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Isz Amerikos Szitie Tankai Pasveikins Hitlerį

DARBININKU
ERGELEI

Ir Straikai

Washington, D. C. — Beveik 
po visa Amerika kyla straikai 
■kurie sulaiko kariszkus kon
traktus. Del ko valdžia neuž- 
bega tiems streikams sziame 
Svarbiam laike tai stebėtina.

Philadelphijos apielinkeje 
300 vėžėj u sustojo dirbti. Pitts- 
burgo apielinkeje streikuoja 
darbininkai kurie sulaiko kitas 
dirbtuves. Philadelphijoj, su
stojo dirbti 2,200 gazo dirbtu
vėse. St. Louis 3,000 vežeju su
stojo dirbti reikalaudami di
desnes mokesties. Seattle Ma
chine szapese 4,500 darbininku 
sustojo dirbti spirdamiesi di
desnes mokesties. Kansas City 
taipgi 4,500 darbininku karisz- 
kose dirbtuvėse ginklu sustojo 
dirbti spirdamiesi didesnes 
mokesties ir panaszus ergelei 
Vieszpatauja daugeliuose mies
tuose, kur perdetiniai darbinin- 
kuu pakurstineja darbininkus 
(ant straiku.

Szitie nauji tankai, padirbti Hammond, Ind., yra vieni 
isz geriausiu ant svieto ir randasi ant vagonu iszsiunsti in 
paskirtas vietas. Kožnas tankas turi viena armota 75 mili
metru didumo su kuria galima labai greitai szaudyt.

KARE

28 Vagonai Aliejaus 
Sudege

Baltimore, Md. — Artimoje 
Havre de Grace, ant Baltimore 
'& Ohio geležkelio, kilo nelaime 
kad keli vagonai su aliejum isz- 
sirito nuo begiu ir užsidegė. 
JDvideszimts asztuoni vagonai 
su aliejum dege per dvylika va
landų pakol ugnagesiai suvaldė 
Jiepsna.

Paliko $100 Bumaszka 
Užmokėti Už 5-centu

Geryma
Little Rock, Ark. — Gerai 

pasirėdęs jaunas vaikinas in- 
ėjas in aptieka, iszgere stiklą 
podes ir prie j as prie kasierkos 
padavė jai szimt-dolerine bu- 
piaszka. Mergaite iszsižiojo isz 
nusistebėjimo ir vos isztare 
kad negali permainyt tosios 
bumaszkos nes tiek pinigu ne
siranda visoje aptiekoje.

“Na tai gerai, mano balandė
lė, jeigu negali tai padalyk szi- 
ta szimtine tarp savo draugu ir 
(draugiu dirbancziu czionais,” 
ir su tais žodžiais vyrukas mal- 
szei apleido aptieka ir stovin- 
jczia nusistebėjusia mergaite.

16 Metu Vaikas Pabėgo 
Su 12 Metu Mergaite

Riverhead, N. J. — Roy Tan
ner, 16 metu, kuris pabėgo su 
Ona Canway, 12 metu mergai
te, už tai “kad ja mylėjau o ji 
mane ir nubodo mums klausy
ti teviszku szuncpoteriu,” li
kos abudu aresztavoti ir užda
ryti kalėjime. Dede vaiko likos 
taipgi aresztavotas kad pri- 
gialbejo snargliams pabėgti.

GYVENO KAIP 
UBAGE

Turėjo 3,500 Doleriu
New York — Po mircziai. 

Magdės Ruppert, kuri buvo ži- į 
noma kaip ubage, surasta jos 
drapanose užsiūta 3,500 dole
riu bumaszkose. O kad motere 
neturėjo jokiu giminiu, mies
tas paėmė pinigus po savo gio-1 
ba pakol atsiras gimines varg- 
szes. — Ir kam czedino tuos 
pinigus, pati sau atsižadėdama 
visokiu smagumu sziame gyve
nime?

Žmones Aplaikys Tik 
Du Ir Puse Svaro Mėsos

Ant Sanvaites
Washington, D. C. — Maisto 

administratorius apreiszke buk 
nuo Sausio menesio, ateinanti 
meta, Amerikoniszki gyvento
jai aplaikys tik 2% svaru mė
sos ant sanvaites del kožnos 
ypatos o bus ir tokiu dienu kad 
reikes pasninkaut visai be me- 
sutes. Tame priežastis yra tru
kumas mėsos nes daug mėsos 
yra siuncziama del musu ka
reiviu in kitus sklypus.

Už Patraukima Vaiko 
Ausies Užmokėjo $100

Kansas City, Kans. — Jeigu 
kur vaikai peszasi tarp saves 
tai nekiszk in ten savo nosies 
nes už tai gali būtie nubaustas 
kaip apie tai persitikrino Szi- 
mas Vansevicz kuris norėjo su-| 
taikint du peszenczius vaikus 
ir už tai užmokėjo szimta dole
riu.

Laike teismo žmogus sake 
buk tik nubaudė vaikus bet mo
tina Petruko Monstello pasakė 
kad Szimas taip patraukė ausi 
jos deszimts metu šuneliui kad 
daktaras turėjo prisiūti at- 
pleszta ausi.

Gyyeno Su Dviem Pa- 
cziom Per 18 Metu
Les Angeles, Gal. — “Jis bu

vo geru vyru.’’ Taip kalbėjo 
dvi moteres kada abidvi atėjo 
atsiimti mirusi Louis Meeks, 58 
metu, su kuriom jis pergyveno 
su viena 31 metus o su kita 13 
metu, kaipo j u vyras. Moteres 
viena apie kita visai nežinojo 
kad jis yra ir kitos vyras, su 
kuriom jis pergyveno tiek me
tu ir tik apie tai dažinojo kada 
abidvi atėjo pasiimti jo lavo
ną.

Pirmutine motere, Mrs. Hout, 
isztekejo už jo 1924 mete o Mrs. 
Meeks isztekejo 1911 mete. Abi 
moteres pripažino buk jis buvo 
labai geru vyru, negere ir ne
rūkė ir visi kaimynai ji mylėjo 
ir guodojo. Mirusis gyveno 
dvejose vietose ir padalindavo 
savo laika lygiai tarpe abieju 
moterių.

Nudure Vienuole Ir 
Norse

New York — Robertas Fou- 
nier, 22 metu, atej as in prie
glauda del apleisut vaiku, nu
dure vienuole seserį Marijona 
Emerentia, 55 metu ir dažiure- 
toja ligoniu Antanina Calsaur- 
da, 35 metu, todėl kad jos pa- 
siprieszino kada Robertas atė
jo pasiimti savo deszimts me
nesiu sūneli namo. Pirmiausia 
užklupo ant norses o kada vie
nuole atbėgo jai in pagialba, 
dure ir jai su lediniu pikiu in 
pilvą. Vienuole likos nuvežta 
in Szv. Vincento ligonbute 
mirsztanti.

Tėvai kūdikio taji vakara bu
vo iszeja ant geru laiku palikia 
ji namie viena, graudžiai ver- 
kenti. Kaimynai davė žinia pa- 
licijai kuri kūdiki nuveže in 
prieglauda isz kur tėvas nega
lėjo ji pasiimti be pavelinimo 
sūdo ir už tai taip inirszo.

KATALIKISZKAS
IAIKRASZTIS SAKO

Kad Vokiecziai Kaip 
Herodas

Bern, Szveicarija. — “Kir
chen Zeitung” apraszineja Vo- 
kiecziu persekiojimą Žydu 
Francijoj panaszu in karaliaus 
Herodo žudynes. Tenaitines 
Žydiszkos moteres su dukteri
mis yra uždarytos nelaisvi u 
abazuose kur j u sziadien ran
dasi apie 50 tukstancziai, ku
rioms iszdalina per diena tik 7 
uncijas duonos ir 1% galono 
vandens. Vaikai yra isztrau- 
kiami isz ranku tėvu, panasziai 
kaip tai dare Herodo kareiviai 
Bethlehem. Tukstancziai Žydu 
yra siuncziami in abazus bet in 
kur tai niekas nežino. Lyg sziol 
daugiau kaip 300 Žydu papilde 
savžudinstas ne kaip būtie pa
imti in taisės nelaisvės.

Vokiecziai Iszskerde 
900,000 Lenku

Detroit, Mich. — Jonas Cie- 
chanowski, Lenkiszkas amba
sadorius, pranesza buk in tris 
metus persekiojimo Lenku per 
Vokieczius jau 140,000 Lenku 
likos iszskersta, 760,000 nužu
dyta arba nukankyti ant smert 
ir daugiau kaip du milijonai 
iszguiti isz savo namu bet tas 
nenusilpnino Lenkiszka dvasia 
kovojimo už liuosybe ir savo 
tauta.

Tcliaus ambasadorius Cie- 
chanowski kalbėjo buk czionais 
Amerikoje tarnauja kariuome
nėje ir laivyne daugiau kaip 
150,000 Lenku.

TRYS ŪKININKAI 
SUŽEISTI

Vokiecziai Paėmė 
Dvarus

Lietuva.— Szvenczioniu ap
skrities ūkininkai Bronius Zy- 
blevskis isz Szeszkines kaimo, 
Kazys Vimancziuis isz Tranisz- 
kiu ir Antanas Bincziukas isz 
Bincziulku kaimo surado ne
sprogusią granata ir bandė ja 
atidaryti. Granatai sprogus, 
du ūkininkai buvo užmuszti 
vietoje, o treczias sunkiai su
žeistas. Granata Szvenczioniu 
laukuose buvo pamesta dabar
tinio karo laiku.

Amsterdamo laikrasztis ‘Eu- 
ropa-Kabel ” pranesza, kad 
prie Vokietijos prijungtose 
Lenkijos dalyse ligisziol Vo
kiecziai paėmė 2,000 stambiu 
dvaru. Vokiecziai atėmė isz 
Lenku 260,000 vidutinio didžio 
ūkiu. Isz viso, Vokiecziai nu
savino be jokio atlyginimo 
daugiau negu du milijonus 
hektaru.

Vokiecziai
Artinasi Prie

Stalingrado
Vokiszki Tankai Perkirto Rus- 
iszka Glitą; Anglikai Bomdar- 

davo Vokietija, Varszava 
Ir Vilnia

Supliekė Japonus Ant 
Solomono Salų

*
Vice-admirolas Robert L. 

Ghormley, vadas Ameriko- 
niszkos flotos Naujoj Zelan
dijoj, kuris vede kova priesz 
Japonus ant Solomono Salų 
Pacifiko mariose.

JAPONAI
NEISZDUODA

Kiek Turi Amerikonu 
Nelaisvėje

Washington, D. C. — Nor
man H. Davis, pirmininkas 
Raudono Kryžiaus Drauguves 
apreiszke kad Japonai nenori 
duoti skaitlį Amerikoniszku 
nelaisviu, norints toji draugu- 
ve karsztai darbuojasi kad da- 
žinoti kiek j u ten randasi. Ja
ponai nesutiko ant siuntimo 
tiems nelaisviams maisto ir 
drapanų, norints prižadėjo tai 
daryti pagal kariszkas tiesas. 
Lyg sziclei Raudono Kryžiaus 
drauguve neaplaike skaitlį 
vardu Amerikonu paimtu in 
nelaisve musziuose Filipinuose, 
Javoje, Singapore ir kitose vie
tose.

Nekurie laikraszcziai apra
szineja buk Japonai pasielgine- 
ja žiauriai su musu kareiviais, 
neduodami jiems užtektinai 
valgio ir turi vaikszczioti be
veik pusnuogi nelaisviu aba
zuose o tieji, kurie serga, neap- 
laiko jckios daktariszkos prie
žiūros.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

LONDON -— Rusai su visoms savo spe- 
koms užklupo ant Maskolių artimo je Stalingra-
do, naudodami kelis szimtus tanku prie Volgos. 
Maskolei taipgi nusiyrė toliaus in Kaukaza ar
timoje Novorosiko. Tuose musziuose likos už- 
muszta didelis skaitlis Vokiecziu bet tas juos 
nesulaike nes Vokiecziai eina pirmyn kaip 
amaras.

Angliszki lekiotojai su pagialba Rusiszku, 
skaitlyje' apie 209 erop’anu, atlėkė in Vokietija 
bombarduodami dideli miestą Saarbrucken. Po 
tam nulėkė iii Varszava ir Vilnių kur padare 
milžiniszkas bledes, iszneszdami in padanges 
Vokiszkas stotis amunicijos ir dirbtuves.

Telegramai skelbia buk Japonai pasirengi- 
neja užklupti ant Rusijos isz Siberijos in kur ke
tina siunsti szimtus tukstancziu kareiviu.

Irlandijoj buvo sumiszimai isz priežasties 
pakorimo 19 metu amžiaus Thomas Williams, 
kuris nužudė palicijauta. Maisztininkai laike pa
roda Belfast mieste szaukdami “lai Amerikonai 
važiuoja namo, ko jie in czion atvažiavo.” Pa- 
licija ąresztavojo daug maisztininku.

Daugeliose vietose Frtncijoj ir G rėki joje 
platinasi smarkus tifusas nuo kurio daug žmo
nių serga ir mirszta.

Isz Washington© praneszama buk laike 
Augusto menesio Vokiszki submarinai paskan
dino 40 Allijentu laivu. .

Vokiecziai Suszaude
166 Žmones

London — Vokiecziai suszau
de net 166 žmones Belgijoj ir 
Lenkijoj už pasiprieszinima 
valdžiai. Belgijoj suszaude 146, 
Lenkijoj 54 ir 11 Czeku, kaipo 
ir daugeli aresztavojo už val- 
diszkus prasižengimus. Tarp 
suszaudytu radosi ir kelios mo
teres.

Amerikoniszki Karei

viai Rusijoj

Berlinas — Pagal Vokiszkos 
telegrafo agentūros tai didelis 
skaitlis Amerikoniszku karei
viu atvažiavo in Rusija ir apsi
stojo Tiflise. Amerikonai taip
gi pribuvo suszelpti Anglikus 
Irane, Egipte.

Skaitykite “Saule”
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Kas Girdėt
Ameritoniszki laikraszcziai 

tankiai paduoda žinės kurios ■ 
(paniekina Popiežių. Tokios ži- , 
taios yra tiesiog neužtvirtintos 
ir apie tai Vatikanas užginezi- 
Siė. Tokios žinios yra skelbia
mos per nevidonus Katalikisz- 
fcos bažnyczios ir nužeminimą 
popiežiaus priesz svietą, kas 
atnesza bažnyczia didele blede 
ir paniekinimą.

Ana diena vela laikraszcziai 
(apgarsino stebėtina žinia buk 
Popiežius Piusas XII per savo 
lapašžtaliszka siuntini Tokio, 
Japonijoj, ketino paaukauti 45 
tukstanezius doleriu ant suszel- 
jpimo sužeistųjų Japoniszku ka- 
reiviu.

Negalima tikėti kad Popie
rius padovanotu tiek pinigu del 
Japonijos, kurie stovi szale Vo- 
kiecziu, kurie drauge kovoja 
priesz Krikszczionybe ir visa 
Bvieta!

Bet apie tai Vatikanas nieko 
toeraszo ir neužginezina ar toji 
žinia yra teisinga ar melagin
ga. Jeigu apie tai Vatikanas 
neužginezina, tai tame turi būti 
ir kiek nors teisybes.

Da vienas dalykas: Overseas 
News.Agency pranesza buk ar
kivyskupas Atėnuose, G rėki - 
joj, uždėjo prakeikimą ant Vo- 
kiszko žudintojaus Hitlerio už 
.nužudymą Grekiszku virszinin- 
kii bažnyczios. Bet lyg sziolei 
tiieko negirdejome kad Popie
žius pats arba per bažnytine 
valdžia mestu prakeikimą ant 
tuju kurie yra atsakomi už mir
ti nekaltųjų auku kurie randa
si po padu Hitlerio.

Jeigu teisybe tai butu nesma
gi naujiena, kad Popiežius pa 
dovanotu dėl Japonu pinigu, 
Sudetus per Katalikus po visa 
svietą, nes Japonai yra barba

mai ir žudo Katalikus nežiūrint 
kur jie rastųsi.

ji paliktu malszum.
Moterei daugiau niekas ne

pasiliko kaip tik praneszti apie 
tai palicijai kad žmogus, ku
ri palaidojo taip puikiai, ir ant 
kurio iszliejo tiek aszaru, buvo 
jai visai nežinomas.

Matyt kad Litras labai my
li kvailius nes kitaip nebūta 
ju tiek daug ant svieto.

Ka Jus Perkate Su

Kariszkais Bonais

Kada mušu karcivei atvažia
vo in Irlandija, tai gyventojai 
stebėjosi kad musu kareiviai 
nesizioje plieninius helmus pa- 
naszius in Vokieeziw. '

Laike depresijos, paprastas 
žmogus buvo — užvydus pali- 
cijantams, ugnagesiams, laisz- 
kanesziams ir kitu valdiszku ninei helmai apsaugoje musu Į 
darbininku, turinti valdisžkus 
ir pavietavuš darbus. Tieji dar
bininkai gyveno kaip “kara- 
lei” nes dirbo kas diena, aplai- 
kydavo geras algas o kasztai 
pragyvenimo buvo maži o tame 
paeziame laike paprasti darbi
ninkai turėjo melsti valdžios 
paszialpos arba jeigu ir dirbda
vo tai tik dvi ar tris dienas ant 
sanvaites.

Kandidatu ant valdiszku dar
bu tada buvo užtektinai ir atsi- 
szaufcdavo ant ju szimtai ant 
vieno dinsto.

Kare taji padėjimą permaine 
nes sziadien publiszki darbi
ninkai uždirbineja tik tiek, 
kiek kitados o isz priežasties 
brangenybes vos gali sudurti 
abu galu bet darbininkai kurie 
sziadien dirba kariszkose pra- 
monystese atlaiko ant dienos 
po 10 ir 15 doleriu ant dienos.

Todėl sziadien valdiszki ir 
miestiszki darbai ne taip yra 
geidžiami kaip kitados nes 
valdžia turi daug bėdos aplai- 
kymo darbo isz priežasties 
szaukimo vyruku in kariuome
nes tarnysta.

Bet tas viskas persimainys 
adbulai ir gailėsis tieji kurie 
rijo seile ant dideliu uždarbiu 
laike kares o nebandė aplanky
ti valdiszku užsiėmimu kuriuos 
sziadien lengvai galima aplai- 
kvti.

bet del ko tu priesz ta bala žeg-1 nuomene sukosi in runda, smui- 
nojaisi?

— Tai ne bala, praszau po 
po, — atsake važnyczius: — to
je vietoj nuėjo s'kradžiais kar
cziama.

— Kaip tai?
— Kaip tai?
— Tai praszau pono, — ir 

ežia mano važnyczius apie vis
ką papasakojo o kuom ir su ju
mis noriu pasidalint.

* * *

koriai reže nuo ausies, seniai 
trauke czerka po czerkai. Kož- 
no veidas 'buvo linksmas, akis 
kožno mirkeziojo ir kaip kok
sai ant kojų svyruodamas Bak
sėjo... Ir niekas nepaisė ant pri- 
siartinanezio paslėptam Szv. 
Sakramente Dievo.

Tuo laik 
kas sykis 
skambuczio 
mislijo:

davė garbe užslėptam Dievui 
ir piktinosi ant tu, kurie neejo 
jo pavyzdim.

Kada' kunigas nuvažiavo, 
ūkininkas stojo nuo žemes o 
kada atsisuko — o dyvai! kar
cziama, isz kurios priesz valan- 

>dele iszejo, dingo. Žiuri persi
gandęs o ežia tiktai bala sriutu

Adresus Gyvenimo

balsas skambuczio smirdanezio vandens. Pamatęs 
artinosi. Kožnas'tai, puolė vela ūkininkas ant 

balsas girdėdamas J keliu ir paszauke:

' Mrs. Ida MoC'ullough, isz San 
Antonio, Teksu, palaidojo ne- 
senei savo tęva, senuką, kuris 
likos užmusztas per automobi
liu kada ėjo in bažnyczia. Po 
laidotuvių, kurios atsibuvo isz 
ryto, sugryžo vakare jos 14 me
tu'. suims ir apreiszke motinai 
kdd'sutiko tėvuką, sveika ir gy
va ir ant užtvirtinimo savo ap
sakymo, parode motinai popie
rini doleri kuri aplaike nuo jo. 
Nusistebėjus motina nenorėjo 
ihtikti vaikui ka jis sakė.

“O bet isztikruju buvo tai 
mano diedukas, paliepė jis man 
ateiti ant paženklintos vietos 
kas sahvaite idant jam ^įsaky- 
cziau kas namie girdėt,” — 
fiisž'kino tvirtai vaikas.

Motere nežinojo kaip taji da
lyką sau iszaiszkint. Juk savo 
akimi mate lavona tėvo kuris 
likos nuvežtas in ligoribute po 
nelaimei, kur mirė. Ne tik ji pa
žino bet ir jos Sesuo ir daugelis 
pažinstamu, isz ligonbutes*par
sivežė’ teVa hamb' i'sž kur jis Ii •' 
•kos:palaid6tas.
ViIdant užganadint savb nera
mumą, motere drauge su sū
num nuėjo ant paženklintos 
pietos. Neilgai 'laukus, atėjo 
tėvas sveikas ir net užpyko11 ■ * ■. , >
kad jam užmetinėjo jo mirti, 
sakydamas kad ji niekad auto
mobilius nesužeidė ir jis negu
lėjo ligonlbuteje, tiktai pabėgo 
isz dukters namu nes jam buvo 
per nuobodus gyvenimas ir su
rado sau kita butą bet kur, tai 
nenorėjo iszaisžkirit, tvirtinda
mas kad jam yra gerai ir kad

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, o tuom palengvinsite 
ues kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in rėdys 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
mums darba ir daug ergelio!

— Teisingas virokas Dievo!
Po 

kaminėliu smalingi szakalei ku- ; 
rinosi kurie ant visos karezia- I 
mos szviesa mete. Prie szinkaus 
seni ūkininkai, laikydami ble- i 
kines puskvatierkes rankose ' 
sznekucziavosi, jau gerai iriši- 
traukia ir nežinodami apie ka. , 
Viduryj aslos jaunuomene su
kosi valca pagal smuiką kuris 
užsitraukusio smuikoriaus ran
kose girgždanti baisa iszda- 
'vinejo... Palei siena sėdėjo prie 
stalo keli, kurie kauleliu mete. 
Matyt, kad labai tuom grajum 
užimti nes kožnas užgulės bu
to. Ju drabužiai nėiszrode kaip 
Chlevo gyventoju: turėjo ant 
saves jekes ir brušlotus tokius, 
kokiu ežia ne dėvi. Kalba j u 
taipgi nu'o tos szallies gyvento
ju skyrėsi... Vienas tiktai tarpe 
ju buvo su serinega, kaip Chlė- 
vo apielin’keje neszioja o tai bu
vo ūkininkas isz netolimo kai
mo ir godžiai žiurėjo in kaule
lius nes per tuos pakeleivingus 
buvo prie grajaus pritrauktas 
ir jau nemažai pinigu bu'vo pra- 
loszes, kitriuos Už jautuką per 
jomarka gavo. Norėjo atsigra- 
jyt ir jau paskutinius pinigus 
pastate... per tai godžiai žiuri 
ant' puoulancziu isz kupkutes 
kauleliu. Ant ga|lo puolė ir mus 
ūkininkas paskutini pusauksi- 
jii pralosze. Kėlėsi palengva 
nuo suolo, nusiszluoste nuo 
kaktos prakaita ir norėjo eiti.

— Na ka, jau nori eiti? Ar 
pameti mus? — paklausė vienas 
isz pakeleivingu draugu szyp- 
sodamasis.

— Taip, — atsake ūkininkas' 
kasydamasis galva. — Visus pi- 

l uigus prailąsziau o daugiau ne
turiu! — ir tai pasakęs liūdnai 
galva nuleido.

— Tai ve! — tare jam vela 
tas pats su juoku: — kas loszia 
ir praloszia, tas taipgi gali ir 
iszloszt!

— Naje, taip, — pritarė ant
ras, — bet pirmiaus reikia tu
rėt ir pinigu.

. — Ka ežia pinigu! — pa
szauke pirmutinis — maeziau 
turi pusėtina žilulka — ta gali 
statyt ant grajaus o kaip pasi
seks tai ir savo pinigus atgra- 
jysj!

Žmogelis net nusijuokė bet 
kada apsimislijo, liūdnai atsa
ke:

— Po kvarabu! duotumėte 
man pakaju; pasigodejau isz- 
grajyt, už tai mane Dievas nu- 
'baude kad sunkiai uždirbta

Tieplie-Į 'Chlevu karcziamoj uže.
Ir n i n n I 1 n o I I .»■» -

kareivius nuo szmoteliu szrap- 
nelio. Valdžia ju reikalauja 
tukstanezius del musu karei
viu.

Pririisztas po smakru su dir
želiu, o vidurys yra iszdetas su 
vata. Vienas tokis plieninis 
helmaš kasztuoje $5, todėl kož- 
na syki kada iszpildote savo 
knygutes su 5 doleriais vertes 
Kariszku Markiu, apsaugosi 
vieno kareivio gyvasti. Inde- 
kite nors dpszimta procentą sa
vo uždarbio kožna pede.

U. S. Treasury Department

— Praeita mietą Chicagos 
suduosiu likos iszklauisytais 
7,922 vaikai už visokius prasi
žengimus.

PRAKEIKTA :: ::
:: :: KARCZIAMA

— Ei! Kunigas pas ligoni va- Kurįs atiduoda garbe Sutverto- 
žiuoja, gal but kas kaime ser- iszsisaugoja prapulties, 
ga! -------

Ir taip vienas in kita sznaibž- ITEMYKITE

SKAITYTOJAI:
dėjo. Ir beveik kožnas žinojo; 
tad pro juos važiuos.: 1

Linksmintis nenustojo. Bal
sas varpelio kas karta artinosi 
ir jau lenke karcziama. Kad ta
me szokikai kaip stulpai susto
jo; tie, kurie laike czerkas, nu
tirpo, lupos visu persikreipe; 
smuikoriai pastiro. Dievas juos 
prasergėjo.

— Kodėl negriežiate?! — su
riko vienas isz bernu...

Ir vėla pradėjo griežti Jau
nieji leidosi kaip viesulą, visi 
pradėjo juoktis. Ne vienas ne- 
iszejo atiduoti Dievui garbe! 
O skambutis da buvo girdėt...

Tik vienas, tasai ūkininkas, 
kuris pinigus pralosze, kaip tik 
iszgirdo skambuczio baisa, isz- 
bego isz karcziamos ir puolės 
ant keliu su nusižeminimu ati-

Raszant laiszkus in redakci
ja “Saules,” malonėkite isz- 
aiszkint koki turite reikalą ir 
jeigu siuneziate pinigus, tai pa
žymėkite už ka siuneziate juos, 
o apturesiste geresni patarna- 
vima be jokio užvilkinimo ir 
apsisaugosite nesmagumu. Ne- 
kurie prisiunezia pinigu be jo
kio iszaiszkinimo už ka pri
siunezia pinigus. Taipgi, ra
szant laiszkus, jeigu geidžiate 
atsakymo, neužmirszkite inde- 

! ti markes del atsakymo, nes ki
taip jusu laiszkas 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.

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

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

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

VISOS TRYS OE 
KNYGUTES 

•‘SAULE’’ 
MAHANOY CITY, PA.

— Geležinkelei Pennsylva- 
nDr>.i praeita meta suvažinėjo 
ir užmusze 972 ypatas.

— Greenlandiszkas velio- 
iibas arba did-žuvis sveria 100 
tonu arba 220,000 svaru tiek 
kiek 88 sloniai arba 4įl0mesz- 
ku.

Kada viena vasara važiavau 
geru keliu, apie kaima Chleva, • 
sztarkus berniukas, ka va'žny- ■ 
cziojo, staiga persižegnojo. Ap
sižvalgiau, ar ežia kur nestovi 
kryžius ar kitokio kokio szven- 
tojo paveikslas, bet nieko nepa- 
maeziau, per ka paklausiau:

— O priesz ka tu žegnojais'i
— O ar tamsta porf&s nema

tote to vandens'? — ir su botko- 
cziu parode po deszinei so'želka, 
kaip duobia pilna smirdanezio 
vandens.

Kur nėkur pliudurevo pa- 
kraszcziuose varliu ’kurkulai., 
Krasžtuošė nebuvo jokiu kelmui 
ne totorku, kaip tik aplinkui 
vieni akmens.

— Na matau, -— atšakiau, —

Nuo 
Amerikos 
Ūkininku

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

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

. Del
Musu 

Kareiviu

padovanotas nuo Amerikos“Szitas ambulansas yra
Ūkininku del musu kareiviu kurie randasi ant kariszku lau 
ku”— tokis paraszas randasi ant ambulanso nupirktas per 
DeKalb Žemdirbystes Drauguves isz DeKalb, Illinois. Kur 
jisai bus nusiunstas, tai da iki sziai dienai neapsvarstyta 
per valdžia.

Ant paveikslo matome ta toblyczia ant kurios paraszyti 
aukszcziau minėti žodžiai: Ambulansas po vardu “The 
Winged Ear,” vienas isz 700 tokiu ambulansu ant kariszku 
lauku. Geo. Hyde, prezidentas DeKalb Žemdirbystes 
Drauguves, paduoda raktus ambulanso del varytoju B. A. 
A. C., Barboros Grubb ir Carol Oakley.

I • v ... ' T . i graszi pralzudziau... Negana ju
mis to, tai norėtumėt da pašku- 
Itini krioka iszsukt! Nieko isz 
to nebus!

Pirmutinis isz loszeju užkei
kė nežinomu liežuviu o paskui 
,atsiliepe garsiai:
Į — Pas tuos mužikus tai nuo- 
llatos Dievais galvoje sėdi. Ka 
tai Dievas kaltas kad vienas lo- 
szi it praloszi... Nenori, tai ne- 
loszk; bet asz nuo stalo neatsi
trauksiu kad ir karcziama skra
džiai nueitu!

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka

No. 103 
pirmutines 
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- 
pinasi 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; Ražanczius 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 
Gaižia 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; Sene
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-

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

50e 
kri- 
35c 
isz 

isz-

Tarne davėsi girdėt skambu- Į mVbe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
ežio balsas kuris pranesze kad 
kunigas pas ligoni su Szv. Sak- Į 
ramentais važiuoja. I No'

* • te ptlSuy U1L1 j Jl C1C11H

Karcziamoj ant gero uže. J an-. vargutis ir Skuputis.

I užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ................................15c

127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolei 

. 60 pus... 15c

No._128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c'

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

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz VaJenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoias. 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 istorijos 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 klasteris. 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 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Viesznats 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. 25e

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
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 
di.dli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoji. Netobulas žmogus, 
Susideda isz 122 puslapiu...........25c

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma
ltas; 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 isz- 
davineti pinigus. 45 puslapiu 15c

No. 175 Pasiskaitimo. knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais) ; Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke ............................................. 15c

Adresas: 
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna.
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mo sutaikos veikaluose su vel.. 

Į PONAS STORASTA Pi ir peikia, neturėjo jis gėrės- 
♦ * niu.I IR VELNES BORUTA£ . * jus, kokis baisus rūpestis neda-
X-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- 4-4-4-4-4-4-4-44-4-4-4*4-444444444444-44 4-44*44 444444444 jve jam ne vįenos ramios valai! -

Idos. Nemokėjo pats sau duoti galis pone! ne vilkai tai buvo į. . . ., , .. r . . jokios rodos nuo to ir suprasti. bet varnai! Macziau savo iocna . . . . .. ..,, . T, . , • įkas galėtu taip neraminti ji. i• akia. Ji, pone, turi tiktai ta vie-1 '
. na savo aki ir drysta toji spau

ge in gyvas akis melą metinet.
Storasta vienoje valandoje 

viską suprato ir tuojaus žinojo 
ka turi daryt. Pirmiausia ap
dovanojo gausei ubagus, deka- 
vodamas už sergėjimą kūno. 
Po tam atsigryžo in susirinku
sia kuopa ir taip kalbėjo:

— Mano žmones, viskas man 
yra vienu, ar vilkai ar varnai 
kuna nunesze. Jeigu kūno ne 
yra tai žinoma jog kas nors tu
rėjo ji iszneszt. Tai jusu kalte 
jog palociaus negerai sergėjo
te o gal kurio isz jusu buvo tai 
piktadarysta. Už tai jus visus 
galiu nubaust, galvas jums vi- 

s gyvas 
ant laužo sudegint, kaipo raga
nas. Tiktai ant vienos iszlygos 

įienubausiu 
jus. Kas atsitiko, tai atsitiko, 
bet nenoriu idant apie tai svie
te kalbėti jog mano name tokia 
piktadaryste papildyta. Turi- 
te-gi visi apie tai tylėt ir ne 
cypteret! Tas yra reikalinga 
del geros szloves mano namo o 
ir del jusu naudos.

Ne yra kimo, nebutu ne szer-

! o (Tęsinys)
/ Kada jau senuke numirė, su
siejo ubagai, tvirti savyje jog 
gaus gausia a'lmužna ir užsi
ėmė jos kurni. Diedes nuėjo pas 
kunigą, bobos nuprausė lavona 
o tarnai padare ant vidurio pa
kajaus katafeli, langus atidarė 
ir užklete drobulėm. Užžiebė 
žvakes ir prie galvos nebasz- 
riin'kes isz szaliu pastate tarp j u 
dideli sidabrini kryžių o prie 
kojų torielkoje szventyta van
deni ir krapyla. In rankas ne- 
baszninkes nedave kryželio, 'bu
vo labai brangus kryželis prie 
kurio setnuke da už gyvasties 
meldėsi nes ji pavogė vienas isz 
tarnu. Aplink kuna • suklaupė 
pusiau girtos bobos giedėda
mos giesmes, kalbėdamos apie
savo uždarbi ant paskutinio'siems nukapot ir bobas 
atpusko.

Paszventinta grabnyczia.
kryžius antgalvije nebasznin- jums dovanoju,
kės, szventintas vanduo prie 
kojų, tas viskas nepatiko Boru
tai. Negalėjo jis prisiartint 
prie kūno tarp tuju szventiny- 
biu. Bet velnes moka sau rodą 
duot. Nuo tos szalies isz kurios 
vėjas pute per laniga in stuba, 
pakele drobule ir paleido veja. 
Žvakes užgeso o kad tai buvo
naktis, pasidarė tamsu. Pabu- menu ne laidotuvių. Ir nieko, 
gusios bobos, bėgdamos isz pa- ne jokios naudos isz to įieture- 
kajaus, iszverte tamsumoje Įtumete o prieszingai, butumete 
kryžių ir apvertė torielka su 
vandeniu. Subėgo velnei ir kū
ną nutvėrė.

Pastiria isz baimes bobos su- 
gryžta vesdamos daugiau žmo
nių su savim ir neszdamos už
žiebtas žvakes. Bet szimta kar
tu labinus nustebo kada pare
gėjo jog ant katafelio ne niekur 
pakajuje kūno nebuvo. Riks
mas, keiksmas, garsus kalbeji 
mai ir barnei pasklydo po visa 
palociu.

Bobos reke kaip pasiute.
— Asz macziau tris vilkus 

isz trijų szaliu svieto inpuole 
per langus o akys ju žibėjo 
kaip žvakutes ir visa pakaju 
apszviete. Girdėjau kaip jie 
užstauge, macziau kaip kuna 
nutvėrė — kalbėjo viena. — 
Žinote jog esmių szlu'ba ir ne
galėjau spėt su jumis, pasilikau 
duryse pakajaus ir macziau ta 
viską.

— Neteisybe! — paszauke 
kita, — ir asz juk kolieka ant 
kojų, taipgi buvau paskutine 
pabėgti, likausi da viena tame 
pakajuje o jus visos buvote

baisei nubausti! Kada vienok 
užlaikysite ta viską ka žinote 
tiktai savo pomietyje, nieko ne- 
isztarsite apie tai net tarp sa
ves, niekas nuo jusu nedasiži- 
nos apie atsitikima, tai malo
ningai jus apdovanosiu ir di
dele malone pas mane atrasite.

Girdėdami toki prižadėjimu 
malones ir baisia rūstybe pono 
Storastos, kožinas suprato isz ko 
didesne nauda turės — isz kal
bėjimo ar isz tylėjimo. Ir visi 
prisiege tylėt.

Bobos da vis negalėjo isz- 
kenst ir kur (kamputyje da vis 
ginczijosi pamaželi kalbėdamos 
kad kas nęiszgirstu:

— Vilkai! gal vilkalok'ai!
—- Kalbėk tu kad vilkai o asz 

žinau kad varnai.
Ir vela kas kart kėlėsi dides

nis ginczas ir vela pradėjo bar
tis ir szokinet prie viena kitos, 
grasindamos viena kitai kujo- 
kais bet tarnai perskyrė jas.

■Storasta nutarė iszkelt pui
kias szermenis nors ir kūno mo
tinos grabe nebuvo.

Eidamas ant atsiisio dirste-

•' su jeis ant medžiokliu ir viso
kiu kitu zobovu nes kitokio už
siėmimo neturėjo’’.

Artinosi jau sukaktuves me
tu turgaus apie kuna motinos 
su velniu.

Priesz diena sukaktuviu Sto
rasta buvo labiaus neramus ne- 

Įgu paprastai, nors priežasties
— Juk nepardaviau sanžin’es nežinojo, 

ne duszios — kalbėjo pats in 
save — kas mane taip kankino ? 
Kas mane taip vargina? — ne
galiu suprasti!

Po tokiam apmislijimui isz- 
gerdavo po kelis stiklus seno 
vyno ir pamirszdavo apie ta 
viską. (

Sziadien bemiege nuvargin
tais pasikėlė isz lovos, suszaukc 
savo tarnus ir tuolaikiniu pa
pratimu iszsiunte juos in visas 
szalis su lajszkais in žen'klyves- 
ne aplinkine szlekta, užpraszy- 
damas juos ant szermenu. In vi 
sokius kliosztorius ir parapi
jas iszsiunte tarnus su užpra- 
szymu zokoninku ir kunigu.

Žinodami geradejyste Storas
tos daugybe susirinko svecziu, 
szldktos ir dvasiszkuju didelis 
skaitlis.

'Szermenys buvo taip puikios 
kokiu seniausi žmones negalė
jo paminti. Visokiu valgiu ir 
gerymu nestokavo niekam. Mi- 
szios visose bažnycziose aplin
kinėje buvo užpirktos, ubagai 
apdalinti pinigais, ’drabužiais 
ir apsiavimu. O tas viskas bu
vo už pinigus paimtus už par
duota kuna 
buvo grabe 
dotarn!

Storasta 
skaitytas garbes ir pagyrus 
nuo visuomenes už toki sunisz- 
ka prisiriszima prie numiru
sios motinos, jo geruma bro- 
lisžka dėl szlekfos, jo nobažnu- 
ma, jo gerus darbus, jo miela- 
szirdyste ant pavargėliu, — o 
velnes Boruta juokėsi isz to 
visko, jog žmones nežino ne 
patys ka daro ir už ka ji taip 
jie garbina.

Ne visi žmones tiko ant tokiu 
pagyrimu. Buvo ir tokiu, kurie 
tarp saves pamaželi sznabžde- 
jo, nors labai atsargei ir pama
želi kad Storasta nedasižinotu. 
Pirmiausios buvo žinoma bo
bos, nors papirktos buvo sva
rais aukso, negalėjo slaptybes 
užlaikyt nes liežuvio negalėjo 
suvaldyt.

Praeitinejo sanvaites ir me
nesiai. Storasta, turtingiauses z. ■ aplinkinėje ponas, visados ap
siaubtas buriu svecziu, kuriuos 
supraszinejo ir vieszino szir- 
dingai, visa laika praleidinejo

TRYS DRAUGAI

Vienas žmogus turėjo tris 
draugus. Viena isz ju-jis la
bai mylėjo bet ne tiek, kiek 
pirmąjį; treczia, kuris buvo 
labai teisingas, mylėjo už visus 
mažiausia. |

Karta tasai žmogus* visai ne
teisingai likos aipskunstas ka
raliui. Tada tasai žmogus pra- 
szo du pirmuosius draugus kad 
jie užtartu už ji priesz karalių 

; ir iszrodytu jo nekaltumą.

Baisybe kokia tai ji apemi- 
nejo ir drebulys perbeginejo 
per visus jo kaulus, szaltas pra
kaitas apipylinejo ji. bi įsiiuupu ju uewiuiua.
. Storasta troszko būti, viena-1 Pirmasis draugas tuojaus 
tiniu, pasislėpus nuo žmonių atsisakė už ji užtarti, nes turi 
nes ko tai baisiai bijojo, jeigu daug reikalu namie. Antrasis 
prie jo nieko nebuvo. Nežinojo1 palydėjo ji iki teismo kamba- 
ka turi daryt su savim; nežino-,rį0 įr nusigandęs karaliaus rus- 
jo ar pykt ant savo tarnu kurie, tarno sugryžo adgal namo. Tre- 
nemoka jo bovyt, ar ant sve-|Czįas draugas, mažiausia jo my- 
cziu, ar melstis. Buvo tai del iimas draugas, atėjo in teismą 
jo nauja kokia nesuprantama' visai nepraszytas. 
jausla. .

Taip praėjo ciela diena.
Kada vėlybas laikas szauke 

visus ant atsiisio, Storasta,'ku
ris visados tiktai pats vienas

BALTRUVIENE

paspirs,
Ant szio karto bus gana, 

Ba važiuosiu in Micžigana,

motinos, kurio ne- 
taip grąžei palai-

aplaikinejo nesu-

savo pakajuje miegojo, paliepė Į sį 
dviem isztikimiąusiem tarnam 
ant tos nakties miegot jo palka- 
juje prie jo, daugiau negu pa
prastinai pastatyt vyno ant 
stalelio. Ant aukso nežiūrėjo 
nes kaip tai ne mielas jam jau 
buvo.

Visi užmigo. Visur buvo mal- 
sžui, visuose pakajuose vieszpa- 
tavo grabine tykumą, kuriuose 
da priesz valanda buvo girdėti 
juokai, szukavimai, dainos vi
sokios nes Storasta ta diena la
biaus negu visados stengėsi 
kaip nors apmdlszinti viduriui 
baisa duszios, kuris nedavinėjo 
jam pakajaus. Apsvaigintas 
ant galo vynu, pi-adejeo migdy- 
tis ar jau visai buvo užmigęs.

■Sztai budina ji kokis dūsavi
mas. Isz pradžių mislino jis jog 
tai kuris isz tarnu per miegus 
verkia. Balsas kas kart darėsi 
aiszkesnis, daeitinejo rodos isz 
paszalinio pakajaus, tai isz vir- 
szaus kur isz po lubų, tai ve'l-i 
kur isz po žemes. Szirdiš Sto
rastos eme staigai ir drueziai 
plakt, kraujas taip smarkiai 
gyslose tekejo jog rodėsi jam 
buk gyslas sutraukys. Pasikėlė 
ir atsisėdo ant lovoę,. Pratrynė 
akis ir stengėsi ateitie prie sa
ves, szauke tarnus bet tieji mie
ga kaip rodos buk jau ant am
žių buvo užmigia ir szaukimo 
savo pono negirdėjo.

(TOLIAUS BUS)

visai nepraszytas.
Jis iszrode karaliui savo 

draugo nekaltybių ir tasai li
kos paliuosnotas niuo bausmes.

Kožnas žmogus sziame svio- 
. te turi tris 'draugus. Mylimiau- 
I sias jo draugas yra turtai. An
tras draugas, kuri žmogus la
bai myli, tai yra jo gimines, 
ažinstami ir draugai. Tre- 
czias draugas, kuri žmogus ma
žiausia myli, mažiausia jo rū
pinasi ir kuri jis tanke! pa- 
mirszta, tai yra jo geri darbai.

Mirties valandoje, kada neti
kėtai paszauke žmogų in teis
mą, pirmasis ir mylimiausiais^-- 
turtai, ji tuojaus apleidžia, 
Antrasis žmogaus draugas, tai 
jo gimines, pažinstamai ir 
draugai, palydi ji iki paskuti
niam žingsniui in kapus ir vėl 
gryžta namo. Tik treczias 
draugas, lydi ji iki Augšzcziau- 
siojo Teisėjo sosto ir įpraszo 
jam teisingi paliudijimo.

Žengia Tėvo Pėdoms

o

— Egiptas priesz kare tu
rėjo 23 a uksztėsnes mokyklas 
in kurias lankėsi 4,842 studen
tai

John Jessup Sherman, 17 
metu, žengia pėdoms savo 
tėvo, admirolo kuris buvo 
pirmininku ant laivo Lexing
ton. Jonas buvo prisiegdytas 
in kariuomene Washingtone.

In Jungstona pakliuvau, 
Visokiu bjaurybių1 ten 

iszgirdau, 
Apie sena moterele,

Isztikruju pasiutėlė, 
Kuri ne truputi sarmatos 

neturi, 
Žmones ant liežuviu turi, 
Apsvaiginta proto suvis 

netenka, 
priek tam vyra turi menka,

Badai milžinas nuo trijų pėdu, 
Kuris panesza visa tona bedu,- 

Bobos savo inveikti negali, 
Užduoti gerai nebutu pro szali, 

Kvailiuk, pasiimk mane in 
talka, 

O tuoj apmalszysiu taja.
bobelka,

Po tam bėdos neturėsi, 
Isz džiaugsmo szbkinesi.* * *

Girdejeau kad Brukline pas 
■kėlės, 

Atlankė garnys mergeles, 
Po dovanele paliko, 

Del dvieju ant sykio. 
Kokio sztamo tosios dovanos, 

Tai niekas nedažinos, 
Vieni saka nuo leibuku, 
Kiti kad nuo Prasuku.

Vėl, ka daryt, bile dovana, 
Vot, yra ir gana, 

0 ko laukt, — imk durniuke, 
Bile duoda, kvailiuke,
Lai Dievas laimina, 

Juk garnys turi tojo tavoro 
gana.

Juk Brukline tokiu mergų, 
Yra desetkai tuzinu, 

Ir tai jau apnokusiu, 
Ir apszarmbjusiu, 
Beveik su žilais,

Ant galvos plaukais, 
Tai ve szirdeles grybas, jeigu 

ne rudmėsė, 
Tai vis grybas ir lepsže.* * *

Waterburio miestas, 
Gražus ir czystas, 

Tenais Lietuviu' nemažai, 
Ir viskas butu gerai. 

Nesenei forduku per miestą 
pyszkinau, 

Ir in visas szalis žiurėjau, 
Ba labai nerimavau, 

Kad Lietuvi'sžkos kalbos ne-

1 Akyvi Trupinėki

— Praeita meta iszkasta' ' t .į '
West Virginijbj anglių kasyk
lose 8,155,^58 tonai arigtiu ver
tės 7,888,955 doleriu.

— Vaistinis namas' Texu 
yra vienas isz didžiausiu Ame- 
rike kuri pradėjo statyti 1881 
mete, o užbaigė 1888. Turi ver
tes 3,500,000 doleriu.

Istorija apie Amžina Žydą. 
Jo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:

Saule, Malianoy City, Pa.

h* Protingu yra būtie 
||Š|s- paezedium; jeigu cze- 

dini tąjį paezeduma.
.saL Amerikos Kares Bo

nai ir Markes tau p-rigialbes ir 
prigialbes Amerikai. Pirkin- 
ekite Amerikos Kares Bonus ir 
Markes SZIADIEN!

pabegia. Macziau tris juodus 
varnus, labai didelius kurie 
karkino baisei. Naguose nesz- 
dami kuna lese ir plesze ji in 
szmotukus o buvo matyt nuo 
ju akiu szviesos.

Bobos ginczijosi, reke kas 
kart labiau nes kožna norėjo 
kad jos butu tiesa. Pradėjo bar
tis, viena kita pravardžiuot bo- 
biszkais žodžiais kad net baisu 
buvo klausyt kam o isz rūsty
bes puolėsi viena ant kitos ir 
pradėjo tąsytis už plauku.

Tame ant dvaro palociaus 
davėsi girdėt skambėjimas ark
liu padkavu.

Atjojo ponas Storasta su savo 
n'aminiu vaisku. Tarnai storas- 
to nedave jam inėit in pakajus 
nes ant gonku viską apsakė kas 
atsitiko, to’kis baisus atsitiki
mas jog motina numirė o kuna 
jos nutvėrė ar vilkai ar varnai.

— Vilkai malonus pone!... — 
szauke viena.

— Nė, ne, netikėkite daug-

lejo in savo krepszi, pilnas bu- v
vo aukso kaip visados.

— Gerai, — pamislino sau, — 
bus ir szermenys puikios ir 
bažnyczia ant atminties jos pa
statysiu.

— Bažnyczia už velniszkus
pinigus! Gali apgaut žmones 
bet Dievo neapgausi.
i -— Kas in mane kalba?! —
paszauke pabūgęs Storasta. 
Apsidairė bet nieko jis nematė.

O tai kalbėjo in Storasta loc- 
na jo sanžine bet taip garsei 
jog jis girdėjo ja ausimi.

Suraukė kakta, iszgere dide
li stiklą vyno, kuris visados 
stovėjo ant stalelio prie jo lo
vos idant atrasti per ji sau mie
ga nes nevisados galėjo užmig-i 
ti.

Tuo laik vynas nedaug pri- 
gialbejo jam tame. Storasta
vartėsi, kankinosi ant lovos ir i 
tik priesz diena užmigo. Ne-j 
pirmutine tai buvo jau tokia 
naktis. Nuo valandos padary-j

Tameites Del Kareiviu

Moteres Long Branch, N. J., renka tameites kurias deda in bleszines del kareiviu o 
ant deszines puses matome studentes kurios mokinasi tojo darbo ir per diena sudeda apie 
300 blesziniu visokiu vaisiu.

girdėjau.
Sztai du vaikinai stovėjo, 
Tarp savos Lietuviszkai 

kalbėjo,
Ir ant einaneziu žiurėjo,

Sztai praeina kelios merginos, 
Mislinau kad tai kokios

Ita'lijonkos,
O nors Angliszkai kalbėjo, 
Bet vaikinai Lietuviszkai 

užkalbino:
“Alo, aio, kur jus einate?”

Merginos tyli,— “Na, kodėl 
nesznekate?

Juk nesisarmatinkite.”
Bet merginos pasiute, patėmlpo 

lupas, 1
Rodbs’ kad kasžin kas,

Buvo tai dvi Lietuvaites, 
Darbiiiinku mergaites,

Veidai ir lupos numa'liavoti, 
Antakei pajuodinti.

Mergužėles, jeigu'taip darysite, 
Tai dzievaž, ant juoko 

pasiliksite, 
Juk makaronai jus nejms,

O Lietuvisžki vaikinai sp- koja:

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
—o--

Yra tai stebėtina kny
gute, nes joje randasi 
daug teisybes ir jau 
daug atspėta kas buvo 
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 25^ o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.
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ŽINIOS VIETINES
I Iszmintingas Nuspren-^ Kariuomene Duoda 7Į 

dimas Žydu Rabino Augsztus Apdovanoji-
New York — Pas vietini ra

biną ant- South Side miesto,
mus Už Didvyriszkuma

Dede Samas Sako: Asz Noriu Kovojancziu 
Doleriu!!!

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Rozalijos, panos. Sukatoje Szv. 
Laureato; Panedelyje Szv. Re
ginos, panos o Utarninke Už
gimimo Szv. P. Marijos.

•— Panedelyje Darbinin'kisz- 
ka [Labor Day] szvante, ta 
diena ‘Saules’ -ofisas ir (spaus
tuve bus uždaryti visa diena.

— Mare Žukauskiute, nuo 
1339 E. Market uly., instojo in 
Allentown, Pa., -ligonbute la
vintis ant daižluretojos ligoniu- 
norseis, kur užsirasze 40 kitu 
merginu ant tojo diiisto.

— Valdžia p ra sergsti žmo
nis, kad susilaikytu keliauti 
dienoje “Darbininku Dienoje” 
[Labor Day], ant trukiu ir -bo
su, nes tas sutrukdina trukius 
ir -bosus ir kyla daugelis nelai
miu. Jeigu neturite svarbaus 
reikalo keliauti, tai bereikalo 
nevažinekite ir pasilikit namie.

—- Pati Juozo Setkevicz- 
iauis, nuo 1118 E. Centre uly., 
(ana1 diena -iszvažiavo in Jeffer
son ligonbute Filadelfija ant 
gydymo.

— Nuo Rugsejio-Sept. Mer
chants Banking Trust Co., ban
ka susivienis su American Ban
ka, nes isz priežasties mažo 
biznio nutarta suvienyti ta 
banka įsu American. Valdžios 
inspektoriai peržiurėjo ar vis
kas yra paredkia ir visas tur
tas bus suvienytas in viena 
kanka.

— Mahanojaus apskrities 
publikines mokyklos atsida
rys Rugsėjo—Sept. 8ta diena, 
Utarninke.

— Mahanoy City miesto 
mokyklos atsidarys 9ta diena 
Rugsėjo—Sept., Seredoje.

St. Clair, Pa.—Szv. Kazimie
ro Lietuviu ParapijA turės 
Pikniką per tris dienas: Rugsė
jo (Sept.) 5, 6 ir 7-ta dienas 
ant kiemo prie klebonijos. 
Szimet parapija apvaikezioja 
30 metu Ki’fkakti savo gyvavi
mo. Už tai piknikas bus dides
nis ir ypatingesnis. Griesz 
orkestrą po vadovyste Jack 
Ryndock per visus tris vaka
rus. Szokiai visiems bus dy
kai. Bus taipgi kas vakaras 
laimėjimai, pinigais [cash] dy
kai. Parapijos moterys paga- 
mys skaniu užkandžiu ir Lietu - 
viszku deszru, kaipo ir Lietu
viams ipataikaujancziu gėrimu 
visokios ruszies. Yra numato
ma kad Lietuviai isz kitu para
pijų irgi ^prisidės prie išžios pa
rapijos džiaugsmo ir skaitlin
gai atvažiuos in szi 30 metu 
sukakties pikniką.

Ant Pardavimo
Namas su tuszcziu lotu po 

No. 419 E. Pine uly. Namas tu
ri 8 kambarius, szilta ir szalta 
vandeni ir sziluma su maudyk
le. Atsiszaukite tuoj aus ant 
adreso:

Miss Mary Keller,
419 E. Pine St., 

3t) Mahanoy City, Pa.

Akyvi Trupinėki
— Jordano marios yra 13 

myliu ilgio ir szeszios mylios 
ploczio.

—• Biblija arba Naujas ir 
Senas Testamentas turi 773,- 
093 žodžius ir 3,586,489 litaras.

— Ateinanczio Panedelio ry
ta, tai yra Rhgsejo (Sept.) 7-ta, 
apleis miestą 69 vyrai kurie in- 
stos in U. S. tarnysta.

Pirmutinis -siuntinis suside
da isz 47 vyruku, kurie apleis 
7:35 valanda ant Readingo 
trūkio -in New Cumberland, 
Pa., o kitas siuntinis suside- 
dant isz 24 vyruku -apleis 10:42 
valanda in Fort G. G. Mbade, 
Md.

Žemai paduodame vardus 
tuju kurie 'ta diena iszkeliaus 
tarnautie Dedei Šamui:

47 in Cumberland, Pa.: 
Harry D. Houser 
Stephen Comishook 
George Mandzak 
Frank Kulakowsky 
Thomas R. Peters 
Andrew J. Sweet 
Edward J. P. BoezkoWski 
William A. Kavalusky 
John A. Brooker 
Anthony F. Laurinaitis 
John Laimu 
George W. Dennis 
Victor D. 'Schaffer 
Casper W. Burdash, Jr. 
Thomas H. Cowley 
Austin H. McGrail 
John Hatala 
George F. Ansbach 
Daniel J. Burns 
Fenimore F. Cooper 
John J. Haughney, Jr. 
Owen L. Martin 
Barney Nork 
Stanley J. Bodziak 
John L. Starr 
Francis D. Flaim 
William F. Dulinsky 
Frank P. Maff 
Peter J. Nevarre 
Nicholas Kohan 
Christopher G. McGee 
Frank J. Murawski 
John S. Benny 
Walter J. Maharg 
Raymond L. Hand 
John J. Bross 
Robert N. Derrish 
Francis T. Burns 
John J. Rackowsky 
Adam F. Rompalo 
George John 
Howard E. Seibert 
Martin T. McKerns 
Edwin J. Salesky 
John Kuzos
Drnytro R. Warcholak 
Paul J. Garber *

22 in Fort G. G. Meade, Md.: 
Raymond H. Picciano 
Henry M. Parmley 
Joseph Garber 
Joseph W. Jones 
Cornelius J. O’Donnell 
Joseph E. Kieres 
Joseph F. Nemetz 
Richard I. McCormick ' 
Stanley C. Ladonofsky 
Arthur A. Fogel 
Michael Banko 
John L. Kotula 
Harry Fultz ’ 
Jackson N. Pearson 
Francis V. Ruben 
Joseph J. Hojnicki > 
Harry Mertens 
Sylvester P. Dixon 
Joseph W. Sullivan 
George J. Vanagaitis 
John J. Wasilinin 
Joseph D. Alahsky - '

atėjo Žydiszka porele spirda- 
miesi persiskyrimo. Vyras no
rėjo persiskyrimo už tai kad jo 
motere nenorėjo kepti chalos 
(baltos bulkos) ant szabo. 
Motere vela iszmetinejo vyrui 
kad jis jai neduodavo pinigu. 
Abudu pradėjo bartis ir kanecz 

Reikalavo persiskyrimo. Ant 
galo rabinas, Abrahomas Ru
bens, užklausė: “Ar turite vai- 
l$u?” Motere atsake kad turi 
keturis. Tada rabinas pasakė 
kad jie turi pasiklausti vaiku 
ar tieji sutinka ant tėvo ir mo
tinos persiskyrimo. Tėvai atsa
ke kad j u vaikai da yra per 
maži ir jog neturi iszmintics 
kaip reikia.

Dirstelėjo rabinas ant abieju 
ir malsziai iszdave szitoki nu
sprendimą: “Tai turite pa
laukti pakol jusu vaikai už
augs ir turės pilna protą ir ta
da gales jie atsakyti ant tojo 
užklausymo iszmintingai. Ir 
ant to pasibaigė.

Surado Seno Vargszo 
Pinigus Pecziuje

New York — Palicija dary
dama krata kambarėlyje miru
sio seno vargszo, Jokūbo Gri
mes, surado bankines knygu
tes kurios parode buk jis turi 
bankose 20 tukstaneziu doleriu. 
Knygutes buvo paslėptos se
nam surūdijusiam pecziuje. 
Trys knygutes buvo ant jo var
do o likusios ant jo paezios, ku
ri mirė praeita meta. Palicija 
jeszko giminiu kad inteikti pa
likta turtą.

Priesz Szliuba Ir Po 
Szliubui

/ i.

O tu mano meilute,
Mano saulute ir žvaigždute, 
Mano įgyvasti, mano anioleli, 
Mano žiedeli, mano 'kūdikėli, 
Mano laime, mano žemcziugele, 
Mano viskas, m'ano saldutėlė.

H.
O tu mano kankytoja,
Maino gyvasties u'žtru'cintoja, 
Tu mane visa sued-ei, 
Ant amžių prapuldei.
O tu boba isz peklos, 
Neat-stoji nei valkatos, 
Uždaryk savo snuki prakeikta, 
Duok man pakaju szventa. 
Gana jau man dakanki, 
Per diena arielka laki, 
Nelaimingas asz ant visados, 
Nuo savo bobos prakeiktos.

Pasirengineja Ant 
Nevidono

Szitie vyrukai isz orines 
Amerikoniszkos flotos, pasi
rengineja iszlekti prie pa- 
kraszcziu Floridos užklupti 
ant Vokiszku submarinu, ku
rie tenais tankiai plaukinėje 
ir jau kelis paskandino.

Garbes Medalis, augszcziau- 
sias laipsnis, duotas tiktai 95 
asmenims praeitame kare.

Per karo pirmus trejus me> j 
nesiūs daugelis karininku ir ka
reiviu, ypacz tie, kurie dar lai
ko, Bataan Pussali Filipinuose, 
jau buvo rekomenduoti gauti 
apdovanojimus už ypatingus 
atsižymejimus.

Su v. Valstybių Kariuomeneje 
yra septynios garbes, kurioms 
Kariuomene apdovanoja savo 

Ikaržygius. Paprastai, vyriau-j 
ses karininkas užtaria karinin
kus arba kareivius tuoj po j u 
atsižymejimu ir jeigu jis turi 
ingai io j ima padaryt apdovano
jimus, jis duoda popiera insa- 
kymo kartu su medaliu.

Garbes Medalis (Medal of 
Honor), yra seniauses ir au'ksz- 
cziauses laipsnis su kuriuomi 
tauta apdovanoja savo didvy
rius. Jis buvo inkurtas -pagal 
Kongreso Akta 1862m. Tas 
laipsnis ne dažnai -duodamas. 
Priesz Pirmaji Pasaulini Kara 
tiktai 1,723 Garbes Medaliai 
buvo iszduoti ir per Pasaulini 
Kara tiktai 95 isz 4 milijonu ji 
gavo.

Garbes Medalis inteiktas 
Kongreso vardu ir, kad būti jo 
vertas, kareivis arba karinin
kas turi ypatingai atsižymėti 
per muszi su prieszu, pastaty
damas savo gyvybe ir atlikda
mas daugiau negu jam paskir
ta.

Atsižymėjusios Tarnystes 
Kryžius (Distinguished Ser
vice Cross) yra antras isz eiles 
augszcziauses laipsnis. Szis ap
dovanojimas buvo inkurtas 
Kongreso 1918 m. ir yra duo
damas tiems, kurie būdami ka
riuomeneje atsižymi ypatingu 
narsumu militariniuose veiks
muose priesz ginkluota priesza. 
Per Pirmaji Pasaulini Kara 
szis laipsnis buvo duotas 6,379 
karininkams ir kareiviams.

Atsižymėjusios Tarnystes 
Medalis (Distinguished Ser
vice Medai), irgi buvo inkurtas 
1918 m. ir yra duodamas tiems 
kurie tarnaudami ginkluotose 
jegose, ypatingai pasitarnauja 
savo Valdžiai atlikdami labai 
svarbu darba. Per Pirma Pa
saulini Kara 1,917 Atsižymėju
sios Tarnystes Medaliu buvo 
in teikta.

Sidabrine Žvaigžde (Silver 
Star) yra apdovanojimas, ku
ris atsirado 1935 m. ir duoda
mas tiems kurie pasižymi karo 
veiksmuose. Kad nors daug vy
ru pagerbti insakymuose -del 
ypatingu narsumu karo veiks
muose tik 11,517 nariu ir buvu
siu nariu Kariuomenes prasze 
ir gavo szia garbia.

Purpurine Szirdis (Purple 
Heart) szis laipsnis buvo in
kurtas 1782 -h!. Per daugeli me
tu nebuvo vartojamas bet 1932 
m. vela buvo gražintas. Jis duo
damas karininkams ir karei
viams kurie garbingai sužeis
ti per kova. Spėjama kad 186,- 
500 ypatų verti szio laipsnio 
bet tiktai 77,958 lyg sziol gavo.

Kareivio Medalis (Soldiers 
Medai) buvo inkurtas 1926 m. 
ir yra duodamas tiems, kurie 
pasižymi didvyriszkai bet ne 
kovoje su prieszu.

Atsižymėjusio Skrąidimo 
Kryžius (Distinguished Flying 
Cross) buvo inkurtas 1926 m. 
Jis yra inteiktas tiems kurie 
tarnauja Kariuomenes Oro 
Korpuso ir kurie' yra atsižy-

Amerika turi būtie drūta! Kožnas vyras ir motere turi 
duoti savo pajiegas del sudrutinimo Ameriko, laike kares!

Nekurie nesza ginklus—kiti lekioja su eroplanais—kiti 
atiduoda savo krauja ant laivu ant mariu!

Tie ant naminio frunto turi parūpint tiems ginklus ir ero- 
planus. Tai tavo pasiaukavimas už tuos kurie už tave ko
voje ir apgina ! PIRKIE BONDUS IR MARKES SZIA- 
DIEN ! ! !—PIRKIE SU KOŽNU CENTU KURI GALI 
SUCZEDYT ! ! !

— Locn-astys visu ukešu II- 
linojaus valstijoj isznesza aut 
keturiu bilijonu doleriu. \

— Indijanos valstijoje ran
dasi 729 'batikos kuriose yra 
sudėta 238 milijonai doleriu.

Istorija apie Amžina Žydą.. 
Jo kelione po svietą ir 1 Sūdymas 
apie Jezu Kristų. Per'paėstal) 
20 centai. Adresas: - S

Saule, Mahanoy City, Pa.
$------- -________ E

Naujas Lietuviszkas
SAPNORIUS

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

moja nuo Balandžio 6 d., 1917m. 
didvyriszkumu arba ypatingais 
veiksmais laike skrąidimo. Tik
tai vienas tokis ordinas duoda
mas karininkui arba kareiviu:, 
antram atsižymejimui duoda
ma Aržuolo Lapeliu Krūvele 
(Oak Leaf Cluster). -Szi garbe 
nesziojama prie Atsižymėjusio 
Skrąidimo Kryžiaus kaspinė
lio. Kariuomene duoda kitus 
trylika tarnystes medalius už. 
invąirius mažesnio laipsnio 
narsumus' ir neseno i insake 
duoti tris kitus The American 
Defense Service Medai, The 
Army of Occupation of Germa
ny Medal ir Army Good Con
duct Medal.

99 Nuoszimtis Praszy- 
mu Samdyti Ateivius 

Užgirta
Suvirsz 99% aplikacijų leidi

mams samdyti ateivius pažy
mėtuose valdžios karo darbuo
se buvo užgirta Suv. Valstijų 
Karo ir Laivyno Departamen
tu.

Tie Departamentai davė sam
dytojams leidimą samdyti dau
giau kaip 99% isz daugeli tuks
taneziu ateiviu darbininku, ku
rie prasze darbo prie “klasi
fikuotu” valdžios kontraktu 
slapto, arba apriboto budo, pa
gal praneszima Dr. William 
Alexander, Karo Iszdirbystes 
Tarybos Darbo Skyriaus Mažu
mu Gru-piu Biuro.

Darydamas szi pareiszikima 
Dr. Alexander pabrėžė budus, 
kuriuos valdžia vykdo baigti 
darymui skirtumo tarnybose il

guma. sziu darbininku yra ne-| 
abejotinai isztikimi, geriausia į 
apsauga kuria szi szalis gali 
turėti yra tai laikyti juos iszti- 
kirnus, duoti jiems darbo. ’ ’

“Vienas isz geriausiu budu 
pagaminti penkta kolona ir 
sabotažninkus yra sulaikyti 
sziuos žmones nuo darbu, leis
ti jiems gatvėse tinginiauti,” 
jis. pridūrė.
—Common Council for Amer. Unity.

— Vokietijoje paskersta 
50,000 arkliu ant mėsos praei
ta meta.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

įr Markes.

ISTORIJE apie Gregorius 
----------------- : Isz Numirusiu 
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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Puiki Farma Ant
Pardavimo

_______ v 
«

Turi 66 akerius žemes isz ku
riu 44 akerei yra iszdirbta, ran
dasi apie 10 szaltiniu ant far- 
mos, namai, tvartai, arklei. 
karves ir visztos. Randasi Fi- 
nersville, mylia kelio nuo 
Shepptono, Pa. Parsiduos pi- 
gei nes asz negaliu pati apdirb
ti lauka isz priežasties mirties 
mano vyro kuris mirė nesenei. 
Atvažiuokite arba raszykite 
pas: Mrs. A. Yanuszkevicz,

R.D. No. 2 Box 87, 
t.f.) P. O. Ringtown, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

-Ą.t, ' Į'H'.U-J’,-

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių, ir kitokiame 
reikalams. Telefono Numeras 78. 
S20 W. Centre -St., Mahanoy City

“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.

atkreips atyda in fakta kad 
prezidentas iszleido vyriausy
bes insakyma kuris draudžia 
darymui skirtumo dėlei rases, 
tikybos arba tautines kilmes, 
insakydamas kad butu inraszy- 
ta iii kiekviena kontraktą ne- 
nedarymui skirtumo parūpini- 
mas.

“Daugumas isz geriausiu in- 
raukiu gamintoju szioj szalyje 
yra tarpe nenaturalizuotu ir 
sveturgimusiu piliecziu ir todėl 
szie darbininkai sudaro svar
bia dali musu darbo jogu. Mes 
neinvykdinsime visuotina isz- 
dirbyste be ju pagelbos,” Dr. 

! Alexander sake. Kadangi dau- 
4

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir

...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.




