeidama tarė:

— Neperszfcadiju, nepersz-

tos galvos o jeigu buvo baltos 
tai žinoma ne nuo ko kito, kaip 
tik isz senatvės. Buvo tai isz ne
tolimo miesto kupezius su pa
ezia, kurie ka tik sunu palaido- ant kurio musu keleivis iusika- 
ja važiavo ant szviežio oro. Tie bines sėdėjo ir nesze ji gana to
poliai pamate szale kelio sedin- Ii. O kad didžuvis labai greitai 

nere, stiebas su keleiviu ubo 
didžuvio nugaros nuslydo o 
kad drabužiai buvo už didžu
vio nugaros akstinu užsikabi- 
nia, nupllesze juos ir likosi tik 
kaip motinos gimdytas.

Drebėjo nebagas isz baimes 
ir szalczio. Jeigu nebutu ban
gos primuszia prie vienos sa
los, Jbutu silsejasis vandeni
niam szaltam grabe. Kada li
ktos iszmestas ant kraszto, ilgai 
kaip negyvas be žado gulėjo.

Kada atsigaivino, pradėjo in 
visas szailis žvalgytis bet nie
kaip negalėjo žinot kur randa
si; tik pamate kad esą nuogas. 
Paszoko kaip augi pamatęs ir 

1 dairėsi ar kas jo nuogo nema
to bet silpnumas vėla ji par
metė ant žemes. Dūsavo neba- 
gas gulėdamas ir laukdamas isz 
kur nors pagiialbos 'bet ant tusz
czio; mėgino visas pajiegas su
omes atsistot bet badas par
klupdė ji vėla kniupszczia ant 
žemes. Kada begulėdamas dū
savo ir mislijo jog isz bado tu
rės mirti, pradėjo szauktis prie 
Dievo idant tdiiktusį priimti jo 
duszia p kad da buvo nelaikąs, 
todėl duszia nuo kūno niekaip 
nenorėjo skirtis.

Besivoliodamas ir bedejuo
damas -pamate < szale saves ke
lis rukszczius lapelius (ruszky- 
nes), suemes visas pajiegas, pa
slinko artyn, nuskynė viena, 
insidejo in burna ir pradėjo ju
dint liežuviu bet tas sustingęs. 
Ant galo eziulbe ir pajuto bur
noje apetitą rukszties. Kada 
mėgino nuryti, gerkle uždžiu- 
vus ir vos novos truputi rulksz- 
ties nurijo. Nuskynė antra ir 
treczia, jau pradėjo liežuvis ju
dėt ir dantys klibet. Ko dau
giau ruszlkyniu kupezius valgė 
to stipresniu jis jautėsi. Ant 
galio pradėjo vela mėgint atsi
stot.

(Bus daugiau)

ti su auksiniu uzboneiliu Serpu
ka ir susilaikia prasze gert.

Serpukas greitai paszoko ir 
su nusižeminimu padavė gert. 
Kada ponas su ponia atsigėrė, 
tarė:

— Žilos galvos sulaukėm o 
da tokio vandens negerem. Ka 
nori, geras vaike, už pagirdy
mai <

Vaikinelis palenkes galva pa
sakė savo norą. Ponas tuojaus 
priėmė už rankeles ir nei nepa
sijuto kaip Serpukas karietoje 
radosi.

Važiuojant isziklaušinejo se
neliai vaikinėti apie viską.

ParvažiaVe namon, tuojaus 
pavalgydino o kad buvo nuvar
gęs, bevalgydamas užmigo; ant 
ponios paliepimo, tarnai nune- 
szią paguldė in lova.

O kad buvo geras vaikinelis, 
ponstva labai ji pamylėjo. Nu
važiavo karta in kancelerija ir 
užrasze visa savo turtą 'Serpu
kui o taip-gi ir in mokslaine ji 
leido.
, Po desžimts metu, ant kart 
susirgo ponas ir ponia; .paszau- 
ke kunigą; po Szv. Sakramen
tu, abudu ant kart numirė.'Tris 
dienas Serpukas užsidaręs už 
senelius meldėsi. Susirinko vi
si nebaszninko gimines, kad 
pasidalint likusiais turtais kad 
sztai užvažiuoja ir notaras. 
Tuojaus perskaitė kokius tai 
rasztus, jog visikas prie jauno 
Serpuko priguli. Visi gimines 
nieko nelaimeja iszsis'kirste. 
Serpukas užsiėmė kupczyšta. 
Kupczystoje Serpukui labai se
kėsi ir nepasijuto kaip keletas 
metu perbėgo. Ant galo nubo
do jam vienam gy venimas, to
dėl pradėjo mislyt apie drau
gia 'gyvenimo.

Viena diena, 'kada Serpukas 
sėdėjo savo krautuves duryse, 
sztai atėjo kokis tai svetim
tautis ir priesz kroma sustojo. 
Buvo tai, kaip iszrode, Arabas, 
kuris turėjo dvi voveres su sa
vim o 'kurios tai buvo iszmoky- 
tos liesus traukt. Kada Arabas 
užgrajino, voveres susikabinę 
szoko, ant galo viena kita pa- 
bueziavo ir szOko prie trauki
mo liosu. Ir viena, isztra.uk us 
laisžkeli, nunesze ir padavė ji 
ponui. Ponas iszsieme kelis pi
nigus ir voverei padavė. Ara
bas padekavojas nuėjo toliaus 
o jaunas kupezius pradėjo skai
tyt liosa:

“Važiuosi mariomis in pietų 
szali, patiks tave nelaime ir 
iszplauksi ant Nemaros salos. 
Ka norėsi rasi, namon neparve
si; namon sugryžszi, in ten ne- 
gryžszi. Kol ton busi, nežūsi.”

Jaunas kupezius inpuole iii 
didele nerimasti, vienok tos 
mislies nepergallejo, idant ne
važiuoti ant mariu. Paskyrė 
teisinga savo krautuvėje gas- 
padoriu, pasiėmė atsakaneziai

Kitados Valaku žeme j e gulė
jo puikus miestas, labai gra
žioj vietoj, jog isz tolimu sza- 
liu ponai važiuodavo tam pui
kiam miestui piiisižiuret.

Miestas feulejo labai dailioj 
lygumoj, tik paežiam viduryje 
nuotakus radosi kalnelis, ant 
kurio stovėjo puikiai iszredyta 
bažnyczia, kuri iszkelus augsz- 
tus savo ži'banczius boksztus 
iszrode kaipo karaliene arba 

' viso miesto motina. Ulyczios 
buvo kotankiausiai iszsodintos 
kaztonais, kurie buvo savo la
pus suklestia taip, jog vienio 
nuo kito atdalytie jokiu budu 
negailėtum; tu medžiu virszu- 
nes buvo kas metas kapojamos 
ir taip buvo pridalbojami jog 
vienas lapelis už kita augsz- 
ęziaus neiszkilo.

Ant desžimts mastu aulgsz- 
cziąus kasztonu buvo iszkilia 
dailus jevarai, pavidale tos sza
lies virszininku; dar augsz- 
cziau 'buvo iszikilia palmos ku
rios iszrode kaipo karaliai tos 
aplinkines, apsuptos atstui rie- 
augsztu kalneliu o kuris taip-gi 
apsukui miesto 'buvo puikiai 
visokiais medžiais padabintas.
Kelei, kuriais isz visu szaliu stovėjo jam nepažinstamas eže- 
sviete'lis kaip vanduo trauke, ras. Pauksztelis pakilo augsz- 
kad prisidžiaugt, buvo viso- tyn o Serpukas vėla, verke ap

link ežerą vaikszcziodamas. Už 
valandos vėlą pasirodė pauks'z- 
tukas, paskui kuri vėla ėjo nu
sibraukęs su rankove aszarąs. 
Ir sztai užėjo ant kelnelio kuris 
aplink ežerą-juose; tada paulk- 
sztelis persimainė in aniola ir 
sėdės szale kelio, eme Serpuka 
ant savo keliu ir pradėjo mei
liai kalbėt:

— Mano mylimas vaikeli, 
sziadien važiuos daugybe ponu 
prisižiuret tam nelaimingam 
miestui, kuris, kaip matai, jau 
nuo vakar vakaro in ežerą pa
virtęs o kuriame tai tavo tėvus 
ir seseles o ir visus to miesto 
gyventojus nelaime patiko. Ka
da judu su tėvu iszejote rinkti 
auguoliu, asz tave nuviliojau 
in szali nuo tėvo; tevas-gi igz- 
girdes mieste szauksma, apie 
tave užmirszo ir nubėgo žiure- 
tie 'kas mieste darosi, kur jam 
nubėgus isz visu szaliu vanduo 
užplaukė ir cielas miestas su 
gyventojais paskendo. Todėl 
jau savo teveliu daugiau ne
matysi.

Vaikinelis sukilto veiksmu. 
Aniolas matydamas didele 

vaikinelio gailesti, iszsieme isz 
po ploseziaus puikiai blizganti 
uzboneli ir tarė:

— Inleisk nors viena aszare- 
le iii szita urboneli ir eik su ma
nim.

Kada Serpukas inlaszino in 
uzlboneli aszarele, jau daugiaus 
nevenke ir ėjo paskui aniola. 
Tasai nuvedė ji pas maža sząl- 
tineli ir taire:

— Prisemk vandens ir sėsk 
szale o kaįp vienas isz prava- 
žiuojaneziu ponu praszys gert, 
tai jam paduosi. Kada jis pa
ims ir atsigers, paklausk ka jis 
nori už tai, tai žemai pasiklo- 
niojas pasakyk jog nori kad 
tave ponas pasiimtu pas save. 
O kaip paims ir paklaus isz 
kur ir kuom esi, tai pasakysi 
jog esi vaiku vieno isz pražu-'pinigu, nusisamdę laiva, a.tsi-

kioms auguolems iszsodinti 
kaipo tai: citrinoms, pamaran- 
cziais, vynuogėms ir kitokioms, 
kokios tik ant svieto radosi.

Linksma buvo žiūrėt tame 
laike in ta apielinke; bet szia- 
dien baisu ir pamislyt. Kur ta
da stovėjo tas puikus miestas, 
sziadien toje vietoje liūliuoją 
banguojantis ežeras ir kada tik 
vidurvasaryj vanduo nupuola, 
tai vos gaila pamatyt virszune- 
les bažnyczios boksztu.

Taigi, kaip jau augszcziaus 
sakyta, kada da tas miestas sa
vo pilnoj grožybėj žydėjo, gy
veno jame vienas Dievobaimin
gas žmogus, kuris vos isz au- 
gu'oliu varginga gyvenimą su 
paezia, šuneliu ir trimi dukte
rims vede.

Sztai viena karta, kada jau 
aųguoles atpigo, Miliksas (taip 
vadinosi tasai žmogelis) netu
rėjo pinigines zoposties del už
laikymo szeimyneles, paėmė su 
savim jauna Serpuka, sūneli, 
Vos užkliudžiusi asztuntus mi
tus amžiaus ir nusidavė in gir- 
ria.auguoliu rinkti, idant dau
giaus kiek galėtu užpelnytie.

Jaunas Serpukas paskui tę
va su gurbėliu sekdamas, isz- 
vydo ant vysznios szakeles ma
ža paukszteli, kuris savo sna
peli cziul'bedamas kraipė ir 
auksiniais sparneliais plesde- 
no. Galvele turėjo žaliai bliz- 
ganezia, pilvelis raudonas, pe
teliai geltoni. Žodžiu<— iszrode 
kaip vaivorykszte.

Serpukas tokia grožy'bia pa
matęs, pradėjo kaip katukas 
prie peles slinkti. Jau-jau tik 
paimtie, tame strakt paukszte
lis ant kitos szakeles — ir taip 
nuo szakeles ant szakeles cziul- 
bedamas tolyn sz'okinejo o Ser
pukas paskui vis norėdamas 
pagriebt paukszteli ir tame 
sztai kojos susipainiojo, par
puolė kniupszczias ant žemes ir 
pats isz saves juokėsi o po juo
ku nuvargęs užsnūdo. Kada 
Serpukas truputi pramigo, pa
kele galvele augsztyn, kad sztai 
mato nakties tamsa ir girai 
vandens oszima. Paszoko vai-

Atlankė Savo Vyra

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Ana diena pribuvo in Mia
mi, Florida atlankyti savo 
vyra, Alfonsą Lopez, kuris 
lankėsi pas prezidentą Roo- 
sevelta, jo pati su duktere isz 
Colombijos.

Dzievaž, negaliu iszm|nyti, 
Ne del kitu pasakyti, 

Kas bus isz musu bobų, 
Isztikro, net nusibodo.

Mokinu kaip galędama, 
Visokius budus naudodama, 

O taip sunkei eina, 
Nieko in guoges nelenda. 

Da tarp Angliku puse bėdos, 
Pasirodo nors žiupsnelis gėdos, 

Bet kada pasirodo tarp
Lietuviu, 

Tada duoda valia del bumu. 
Jeigu nueina in sztora pas

Anglika, 
Tuojaus reikalą atlieka, 
Pirkta tavora pagriebia, 

Bjaurei nedrebia, 
. “Gudei mis” pasako, 
Nežiūrėdama ant “stako,” 
Mat kad ir niekus nuperka, 

Buna gerai visada, 
Kad ir brangei užmoka, 
Tai iszsižioti nemoka, 

Ba tai negražu derėtis, 
Reikia kiek nors laikytis, 

Ba negali susikalbėti,
Tai turi tylėti.

Taip, taip, Anglikui nieko 
nesako,- 

Ant visko susitaiko,
Bet tegul tik pas Lietuvi 

nueina,
i Vos slenksti pereina, 
Tuojaus burna atidaro, 
Kaip isz rankoves varo: 
Ka tu man andai davei, 

Tegul tave velnei!
Tik nenorėjau atneszt, 
Ir in akis tau mest. 

Kita vela:
Tik nebukie padla, 

Duokie man mesa ana, 
O žiiurelkie ralkali, 

Bruda pats suėsti gali, 
Po kam švara parduodi, 

Ar po 10 centu atiduodi? 
Ba jeigu už tiek neduosi, 

Tai pats gali suėsti. 
Dzievaž, ausys vysta, 

Kaip isz szalies tokia kalba 
iszgirsti, 

O da ir kitaip pavadina, 
Nenoriu sakyt, nes tai piktina, 

Galite dasiproteti,
Ba asz turiu tylėti, 

Ne kas tarp Lietuviu,
Del musu 'biznierių, 

Ar tai sztorninkai ar buczeri'ai, 
Kasžin ka Aniglikai sakytu, 
Jeigu motere taip pliauszkia 

iszgirstu?
Isz tikro durys parodytu, 

Arba in kreiziu narna atiduotu.
Jeigu buezia tai negirdėjus, 
Tai nebueziau dainavus, 

Apie tokias bobas bjaUriaj- 
. sutikės, 

Ant sziadien bus invales.

ISTORIJE apie Ila isz m&- 
------ :----------- iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už-, 
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 150., 
SAULE PUBLISHING CO.,

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

Naujas Lietuviszkas •SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

...IR MALDA...

Motinos Szvencz.

Martynas Jo'vaisza, isz Ro
chester, New York raszo: Pri-

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE I I I 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

v'CtriY U. VACUA/ AD£4 ĮJldZjLl |J1 U. j 11 U. b 1 b CULLL'LAC IdlVdj dilzbl"

vusiu gyventoju szitam ežere sveikinęs su pažinstamais, sėdo, siyn'cziu tamistoms užmokesti 
'ir leidosi ant pilnu juriu in pie-1 už Saule ir tariu, kad myliu 

’’ . ... . 'tu szali. Už keliolikos dienu ke- ia skaityti, kuri mane la-
Tai pasakęs aniolas isznyko? liones, isztiko ant juriu baisi užganadina ii- prallinksmi- 
Ne ilgai laukus sztai užva-Į viesulą, užvare ant uolos laiva na-

o apie mane nieko nesakyk. Bu- 'ir leidosi ant pilnu juriu in pie- 
kie geru vaiku o busi laimingu.1

’~ ~ • O Į . I -----
kinelis ant lygiu kojų ir didžiai žiuoja Viena, antra ir treczia.ir susidaužė taip, jog tik szmo- skaitykit “SAULE” platinkit

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

:: 250 ::
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

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

Preke, 15c
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA.•!

isztra.uk


“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines PIRKO LOTA ANT 
KAPINIU

— Sekanczios bažnytines 
szventes pripuola szia sairvai- 
te: Utarninlke Szv. Zuzaninos 
o Seredoje Szv. Klaros.

—• Isz priežasties szveiitcs 
Sulbatoje In Daaigu Ėmimo Szv. 
P. Marijos, rod'alkcija ir spaus
tuve “Saules” bus uždaryta, 
visa dienia.

— Ana diena lankėsi mies
te poni Elzbieta Vosilicne isz 
Ndnticolke, Pa., pas savo 
duktere Magdalena Svirskiene 
aint 516 W. Spruce uly., ir prie 
tos progos atlankė redajkcija 
“Saules.” Acziu už atsilan- 
kyrna.

—• Panedeli, Ruigpjiuczio 
[Aug.] 24-ita diena, iszvažiųos 
isz miesto 109 vyrukai in Al
lentown, Pa., ant daiktariszko 
peržiūrėjimo ar bus tinkami 
del kariuomenes. Tieji kurie 
pereis sveikatos isztyrinejima 
buis nusiuns'ti in kariszkus aba
zus prie tarnystes.

Flushing, N. Y. f Tamoszius 
Zulkas, kuris kitados gyveno 
^Tulsbarora, Pa., mirė praeita 
Sereda, Rugpjujczio 5-ta diena, 
ir buvo palaidotas Sukatoje, 
Ruigp. (Aug.) 8-ta diena, su a- 
peigomis Szv. P. Marijos Kata- 
likiszlko bažnyczioje, Flush
ing, N. Y. Velionio duktė Ona 
ir josios vyras rūpinosi juom 
iki pabaigai jo gyvenimo. 
Velionis paliko sekanezius vai
kus: Mare Bedklein, 43-30 El
berton uly., Elmhurst, N. Y., 
Juozą Zuka kuris yra vedes ir 
tarnauje kariuomeneje; duktė 
Ona vedus; Helena ir Tamosziu 
kaipo seserį Mare Gegužiene 
isz Jackson Heights, N. Y., ir 
broli Juozą Zuka, 947 Spruce 
uly., Kulpmont, Pa. Brolis Flo
rijonas mirė keli metai adgal. 
Trys broliai ir sesuo pribuvo 
isz Lietuvos ir apsigyveno Ma- 
hanoy City, Pa. Kas norėtu 
placziau dažinoti apie velionio 
mirti, lai raszo ant adreso: 
Mrs. Mary Gegužis, 40-15 79th 
St., Jacksons Heights, N. Y., 
Apt. 2-c., telephone Illinois 
8-0283.

Lenkai Eina In
Pagialba Rusams

Kairas, Egiptas — Nauji 
pulkai Lenku kariuomenes isz- 
keliavo in Rusija prigialbeti 
Rusams musziuose su Vokie- 
cziais, apsiginklavia Rusisz- 
kais ir Amerikoniszkais gink
lais. Lyg sziol toje vietoje ran
dasi apie 30 tukstaneziai Len- 
kiszku kareiviu prie Meditera- 
niszku mariu. Priek tam ten 
randasi apie 10 tukstaneziai 
Lenkiszku gyventoju su mote- 
rems kurios tarnauja moterų 
pulkuose.

Bus Pakartas Už Prigel- 
bejima Pabėgti Vokisz- 

kam Lekiotojui 
f --------

Detroit, Mich. — Max Ste
phan turės mirti ant kartuvių 
Novemberio menesyje, 13-ta 
diena czionaitiniam kalėjime 
už prigialbejima pabėgti Vo- 
kiszkam lekiotojui isz Kanados 
kuris pribuvo pas Maxa. Ta
sai ji priglaudę ir paslėpė bet 
vėliaus lekiotojas likos suim
tas Teksuose ir aresztavotas.

Ir Pacziuosis Turėda
mas 70 Metu

New York — Sidney Zolli- 
coffer, turėdamas 70 metu, tur
tingas biznierius, ana diena nu
sipirko sau lota ant kapiniu ir 
pastate puiku paminklą. Ana 
diena apreiszke jis savo drau
gams buk ketina paeziuotis su 
Georgina Palmer isz Old Lyme, 
Conn., kuri jau yra maezius 62 
vasarėlės. Sako jis: “Matot, 
tai szitaip, noriu pradėti gy
venti isz naujo ir surasti dau
giau laimes mano gyvenime 
pakol mirsiu ne kaip turėjau 
isz jaunu dienu.”

Buvo jis pirmininku Electric 
Bond and Share Co.

Charlottesville, Va. Karisz- 
kas eroplanas užsidegė ore ir 
nukrito. 4 lekiotojai surasti ne
gyvi sudaužytam eroplane.

MOTINA NUŽUDĖ

■ SUNU

Motina Turėjo Gintis 
Nuo Pasiutėlio Kuris Ja 
Kumszcziavo; Perskel- 

dama Jam Pakauszi
Su Plaktuku

Buffalo, N. Y. — Dalyje mie
sto, kur yra apsigyvenę dau
giausia Lenku, vieni žmones 
kalba: “Motina nužudė savo 
sunu.” Kiti vela kalba: “Ge
rai padare nes tai buvo tikras 
bestija ir ant to užsitarnavo.” 
Buvo tai szitaip:

Ant antro augszto, ant Sene
ca ulyczios, gyveno szeimyna 
darbininkes Helenos Kruzelie- 
nes, pas kuria apsigyveno jos 
sesuo su vyru Adomu Doleza 
ku ir ju trimi vaikais. Szvoge- 
ris sziaucziavo ir tokiu budu 
maitindavo visa szeimyna bet 
vyriauses sūnūs Kruzelienes, 
24 metu Mykolas, nieko nedir
bo tik valkiojosi po miestą, 
gerdamas ir loszdamas isz ka- 
zyriu su panasziais draugais. 
Szeimyna turėjo daug vargo ir 
ergelio su juom.

Ana vakar a parėjo jis drau
ge su dviems draugais su ku
riais pradėjo loszti isz kazyriu 
ir pareikalavo arielkos. Kada 
jam buvo atsakyta^ jis taip in- 
siuto kad pradėjo viską dau
žyt, ant galo pagriebė degan- 
czia lampa norėdamas ja mes
ti in motina. Motina puolė ant 
keliu priesz iszgama melsda
ma su aszaromis idant jis apsi- 
malszintu bet sūnelis davė su 
kumszczia motinai in krutinę ir 
iszsitraukes peili norėjo in- 
smeigti motinai in krutinę. Ir 
tame atsitiko nelaime: motina 
pagriebė nuo stalo sziaucziszka 
plaktuką ir gindamasi nuo pa
siutėlio, kirto jam in kakta 
tarp akiu, perskeldama jam pa
kauszi. Paszaukta palicija nu
vežė apalpusia motina in kalė
jimą bet kaip girdėt tai sūdąs 
ja nebaus už tai ir paleido na
mo nes tai padare apgynime 
savo gyvasties.

Žmones susirinkia prie na
mo szauke: “Baisi žudinsta! 
Motina nužudė savo locna su
nu.” Bet kiti szauke: “Buvo 
tai žvėris, ne sūnūs; gerai kad 
nuo tokio atsikratė.”

— DaiMnirikai patrotino 
kas meta 680 milijonu doleriu 
per ligas iper praleista laika 
nuo darbo.

— Iszipanija praeita meta 
pargabeno 1,600,000 tonu aug
liu.

Gumas Isz Grudų

Delegatai susidedanti isz 
kongresmenu, ana diena at
silankė dirbtuvėje kurioje 
pradėjo iszdirbineti guma isz 
grudu. Paveiksle matome se
natorius Guy Gillette ir Geor
ge Norris ir iszradeja tojo 
gurno, pabėgėli isz Lenkijos, 
Vaclovą Szczukiewicz.

Boksztas “Baisiojo 
Barzdocziaus”

Marinei Amerikoniszki ka
reiviai, kurie yra apsistoja 
ant St. Thomas Salos, Virgin 
Salose, yra užsilipę ant seno- 
viszko bokszto kuris prigulė
jo prie taip praminto razbai- 
ninko “Baisiojo Barzdo
cziaus” kuris nužudė savo 
keturiolika paezias.

JUOKAI
Kytras

— Del ko tu Szimai vis 
raszai su raudonu atramen- 
tu?

— Del to, kad niekas ne
galėtu pasakyt kad turi 
nuo mane “juoda ant balto.”

-— Pilvas sutrovyja ryžius 
in viena valanda o mesa jautie
na in iketures valandas.

—• Visi Amerikoniszki bra
vorai 1941 mete padirbo 50 mi
lijonu bertainiu alaus.

— Arkansas valstijoj randa- 
ri szimtas mokyklų kuriose 
mokinasi studentai virti viso
kius valgius.

* Pirmutine astronomisz- 
ka observatorija 'buvo pastaty
ta, Egipte, mieste Aleksandri
joj, 300 metu priesz Užgimimą 
Kristaus.

Apsirgo
Pas garsinga daktara atėjo 

turtingas ūkininkas del pa
tarimo. Daktaras pabarsz- 
kino szonus ir krutinia, po 
tam iszrasze receptą. Ūki
ninkas užmokėjo ir iszejo.

— O be to,—paszauke 
daktaras,—bueziau užmirsz- 
es; tik viena pypke iszrukysi 
po valgiui, ar supranti, vie
na pypke.

Už keliu dienu velia pribu
vo ūkininkas, bet daug blo
giau iszrode negu pirma syk, 
daktaras ji paregejas pa
szauke:

— O, matau kad tamista 
blogai iszrodai!.. Ar ne ma 
czijo gyduoles?

— Gyduoles gal ir ma- 
czytu, bet toji pypke!...

— Kas do pypke?...
— Ka ponas daktaras lie

pė po kožnam valgiui rūkyti. 
Rukiau kaip buvo prisaky
ta, kas diena po piet bet 
man buvo niekiau nes kas 
karta vemiau po rūkymui.

— Kodėl?...
— Kad asz mano gyvas

tyje niekad nerūkiau!...

Prie Katekizmo
Kunigas pabaigęs iszguldi- 

net vaikams apie pekla, 
paklausė vieno vaiko:
— Ar yra už velnią niekes

nis ant svieto?
— Yra,—atsake užklaus

tas vaikas.
— Tai kas tokis niekes

nis už velnią, — užklausė ku
nigas.

— U-gi palicmonas, — 
atsake vaikas.

— Del ko?
— Mat, kaip mama ne sy

ki barasi su tėvu tai keikia ir 
sako: “kad tave visi velnei 
pagriebtu, tu senas gramoz- 
da, o da ne vienas velnes ji 
nepaeme, bet kaip praeita 
sanvaite tėvelis parėjo girtas 
isz karezemos ir pradėjo ma
ma muszti, tai kaip paszauke 
palicmona, tasai tuoj aus pa
ėmė ji in lakupa ir da turėjo 
užmokėti 10 doleriu.

Skaitykite “Saule”

Czedina Guma Ir Gazoliną
♦

Kada Rudolfas Napoletano geidžia kur iszvažiuot su sa
vo szeimyna, tai panaudoja szitoki būda kuris suezedina 
daug guminiu ratu ir gazolino. Imkite pavyzdi nuo ju ir 
darykite panasziai.

Ant Sargybos Prie Icelandijos

Musu Atlantiko flota sziadien randasi ant sargybos prie 
Icelandijos pakraszcziu kur plaukinėj a daug Amerikonisz- 
ku laivu in Europa su visokiu tavoru, ginklais ir kareiviais 
ir kad juos apsaugoti, flota patruliuoja taji kelia diena ir 
nakti.

Akyvi Trupinėki

— Del iszspaudimo 150 sva
ru sulcziu isz obuoliu reikia su
naudoti 2,240 svaru obuoliu.

— Balsai perbėga in sekun
da 1,142 pėdu; szviesa 186,003 
myliu in taji laika, o elektrikas 
280,000 myliu.

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

Raszant laiszkus in redakci
ja “Saules,” malonėkite isz- 
aiszkint koki turite reikalai,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 prL 
siunezia pinigus. Taipgi, ra- 
szant laiszkus, jeigu geidžiate 
atsakymo, neužmirszkite inde- 
ti markes del atsakymo, nes ki
taip jusu laiszkas neaptures jo
kio atsakymo. Laiszkus ir Pi
nigus visados siunskite ant szio 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

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

— Aritmetiko (rokundu) 
mdksla atgabeno isz Egipto in 
G rėki ja apie 600 metu priesz 
Užgimimą Kristaus.

— Mieste New Yorke 3,000 
merginu eina ant kelio paleis
tuvystes kas metais, isz priežas
ties negalėjimo iszsimiaityti isz 
mažos algos.
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT !

L. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 

50c., o aplaikysite knygas per paczta.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50e

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszka apraszymas, 202 pus. 35c

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu.................. 20c

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu...........35c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinusi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos,
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52
puslapiu, .......................................15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražariczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel- 
nais; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg-
szo paskutinis skatikas; Juokai.
Preke ..............................................15c

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus. . . .15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ................................. 15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu ..........................................15c

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sena- 
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu . .. . ............ 15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija.- 61 
puslapiu ..........................................15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu .................................15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustymu; Peleniute; Du brolei 
y augutis ir Skuputis. 60 pus... 15 c

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu...........15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
pacziuo’as. 76 puslapiu................20c

No. .133 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu . ....................................15c

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu..................................... 15c

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus................15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai ...................................20c

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu..................................... 15c

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu 

....................... 15c
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu........................ 15c

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu...........15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. 
Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c

No. 147 Trys istorijos apie Raga
na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu................20c

No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir 
Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu ..................................................15c

No. 150 Keturios isterijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; Ant keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu ................................ 15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu................15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu............................................15c

No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu ......................................... 15c

No. 155 Puiki istorijos apie Sza 
kinas nedora žydą. 136 pus. . . .25c

No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola; Didis klastoris. 40 
puslapiu ..........................................15c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu ....................  15c

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Pp laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25a

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepie- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu....................25c

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu .................................10c

No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25c

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kode! 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoji. Netobulas žmogus. 
Susideda isz 122 puslapiu...........25c

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus.................................15c

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ......................................... 25c

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia: 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu...... 25c

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu .........................................15c

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam is?- 
davineti pinigus. 45 puslapiu 15c

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrąs 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaiiriecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke .............................................

_ Adresas: - j 
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna.




