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Isz Amerikos Aplaike Pirmutine
Užmokesti

Indijoj Maiszacziai 
Nepaliauna Amerikonai Suszau-

GERAS VAGIS

Vyras Plake Savo Mo
tere; Vagis Ja Apgynė

Ir Sudaužė Veidą 
Beszirdžiui

Morgantown, Idaho — Ma
tyt kad vagis turi geresne szir- 
jdi ne kaip nekurie pacziuoti 
Vyrai, kaip pasirodė ana diena. 
William Rodgers sugryžo na
mo vėlybu laiku, patemino buk 
yagis tusztina stalczius kuriuo
se radosi daug brangenybių o 
pacziule sau knarkė gulėdama 
[lovoje rodos kad nieko neatsi
tiko.

Vyras perimtas piktumu kad 
ipacziule nesergsti geriau na
mo, pradėjo ja muszti. Vagis 
buvo pasislepes po lova ir ne
galėdamas ilgiaus nukensti to
limesnio žveriszko pasielgimo 
su moteria, iszlindo isz po lo 
yos ir apdirbo kaili nelabam 
Vyrui, po tam dingo tamsumo
je nakties.

Ant rytojaus pacziule ap
skundė nelaba vyra už sumu- 
įszima ir apsakė visa atsitiki
ma su vagiu. Sudžia nubaudė 
Nelaba vyra ant trijų menesiu 
galėjimo ir priek tam dadave: 

Jeigu bucziau sutikės taji va- 
jgi tai jam karsztai padekavo- 
jcziau kad nubaudė tavo vyra 
priderencziai.’’ — Vagis nieko 
jneisznesze isz namo nes paliko 
Viską ant stalo ka buvo surin
kęs pasiimti su savim.

BAISYBES VOKIE-
CZIU UŽIMTUOSE

SKLYPUOSE

New Delhi, Indija — Mano
ma kad Japonai pradėjo pa- 
kurstinet Indusus ant sukėlimo 
maiszacziu o ypatingai aplinki
nėje Bihare, kur maisztininkai

de 8 Japonu Laivus

Mrs. Thelma Greer, 24 me
tu, isz New Yorko, ana diena 
aplaike pirmutine užmokesti 
nuo valdžios, $150., kaipo pa- 
szialpa nuo savo vyro kuris 
tarnauja kariuomenėj. Buvo 
ji pirmutine isz skaitliaus 
12,000 moterių kuri aplaike 
taja paszialpa nuo savo vyro.

Iszgama Nužudė Dvi 
Mergaites

Westport, Conn. — Edwar- 
das Height, 17 metu iszgama, 
nužudė dvi sesutes, Margarie- 
ta, 7 metu ir Helena Lynch, 8 
metu, kurias surado vėliaus už
miestyje Wildwood. Tasai isz
gama pasiėmė kaimyno auto
mobiliu, prikalbino mergaites 
insesti ir nuveže jas in užmies
ti kur jas iszbjaurino po tam 
nužudė jas su szmotu geležies. 
Lavonus surado vaikai kurie 
artimoje siautė.

Rado Motina Kaban- 
czia Ant Pastoges

Nauji Nikelei Bus Dir
bami Szia Sanvaite
Philadelphia, Pa. — Czio- 

Snaitine dirbtuve pinigu szia 
sanvaite pradės iszmuszinet 
[naujus nikelius (penkcenczius) 
kurie bus padirbti isz 35 pro
cento sidabro, 56 procento va- 
rio ir devinta procentą panaga- 
beso. Nikelei iszrodys kaip še
ini Jeffersoninei nikelei tik 
greicziau pajuos kaip sziadie- 
jninei.
Į -------------------------------------------

Szita Senmerge Visai

Philadelphia, Pa. — Matyt 
; og nuliudusiai motinai nubo
do ilga ir neiszgydoma liga jos 
dukreles kad Mare Rogers, 58 
metu amžiaus, pasikorė ant pa
stoges ana diena. Motere taja 
diena atsikėlė isz ryto, pagami
no pusryczius vyrui o kada vi
si iszejo in darba, pasilikusi na
mie duktė, nesurasdama moti
nos užlipo ant virszaus jos jesz- 
coti. Kada nuėjo ant pastoges, 
rado motina kabanczia ant vir
ves. Nors tuoj aus nupjovė vir
ve bet motina jau buvo be gy
vasties.

Kankina Ir Szaudo 
Gyventojus

London — Kur tik Vokie- 
cziai yra užemia svetimus skly
pelius tai j u gyventojus visaip 
kankina ir szaudo juos už men
kiausia priežastį. Gyventojai, 
negalėdami nukensti tu j u per
sekiojimu, pradeda slaptai pa- 
sikelinet ir žudinti savo perse
kiotojus.

Jugoslavijoj gyventojai šu
kele demonstracija, tikėdami 
kad Vckiecziai pribuvo juos 
visiszkai isztremt isz svieto, 
iszejo ant ulycziu verkdami ir 
szaukdami susimylejimo bet 
vietoje susimylejimo kariuo
mene szove in susirinkusius, 
užmuszdami 60 ir apie 200 likos 
sužeisti. Aresztavota daugiau 
kai 2,000 gyventoju.

Jugoslavijoj dvideszimts vy
ru ir moterių likos suszaudyti 
už davima paszialpos pasikele- 
liams ir maista. Daugybe Ser
bu būna gabenami galviju va
gonuose in Norvegija prie sun
kiu darbu ir buna plakami ne- 
mielaszirdingai.

Kretoje panaszus padėjimas 
kur apie 5,000 gyventoju likos 
suszaudyti. Tieji nelaimingi tu
rėjo iszkasti pirma savo kapus 
po tam likos suszaudyti ir už
kasti prie akiu kitu gyventoju 
kad imtu pavyzdi isz to, kas ir 
juos gali patikti už pasiprieszi- 
nima priesz Vokiszka valdžia.

suardė geležinkelius ir padege 
daugeli valdiszku namu. Japo
nai tokiu budu platina neužga- 
nadinima priesz Anglija ir gei
džia sukelti visiszka revoliuci
ja priesz valdžia kad po tam 
galėtu užimti Indija po savo 
padu.

Anglija Panesze Daug 
Bledes

London — Lyg sziai dienai 
Anglijoj, vienas namas isz kož- 
no penkių likos sunaikintas per 
Vokiszkus eroplanus kurie 
bombardavo daugeli Angliszku 
miestu ir miesteliu. Daugiau 

* kaip 44 tukstaneziai žmonių li
kos užmuszta ir beveik du syk 
tiek sužeista per bombas ir ki- 
tokes nelaimes. Paežiam mene
syje Apriliaus likos užmuszta 
du tukstaneziai.

Prancūzai Gelbsti 
Rusams

Moskva — Daugiau kaip 
penkesdeszimts Francuziszku 
lekiotoju, kurie tarnavo Pirmu
tinėje Svietineje Karėj e, prisi
dėjo prie Maskolių idant tokiu 
budu atsimoket Hitleriui kuris 
užėmė Francija ir dabar varo 
gyventojus prie sunkiausiu 
darbu ir laiko juos kaipo tikrus 
nevalninkus. Bet ateis diena 
kurioje Hitleris turės atsakyti 
už padarytas skriaudas del vi
su paveržtu sklypu.

New Delhi, Indija — Gihar 
provincijoj laike maiszacziu li
kos užmuszta 800 žmonių ir 
daugiau kaip 1,000 sužeista. 
Maisztininkai padege daug na
mu.

New Haven, Conn. — Baisi 
eksplozija kilo kariszkoje 
dirbtuvėje Winchester Fire
arms Co., kurioje likos sužeis
ta keliolika darbininku. Ble- 

' dės milžiniszkos.

Taipgi Užklupo Ant Trijų Sa
lų, Užmuszdami 900 Japonu; 
Vokiecziai Prie Stalingrado; 
Francijoj Verda Revoliucija;

Anglikai Bombardavo
Vokietija
Amerikonai Supliekė 
Japonus Ant Salamonu

Washington, D. C. — Japo
nai stengiasi vela užklupti ant 
Solcmoniszku Salų bet likos 
smarkei atspirtį per Ameriko
nus su didėlėms bledems ir pa
skandino kelis Japoniszkus lai
vus su kareiviais ir maistu kai
po ir suszaude keliolika ero- 
planu. Musziai vis tęsęsi.

Amerika Turi 600,000 
Kareiviu Užmaryje

Muskegon, Mich. — Antras 
sekretorius kariszkos adminis
tracijos apreiszke ana diena 
kad Amerika sziadien turi dau
giau kai 600,000 kareiviu už
maryje ir tasai skaitlis bus pa
daugintas kada bus ant to rei
kalas. Amerika kovos be palio
vos ir nedarys jokiu sutaiku su 
Vokiecziais pakol juos visisz
kai suplieks.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Gerai Apsiginklavęs Kareivis

Neturėjo Proto

Lancaster, Ohio — Charles 
Jackson, 18 metu, mylėjosi su 
Margarieta Webster, 16 metu 
mergaite, kuri ėjo drauge su 
juom in vietine mokykla. Isz 
pradžių tėvai nesutiko ant ap- 
sipacziavimo sūnelio bet maty- 
Idami kad isz to nieko nebus, 
ant galo davė pavelinima. Ma
tyt jog sūnelis tik to pavelini- 
mo ir lauke nes apgavo tėvus 
baisei, apsipacziuodamas su 
,Ona Spencer senmerge, turinti 
39 metus. T*vai taip užpyko 
pnt sūnelio kad po szliubui sta- 
cziai jam pasakė: “Dabar, sū
neli, žinokis, kaip pasiklojai 
taip ir iszsimiegosi. ’ ’

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

72 Metu Vyras Nužudė 
Savo 67 Metu Motere

Cincinnati, Ohio — Po 44 me
tu vedusio gyvenimo, Jonas 
Reidel, 72 metu, užmusze savo 
67 metu moteria su plaktuku. 
Jonas palicijai aiszkino: “Kas 
mane prie to pristūmė tai neži
nau bet ji nenorėjo eiti su ma
nim in bažnyczia ir kerszino 
mane apleisti todėl užmusziau 
ja. Po tam darbui nuėjau ant 
virszaus pas savo duktere ir 
pasakiau ka padariau. Kada 
mano duktere dagirdo apie tai, 
pagriebė dideli prosą ir pradė
jo su juom mane plakti.’’

Senukas sudaužė paežiai bai- 
sesi galva nuo ko truko pakau- 

Iszis. Likos uždarytas kalėjime.

Kada Angliszki kareivi xi užklupo ant Dieppe ir sugryžo pasekmingai, buvo pate- 
minta kaip jie buvo apsigink’avė. Tieji kareiviai yra pasirengia ant visko. Turėjo apsau
goj ama gumini diržą jeigu relketu jam plaukti, peili czeveryke ir virve su kuria reiketu 
jam lipti ant muru.

WASHINGTON, D. C. — Amerikonisz- 
ki eroplanai užklupo ant Kaska salos paskandy- 
dami asztuonis laivus ir daug eroplanu suszau
de kaipo ir užmusze 900 Japonu. Japonai turėjo 
trauktis szalin isz Guadalcanal ant Solomonu 
salų su didėlėms bledems.

Vokiecziai tvirtina buk jie dabar randasi 
tik deszimts myliu nuo Stalingrado bet tai tik 
ant popieros kad suerzyt Maskolius ir kad grei- 
cziau pasiduotu bet Rusai ginasi visom spėkom 
ne tik vyrai bet moteres ir vaikai stoja apgyni
me savo tėvynės. Hitleris nusiuntė apie puse 
milijonu kareiviu isz kitu pamusztu sklypu ku
rie kovoja nenoringai del Vokiecziu kuriu bai
siai neapkenezia. Hitleris geidžia užimti Stalin
gradu kad ir paaukautu visa savo kariuomene 
nes gerai žino kas ji laukia su prisiartinimu 
Rusiszkos žiemos.

Daugiau kaip 800 kariszku eroplanu užklu
po ant keliu dideliu Vokiszku miestu sunaikin-
darni daug fabriku ir amunicijos stotis. Angli
kai padare milžiniszkas bledes bet ir patys ne
teko 39 eroplanu.

Francijoj užsinesza ant kruvinos revoliuci
jos. Francuziszkas Judoszius LaValle kovoja 
karsztai priesz Katalikus kurie priglaudincja 
Žydus. Visi patrijotiszki Prancūzai yra prieszin- 
gi LaVall’ui kuris pardavė savo tautieezius in 
Vokiecziu nagus. Daug Francuzu instoja in Ru
su glitas prigialbedami jiems kovoti priesz Vo- 
kieczius.

Pasmaugė Keturis 
Vaikus

Jerome, Idaho — Kalėjime 
likos uždaryta Mrs. Fredalia 
Ordway, kuri yra kaltinama už 
pasmaugima savo keturiu ma
žu vaiku — du dvynus ir du ki

tus vaikus ir užkasė j u lavonus 
skiepe kurie likos vėliaus su
rasti per palicija. Motere sako 
jog kūdikius dėlto pasmaugė 
nes juos negalėjo užlaikyti. 
Turi ji da keturis vaikus o jos 
vyras buvo iszkeliaves in kitur 
jeszkoti darbo nuo kurio nieko 
negirdejo apie tris menesius.
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Kas Girdėt
Mums labai reikia tautiszko 

turto idant turėtumėm pajiegu 
ant susilyginimo su kitoms tau
toms. Del aplai'kymo tojo turto 
ir tautiszku spėkų ir apszvie- 
tos. Taip, darbsztumo, nes be 
to neturėsime ne kasdienines 
duoneles o apszvietos, idant ži
noti, kaip taji darba valdyti. 
Lietuvei atsiženklina ir yra 
(garsus didelio darbsztumo, tai 
'nereikia juos raginti in darbu 
bet reikia musu žimoneliams ne
atbūtinai daugiau blaivumo 
nes pervirszinis girtavimas

DVI NASZLAITES
Naminis Frontas 

Pryszakys
Dar nesenei Londoną gyveno 

dvi visu apleistos naszlaites. 
Iki pat 14 metu jodvi dar nie
ko ndbuvo girdejusios apie 
szventaji Kataliku tikėjimą.

Netikėtai vienai isz jųdviejų 
teko atsilankyti in viena Kata
liku bažnyczia, kurioje tuo lai
ku kaip tik buvo teikiamos Mi
sijos. Žmonių buvo susirinkia 

Į daugy be. Keli pamokslininkai, 
vienas po kitam, s'kelbe invai-

. Gal ne vienam davėsi matyt 
girtuokli einanti ulyczia. Jis 
keikia, kasžin ka murma sau 
po tnosia ir laikais kudikiszkai 
įjuokęsi pats in save. Pulkas 
Vaiku apspinta toki nelaiminga 
žmogeli, pradeda ji erzintų 
juokdamiesi pilvus susiemia o 
jis juos keikia. Juokėsi ir gai
lesį jo suaugusieji žmones. Juo-

. v. . . i i vicuao pu ikiva-iii, onuiuc m vai-
kesi visi isz žmogaus nugrimz- stumia tankiausia m paskandai . ... .. ,. AT . .,v. . .° ■ r . . . . . Irias tikėjimo tiesas. Naszlaite
idžiiĮsio ant žemiausio laipsnio, Lietuviams apszvietos. Ir isz- 
kuris nupuolė žemiau už gyvu- tikro be apszvietos darbsztu- 
ii. Nieko stębętino nebūtu jei-Imąs ne daug mums laimes ir 

neatnesz naudos, — be apszvie- 
;os visados busime .prastais 
darbininlkais, tarnausime del 
ritu ir neingysime tautiszko 
urto. Idant toji apszvieta tarp 

žmonių platintusi, prigialbsti 
prie to geros knygos o ypatin
gai geri ir suprantami laikrasz- 
cziai. Ypatingai lai'krasztis 
“Saule,” kuris jau 52 metus 
tarnauja del Lietuviu Ameri
koj, paduodamas žmoniems 
naudingiauses žinias, pamok i- 
nanezius straipsnius, istorija 
ir t.t. Idant tasai laikrasztis da 
geresni vaisiu iszduotu, priva
lo žmones ji paremti per skai
tymą ir prikalbinet kitus prie 
skaitymo.

Juk žinote kad davadnas 
žmogus negali be laikraszczio 
apsieiti nes žino gana gerai ko
kia nauda per skaitymą “Sau
les” aplaiko. Geras laikrasztis 
yra pakėlimu moraliszfkumo ir 
paramų musu reikalu, jeigu 
žmones imsis prie skaitymo 
tai visame pasikels. Todėl ir- 
kim.es, broliai Lietuviai, tolyn, 
per darbsztuma ir apszvieta o 

, trumpoje ateityje puiku vaisiu 
■ aplankysime.

gu toki žmones juokinai ir pa- i 
Lys imtu pavyzdi kad negir
tuokliauti. Bet didesne dalis tu- ■ 
ju 'bęsijuokencziu vaiku iszau- 
ga in neatpratinamus girtuok
lius ir patys sziadien geria kai- 
jpo ir ju tėvai.
į Girtuoklis kalba kad jis eina 
»amo u visi isz jo juokęsi. Gal 
riiekas (nepagalvoja ka reiszkia 
parėjimas namo tokio žmo
gaus. Jis sugryžta namo pas sa
vo nuskriausta paczia, pas vai
kus, kurie jo 'bijo ir sarmatina- 
Bi... '

Vietoje apsaugoti savo szei- 
myna jis ja kankys, keiks, 
musz ir po tam atsiguls kentė
ti už pasigėrima. Matydami 
kad girtuoklis eina namo, turi
me sau perstaty t kas atsitiks 
tuose namuose, kaip ji susi
lauks jo pati ir vaikai. Mes tu
rime savo vyrams, vaikams ir 
moterems iszaisžkinti ka reisz
kia tokis gryžimas namo o tada 
supras savo nusiminimą, gai
lesti ir geda, vietoje isz jo juok 
tis- .. i , . • z
b i *■ *

Tula moterele isz Indijanos, 
užvede skunda priesz savo vy
rą ant persiskyrimo sakyda
ma 'buk vyras geriau klauso 
reidio ne kaip jos klegejimo. O 
gal vyro apsigynimas nuo tojo 
užmetinejimo sude bus, kad jei
gu jam nubosta klausyti rei
dio, tai ji gali užsukti bet pa- 
czią, kada toji pradeda kalbė
ti, negalima sulaikyti.

Kokiu badu sziadienines mo
terėles ir merginos perkasi sau 
kailinius, dagirdome ana die
na nuo tūlo vyro.

Visi žinome kad kailiniai 
priduoda moterei puikumą ir 
taipgi sziluma bet arsziausia 
kad yra per brangus ir ne kož- 
na sztant sau kailinius nusi
pirkt.

Musu paviete tūla moterele 
nuvažiavo in Pottsville pirktis 
sau kailinius. Norints nebuvo 
turtinga moterele bet kailiniai 
jai nebuvo per brangus.

Pradėjo derėtis su sztornin- 
ku ir suderėjo puikius kailinius 
tiž 500 doleriu sakydama:

, “Gerai, kailiniai man patin
ka labai. Rytoj atvažiuosiu su 
žmogum kuriam duosi rokun- 
da ant 250 doleriu. Užporyt at- 
yažiuosiu su kitu žmogum ir 
jam duosi rokųnda ant 250 do
leriu.” Sztorninkas sutiko nes 
nenorėjo pamest kostumerio ir 
taip padare kaip motere jam 
insake.

Taip tai vienas ir kitas “so- 
keris” mane kad jai perka kai
linius tik už 250 doleriu. Vieno 
Vyro sziadien moterems neuž
tenka nes negali save pasirodyt 
kaip sau nori todėl suranda 
Sau kelis, kurie jai perka ka tik 
pareikalauja bet žinoma ne už 
dyka tiktai už parsidavima sa
vo kūno.

Mes mėgstame teisingysta ir 
geidžiame kad ir visi teisin- 
gystes laikytųsi. Todėl tankei 
primename idant kožinas skai
tytojas, kurio laikas jau pasi
baigė už laikraszti, ‘kad ne vil
kintu ilgai su atnaujinimu u'ž- 
mpkesties nes ilgai negalime 
laukti. Juk del visu yra tas ži
noma kad darbas pabrango, 
pppiera ir kiti drukoriszki in- 
taisai tai už maža mokesti lai'k- 
raszczio negalime siuntinėti.

Agentu mes neturime idant 
pas 'žmones landžiotu — musu 
agentai yra guodoti musu skai
tytojai ir nuoszirdžiai dekavo- 
jame visiems už platinima 
“Saules”. Lai Dievas visus už
laiko koilgiausia ir visus lai
mina. Platinkime, mylimi bro
liai ir sesutes jusu laikraszti o 
mes apie juos neužmirszime ir 
kuo galėsime, del jus patarnau
sime.

Juozas Butas, isz Van Dyke, 
Mich.:— Prisiuncziu tamistai 
užmokesti už laikraszti ant vi
so meto, vėlindamas geros lai
mes ir 'pasisekimo, ir kad turė
tumėt kanuodaugiausia skai
tytoju. “Saule” yra labai ma
loninga skaityti nes joje 
randasi vispkiu akyvu žinių isz 
visu szaliu svieto, o priek tam 
malonu del žmonių skaityti 
nes joje randasi suprantami 
žodžiai ir senoviszka raszyba, 
todėl žmogus supranta ka skai
to.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo B on du s 

ir Markes.

< 
buvo lyg sužavėta tokiu nepa- ‘ 
prastu Kataliku tikėjimo gra
žumu. Dabar ir ji pasiryžo už- • • ..... , . Heiti pas misijonieriu ir tapti 
Katalike. Vienas pamokslinin
kas mielai sutiko ja daugiau 
pamokyti apie musu szv. Tikė
jimą. Taip kunigas jai netru
kus įpasakojo apie paezias svar
bia uses tikėjimo tiesas.

Pagaliau jis užsiminė ir ąpie 
Szv. Sakramenta. Kai mergai
te iszgirdo kad Szv. Ostijoj tik
rai randasi Vieszpats Jėzus ji 
be galo nustebusi paklausė:

— Ar-gi Szv. Sakramente isz- 
tikruju yra pats musu Iszgany- 
tojas ?... Ir lygiai taip kaip Jis 
kad vieszpatauja danguje?

— Taip, mano vaikeli — at
sake kunigas. — Ir tas Gerasis 
Dievas yra net pasiryžęs būti 
maistu musu vargszems sie
loms.

Mergaites net akys nuszyito 
apie tai iszgirdus. Ji giliai su
simaustė. Gilus tikėjimas in Jė
zų pasilikusi Szv. Sakramente 
nepaprastu džiaugsmu pripil
dė jos siela.

— O, kaip tai gražu! Kaip 
gražu! Ko’ks galingas ir nesu
prantamai geras tas Dievas! — 
kartojo isz džiaugsmo naszlai- 
te.

Lygiai džiaugęsi ir kunigo 
szirdis matant toki karszta per- 
siemima Szv. Eucharistijos 
meile. Bet vos tik toji mergai
te patyrė apie begaline Iszga- 
nytojo meile Szv. Sakramente,' 
taip ji tuojau iszreiszke ir savo 
karszta trosžkima kuogrei- 
cziausia pakviesti Jezu in savo 
szirdi. Tacziau sykiu naszlaites 
sieloje kilo ir didelis noras apie 
ta linksma naujiena praneszti 
ir savo sesutei.

— Teveli, — tarė mergaite, 
asz labai norecziau kad ir ma
no sesele galėtu visa tai isz- 
girsti ir sužinoti ka ir asz isz 
jusu esu patyrusi. Jeigu tik jus 
sutiksite tai asz ja tuojau ežia 
atvesiu. Tiktai nepamirsžkite 
ir jai pasakyti kad pats musu 
Vieszpats Jėzus yra Szv. Sa'k- 

. ramente ir mus nepaprastai Jis 
myli. O ir ji tuo be galo džiaug
sis.

Ir sztai jau netrukus ji pilna 
szvento džiaugsmo atsivedė už 
rankos ir savo sesute. Po keliu 
dienu jau abidvi naszlaites klū
pojo prie Dievo Stalo ir pirma 
karta savo gyvenime jodvi pri
ėmė Iszganytoja in savo mylia 
ežias szirdis. Nuo to laiko ,au 
dažnai buvo galima matyt D'S 
dvi naszlaites skubant Londo- 
no gatvėmis in Kataliku baž
nyczia priimti savo mylima ji 
Atpirkėja.

rĮį®--!-- ———
„ SKAITYKIT

“SAULE”
PLATINKIT!

Akyvi Trupinėkiversziėrib’S.
3—Visus nupirktus riebalus 

(taikinius, daržovinius ir t. t.) 
vacziu automobiliu bus varto- kurie vartojalmi 'kepti bulves, 
jama ir musu armija karo dar- žuvis, kukulius ir'kita maista.

stoti ir reiszkia daug kitu ne
patogumu. Tie nepatogumai 
nciszvengiami, vis mažiau pri-

Kova sulaikyti gyvenimo isz 
kaszczius yra kova kurioje ne- ] 
gali būti pertraukos; sulaikyti| 
gyvenimo iszkaszczius mes vi
suomet turime buiti veiklus. 
Kas tik pamena pereita kare 
žino kas invyksta kada prekes I 
arba kainos nesuvaldomos. Į 
Suv. Valstijose gyvenimo isz- 
kaiszcziai taip auksztai pakilo, 
kad visai nesutiko su algomis. I

Pereitame kare, pav., pacztu I 
siuncziania [mail-order] dar-1 
bininku kelnių kaina pakilo 
nup 82 centu lyg $2.95. Darbo 
drabužiai — žakiętai, marszki- 
niąi ir kelnes—yra svarbus Į 
daiktai biužete kiekvienos dir-1 
banczios sžeimynos ir būtinai I 
reikalingi.

Praeita sanvaite Prekių arba 
Kainu Administracijos Ofisas | 
ome žygius nustatyti vidutine 
kaina darbo drabužiams. OPA 
mate, kad jeigu darbo drabužiu 
iszdirbystoj padėtis nesutvar
kytas, kainos sziu drabužiu bus 
labai auksztos. OPA nukirto 
atsakanti au'ksztumo kaina 
medžiagos del darbo drabužiu 
ir vėliau sumažino auksztumo 
kainas 'kurias iszdirbejai ir ur
mu pardavėjai galėjo imti už 
ežiuos drabužius. 1. ____
Amerikos iszdirbystos ir žem
dirbystes darbininku drabužiu 
kainos nebus auksztesnęs už 
Kovo menesio kainas.

bininku vis auga.

Rinkimas atliekamo metalio, 
gumos, skardos, riebalu ir ki
tos medžiagos, kurį taip būti
nai reikalinga karo iszdirbys- 
tos veikalams vis svarbesnis su 
kiekviena diena. Musu karo 
fabrikams dabar žaliava me
džiaga yra labai reikalinga, ir 
paprasti szaltiniai negali 
jos pristatyti. Todėl, valdžia 
atsiszaukia in visa szali su pra- 
szyrnu dėti pastangas virszmi- 
neta-medžiaga rinkti. Szis rin
kimas dapildo vis auganezius 

į | trukumus.
y

Virtuves Riebumai—Ameri 
kiecziams—yra naujas daiktas 
būti renkamas. Jeigu kiekvie- 

3 Į na szeimininke szaly je taupytu 
tik 2 svaru szio, joms beveik 
nereikalingo daikto, per mene- 

r. |si butu surenkama bilijonas 
svaru gaminti sprogstamųjų 
reikmenų, apsaugojaneziu ap- 
tepimu (coatings) tankoms ir 
karolaivams ir taip toliaus.

Szeimini-nkes praszomos at- 
Į sargiai taupyti sekamus.
I 1—Visus riebalus nuo (pe- 

Ir dabar C^U'Ė) hepto kumpio, jautie
nos, avienos ir pauksztienos.

2—Riebalus nuo szteiku ir

4—Riebalus nuo laszinukn, 
deszru ir kito panaszaus mais
to.

Juos taupykite sekancziai:
1— Gerai iszplaukite skardi

ne dėžutė (nuo kavos arba tau
ku) ir persunktus riebalus in- 
pylkite in skardyne dėžutė. 
Riebalus laikykite tik in meta
line dėžutė, nevartokite popie
rinius ar stiklinius inrankius.

2— -Laikykite skardyne dėžu
tė vešioj vietoj> geriausia in 
szaldytuva.

3— Kada szeimininke turi 
mažiausia švara, turi nuneszti 
iii mėsos krautuve kuri prisi
deda prie vajaus. Mėsinis sa
vininkas užmokės szeimininkei 
nustatyta preke, numuszes vie
na centą padengimui jo iszlai- 
du.

4— Riebalai sziaip surinkti i 
nebus vartojami kaipo mais
tas.

5— Patarta neneszti riebalus 
in mėsos 
pabaigoje, geriau neszti pra
džioje.

Office Of War Information 
Washington, D. C.

— Kafifornija iszdirba kas 
meta 30,000 tonu džiovytos 
draskos.
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

— C. Horner, isz Berkeley, 
Cal., aplaike atlyginimo pen
kis tukstanezius doleriu už aki» 
nuo jo darbdavio kuria jam isz- 
musze arklys su uodega ginda-♦
mas'is nuo mušru.

Vyrai mirszta del 
‘ ‘ Laisves! ’ ’— mažįąu- 
se ka mes galime czio- 
nais padaryti namie

del ju,' tai yra per pirkimą 
,AmcrikoiS Kares Bonu ir Mar
kiu DABAR!

Adresus Gyvenimo

krautuve sanvaites

Tieji kurie persikrausto iii 
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 
nes 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,

—■ Isz valdisz'ku girriu 
Amerike praeita meta parduo
ta. visokio medžio už $3,000,000. Į mums darba ir daug ergelio!

Istorija apie Amžina Žydą. 
Jo kelione po svietą ir liudymas 

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

“Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti- apie Jezu Kristų, 
jose, $5 kitose Vieszpatystese.

Karo skyrius veda rekruta- 
vimo vaju del 100,000 prityru
siu mechaniku ir techniniu 
darbininku tarnauti “Army 
Air Force, Signal Corps ir Or
dnance Department arba sky
rius.” “Pasekmingi aplikantai 
arba kandidatai prie darbo bus 
lavinami gauti Armijos tech
ninio darbininko laipsni, ” De- Į pirmutines puse? srimtmecrio? 
parlamentas arba Skyrius vai- mta isz Lietuviszku užlieku.

Oro Jėga rei-

■^$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. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
rgumą 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. 25c

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. Kodėl 
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 ......................................... 25o

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezias 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musii 
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 .......................  15o

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do 1 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

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

No. 102 
minaliszka

No. 103

404 
50e 
kri- 
35c 
isz 

isz-
. Su pa- 

, z-, t • (Veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35cdyba pranesze. Oro Jėga rei- No 104 Tryg istorijog> apie Ne_ 
kalauja lėktuvams mechaniku, valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- 
szarvininku, reidio mechaniku, be®’ Kara^ltls ^m?gus- 121 pus- 25c 

No. 106 Penkios istorijos, apie 
reidio operatorių, metano dar- Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
bininku ir snleideju [plieno] ; Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 

Signal Corps Jieszko telefono No# 107 Keturios istorijos apie 
ir telegrafo vielų sujungtoji!, Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
“installer-repairmen,” /‘re. tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 

darbininko. 182 puslapiu............35c
peatermen,” reidio operatorių No; iii Sziupinis (3 dalis), tal- 
ir taisytoju, telegrafo operato- Pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 

. , . . . . iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo
nu u taisytoju, n taip tolraus. KaganjSZ]ia iaZ(jeie; Į}oba kaip ir vi- 
Ordnance Skyriui reikalinga savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
instrumentu Dataisvtoiu “die- Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; insirumeniu paiaisytoju, aie sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
sel ” inžinu mechaniku, elektri- trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
ku, optikų ir radial inžinu me- puslapiu> ..................................15c
ebunikn Vki unbkinfni turi No- n2 Trys apisakos apie pini-

1 gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel-
buti SllV. Valstijų piliecziai Į bsti nog smert; Apie Sžv. Kristupą; 
18 iki 44 metu amžiaus ir visi 
turi gauti paliuosavima nuo 
savo vietines drafto tarybos. 
Jie privalo būti tinkami utili
tariniai tarnybai pagal dabar
tiniu sveikatos sanlygu, Depar
tamentas praneszą. Aplikaci
jas reikia siunsti tiesiog in vie
tini “Army and Air Conps re- 
krutavimo ofisą.

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka

j I 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; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu.................... 15c

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

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

puslapiu ...... ..................15c
. 127 Trys istorijos apie Duk

tė pustyniu; Peleniute; Du brolei 
. 60 pus.. . 15c

Kaip eini in darba arba in 
miestą—stryikariu, basu, pože
miniu traukiniu,, elevatorių ar
ba traukiniu? Su ateinaneziu 
menesiu tikekite sulaukti per
mainų. Office of Defense 
Transportation inspeja, kad su 
Rugsėjo menes, szalies vietines 
transportacijos sistemos vilks 
sinkiausia naszta visoj istori
joj. Jau dabar visos sistemos 
nęsza 40 nuoszimti daugiau ne
gu 1940 mete ir su mokyklų a- 
tidarymu bus daug daugiau pa- 
sažieriu. Tas reiszkia, kad ne
visi žmones galės karuose sėdę- 61 
ti, daug turės stovėti, reikes I No-

. , , te pustymu, xcicim
tolimu! kelianti pasiekti bnso^yargUįjs gkuputis.

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 
pacziuoias. 76 puslapiu................20c

No. T33 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 paisakojimi; 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; Arit 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...................  15 c

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

Adresas: 
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna,
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JENEROLO VIENTURTE 
DUKTĖ IR SODA UNINKO 

SŪNŪS

> (Tęsinys)
Atsisveikino' Helena ir tėvas, 

sėdo in laiva o Richardas aipsi- 
verkes likosi vienas ant salos 
tiktai su laukiniais žvėrimis.

Parvažiavus Helena su tėvu 
in Londoną kėlės dienas ilsėjo
si. Atlarikinejo ja daugybe gi
miniu ir ipažinstamu, kaip isz 
numirusiu prisikėlusia, klausi
nėjo apie jos kelione ir atsiti
kima. Toliaus ir ji pradėjo sa
vo pažinstamus atlankineti, 
kurie minavodavo tanikei so- 
daunin'ko sunu, kad jis yra nie
ko nekaltas. Po tam pradėjo ir 
in ofisus vaiksztineti, jeszko- 
dama davadu nekaltybes Ri
chardo.

Kada ji pradėjo sznipineti 
po ofisus, tuojaus tas kup- 
cziaus sūnūs suprato 'ko ji nori 
daeiti. Pradėjo ja persekioti ir 
papirkinėti uredninkus kad jei 
neiszduotu ko ji norės. Bet nors 
negreitai ir labai sunkei, vie
nok viską surado kad sodau- 
ninko sūnūs yra nieko nekaltas 
ir visus davadus surinkus turė
jo jau savo rankose, lauke tik 
parvažiuojanczio. Pirmutiniu 
tas-gi 'kupcziaus sūnūs tankei 
ja atlarikinejo ir jau buvo suta
ria szliuba ir už poros menesiu 
rengti vestuves.

Sodauninko sūnūs Richardas, 
pasilikęs vienas ant salos pra
dėjo kasinėti, vienam daigte 
prie vandenio kur rado daugy
be aukso ir taip užsiėmė per po
ra menesiu, ant galo nusibodo 
jau jam vienam triūsti.

Viena diena pasirenge ant 
keliones; pasiėmė valgio, ta 
auksa ir brangiu akmeniu. Su
dėjo viską in valti, prisitaisė 
žėglius o kada buvo tyku, lei
dosi in kelione ant mariu.

Kada jis sėdo in valti ir pra
dėjo plaukti, tai žvėrys nenorė
jo ji leisti. Visi staugė dideliu 
balsu ir vijosi plaukdami toli 
nuo kraszto o kada nedavijo tai 
iszplauke adgal, bėginėjo pa- 
kraszcziais ir visokiais balsais 
kauke, kas ji graudino labai. 
Toli ant mariu nuplaukė o da 
tas 'balsas jam atsimusze in au
sis, užpuolė jau ir naktis, tada 
jau nebuvo girdėt ne balso žvė
rių.

Oras tykus, pilnas menuo 
szviete o sodauninko sūnūs su 
valtimi per mares plauke visa 
nakti ir ant rytojaus paregėjo 
plaukenti laiva, tada pradėjo 
rodyti ženklus kad ir ji drauge 
ant laivo priimtu.

Kada laivas priplaukė ari y n 
ir sustojo, sėdo ant laivo, visus 
daigius isz valties sudėjo ir 
pradėjo kalbetie su kapitonu 
to laivo apie savo kelione ir gy
venimą ant tos salos kuri da 
lyg tam laikui niekam nebuvo 
žinoma. Jis ja pirmutinis atra
do ir parode plana jos, apsaky
damas apie auguoles augan- 
czias tenai ir tvirtindamas sa- 
yo pasaka daigiais, paimtais 
isz ten. Girdėdamas vienas 
kupezius, keliaujantis ant to 
laivo, prasze kad jam ta sala 
parduotu, duodamas labai di
dele suma pinigu, kuriu puse 
tuojaus ketino jam užmokėti o 
kita pusią kada jam parodys ja 
ir apžiuręs.

Sutiko ant to Richardas nes 
ir kad pervežtu per mares in J 
Anglija. Po tam kreipė laiva

prie tos salos, apžiurėjo viską 
ir kupezius davė ženklą ant ga
vimo paskutiniu pinigu isz 
b'ankos. Perveže ji per mares 
in paskirta vieta ir paleido.

Richardas būdamas jau tur
tingu, nusipirko sau drabužius 
ir parvažiavęs in Londoną nie
kam nesirodė.

Kada pribuvo in palociu ir 
pasakė savo istorija ir visa at
sitikima, Helena ir senas jene- 
rolas labai džiaugėsi.

Helena tuojaus jam padavė 
visus davadus jo nekaltybes o 
jenerolas paszau'kes jo tęva ir 
daugiau,savo pažinstamu, kele 
balių su garsinga muzike ant 
kurio pribuvo ir mylimasis He
lenos, jaunas kupezius, kuris 
ketines tuojaus būti jos, vyru o 
pamatęs Richardą pažino ir 
pradėjo ant jo rėkti:
. — Ko tu czion pribuvai, ži
nai kad tau nevalia ežia gyven
ti ir riesugryžtie; esi apgudin
tas ant amžinos paselenijos už 
falszyvus vekselius. Palieija 
suimkite ji!

— Ka tu mane apjuodini ir 
drysti taipkalbetie! — paszau- 
ke Richardas, — tu pats esi to
kiu, tiktai mane norėjai pra- 
puidinti, sztai davadai keno 
ežia darbas, prisižiurekie! Pa- 
licija imkite ji ir atiduokite su- 
dui.

Tada jaunas kupezius nulei
do rankas ir viską prisipažino.

Po tam pribuvo ir tėvas jau
no kupcziaus o kada dažinpjo 
visus darbus savo sunaus, pra
dėjo graudžiai verkti skunsda- 
masis ant savo sunaus. Po tam 
tarė iii Richardą.

— Kuom dabar tau galiu at- 
nagradintie už tokia skriauda, 
nupleszima szloves ir riž tavo 
kanezias nukentėtas, per įprie- 
žasti to mano nelaimingo su
naus 'kurio jau dabar netenku ? 
Iirikie mano visa turtą o po 
draug ir mane, asz busiu prie 
tavęs kaip prie savo locno su
naus.

— Ne, asz nereikalauju tavo 
turtu, viską tavo sunui dovano
ju ir viską užmirsziu.

Senas kupezius tuojaus ,apra- 
sze visa savo turtą Richardui 
kuris nepoilgam apsipaeziavo 
su Helena ir da dabar grąžei 
Londone gyvena vienas kitu 
džiauigdalmiesi. Galas.

Pastatytas In 24 Dienas

BALTRUVIENE

Jau kad boba netikus tai ne- 
I tikus,

Nuo visu bobų atlikus, 
Mažas krūtis turėjo, 

Vaikeliu peneti negalėjo, 
Katras tik užgimė,

In kėlęs nedeles numirė, 
Sako in vyra: pirk karvute, 
O su karves pienu girdysim 

beibuke,
Jeigu karvutes neturėsime, 

Tai vaikeliu ne užauginsime. 
Vyras sutiko, nupirko karve, 

Ir namo parvedė,
O kad karve buvo labai pri

tvinkus, 
Turėjo labai intrauktus 

speinus,
Boba iszsitraukus buvo, melžt 

negalėjo,
Su tuszcziu viedru in stuba 

parėjo,
Ir sako: ‘ ‘ Tu hestija, buliu 

nupirkai,
Ar tu rA'kali apjakai?!” 

Ir re'že jam per galva su viedru, 
Net prakirto kakta diedui. 
Diedas žaiduli paeziupinejo, 
Isz kurio kraujas tekejo,

Ir da roke: “Tu bestija, mane 
prigavai,

Vieton karves buliu pirkai.’’ 
Vyras su tuom paežiu viedru 

paleido,
Bobelei krauju isz galvos 

paleido, 
Boba kruvina in palieija 

. nulėkė,
Keturis paliemonus paszauke, 
Tieji smaikei nutvėrė žmogeli, 

Kaip vilkai avinėli.
Žmogelis klausė: už ka ji 

kaltina, 
Ir in palieija gabena?

Ir apsakė isz pradžių kaip 
buvo,

Kada paliemonai persitikrino, 
Žmogeli tuojaus ipaliuosavo, 

Bobėle kalta iszrado.
Vyras su paliemonais susitaikė, 

Kelis dolerius už triribeli 
intaike,

Bobele karves speinus ap- 
cziupinejo,

Kaiser laivu dirbtuvėj Rich
mond, Cal., likos padirbtas 
szitas laivas “John Fitch’’, 
in laika 24 dienu. Yra tai 
greieziausia kada kokis lai
vas likos padirbtas del Dėdės 
Šamo.

szirdies iszvaryk; |- Tekiriari. inbrigo. .iri k^iutuve 
Sutaikoje gyvenkie su ženteliu, ir nupirko jas. Net nelaukda

| O turėsi džiaugsma isz
anūkėliu

mas kol pardavėjas jas surisz, 
jis insidejo szukas in kiszeniu, 
linksmai szvilpaudamas, skubi-
no namu link. Sztai ir priėjo na-

SUVĖLINTA :: :: 
i :: :: :: DOVANA
I

iguvo tai sanvaite priesz Ve- 
| lykas,' žmones , vaiksztinejo
I po kremus, vienį pirkinėjo 
kiaulinius, kiti visokias dova
neles del savo mylimųjų.

Priesz vienos auksiniu daig- 
tu krautuves langu stovėjo jau
nas vyras, žiūrėdamas užsi- 
manstes in puikias, deimantais 
iszdabintas szukas. Jis taip sto
vėjo apie deszimts minutu bet 
pagalinus, giliai atsidusęs, pa
ėjo szalin palengvele, galva 
nuleidęs. Ėjo szviesiu, žmonių 
prisigrudusiu szaligatviu, nie- 

jko netemindamas. Paskiaus pa
suko in maža, tamsia gatvele ir 
priejas prie seno negražaus na
mo, užlipo trejais laiptais ir 
atidarė duris.

Inejo in maža, prasta, nors 
labai szvaru kambaH. Jauna 
moteriszke, iszgirdus jo žings
nius, pribėgo 'linksmai ir pabu- 
cziavo ji.

— Pavargęs iszrodai, Pet
rai, — maloniai tarė ji, — at
silsėk ežia pakol baigsiu ga
minti vakariene.

Vyro veidas praszvito pama
tęs savo linksma Juzyte, kuri 
pasodinus ji, pradėjo sukinėtis 
aplinkui, rengdama menka va
kariene.

Petras ir Juze buvo neturtin
gi jaunavedžiai. Bet meile už
ėmė vieta turto ju gyvenime. 
Abudu buvo rimti ir malonios 
įszvaįzdos. Ypacz Juze pri
traukė aki nes ji turėjo pui
kius, ilgus, geltonus plaukus 
kurie puoszte puosze ja ir ku
riais ji laibai didžiavosi.

Kada , Petras žiurėjo in tas 
szukas krautuves lange jis 
maustė kaip puikiai jos atrody
tu Juzytes plaukuose. Kaip no
riai jis butu jas nupirkęs bet 
beda buvo tame kad neturėjo 
jis pinigu.

Ta visa va'kara jis maustė 
kokiu 'budu jis galėtu nupirkti 
dovana savo mylimajai. Paga
liaus nutarė parduoti savo auk
sini laikrodėli ir už tuos pini
gus nupirkti jai szukas. Jis nu
sprendė kad gales apsieiti be 
laikrodėlio nes jau seniai nene-

Na ir del beibes pienulio turėjo. 
Tai mat, ka užsigerus bobele 

'padaro, 
Kokius tai triksus padaro,

Tas atsitiko netoli Szenadorio, 
Netolimam boro.

* * *
Tūlas uoszvis Ohajuj, 

Norėjo iszpjaut szirdi ženteliui, 
Kad jam pasiveda gerai, 
O uoszviui labai blogai.

Mat senis yra lahai užvydus, 
Kad žentelis uždirba pinigus,

O paeziule narna prižiūri, 
Susiiieszima su kūmutėms ne

turi.
Vai tu seni, privalai isz to 

džiaugtis,
Plauku isz galvos nerauti, 

Kad tavo dukrele gera vyra 
gavo, 

ii- myli vaikelius savo.
Jeigu butum papjovęs ženteli, 

Ka darytu tavo dukrele su 
vaikais teveli?

Bada kenstu, tave pakartu, 
Arba ant visos gyvasties in ka

lėjimą uždarytu.
Szita gerai sau apsvarstyk, 
Prakeikta užvydejima isz

sziojo jo kad neturėjo retežėlio 
ant kurio pakabinti.

Petras iszejo in darba taip 
kaip paprastai bet pasiėmė 
laikrodėli su savim. Pareida
mas isz darbo jis užėjo pas Žy
dą ir po ilgo derėjimo pardavė 
jam savo laikrodėli.

Gavės pinigus jis greitai nu
siskubino in krautuve kur ra
dosi szukos. Pasižiurėjo in Įau
ga. O laime! Dar jos ten yra!

mi ilgai atsake Juze.
— Atspėjai 'brangioji. Tas ta-

■ — Miestas Beiro, Portugsi- 
liszkairi Afrike, yražfiiiKO

vo pasiaukavimas man dau- miestas, nes fenais- konia visi 
giau laimes atnesza negu di-' namai, geležinkeliu vagonai, 
džiausi turtai galėtu daduoti., grabai ir kitokį daiktai yra
Asz. dabar dirbsiu su kelis kart

ma. Užlipęs laiptais atidarė du
ris.

Bet kas tai ? Kambarys tam
sus. Neatbega pasitikti ji Ju
zyte. Keista! Suszulko paeziqs 
vardą ir pradėjo jos jeszkoti. 
Perbėgo visus kambarius. In- 
bejo iii paskutini. Kasžin kas 
sėdėjo kampe.

— Juzyte brangi, — suszu’ko 
jis, — ar tai tu? Kas yra?

Ji nieko neatsake.
Jis užžiebė szvieša ir ėjo ar- 

cziaus prie jos. Pažiurėjo in ja. 
Ar tai gali būti jo pati, jo Ju
zyte, ar ne?

Galbūt ne, nes jo Juzyte turi 
gražius, ilgus plaukus o szitos 
moteres plaukai yra trumpai 
nukirpti. Dar karta pažiurėjo. 
Taip, tai jo Juzyte.
Pribėgo prie jos ir apkabinęs 
klausia:

— Juzyte, kas pasidarė ? Kur 
tavo puikus plaukai? Pasakyk 
man, neverk, mano brangi!

Per aszaras Juzyte pradėjo 
jam pasakoti. Ji norėjus jam 
nupirkti dovana. Krautuvėje ji 
pamate gražu auksini reteželi. 
Atėjo jai in minti kad tas rete
žėlis kaip tik tiktu prie jo laik
rodėlio. Bet isz kur gauti pini
gu? Velykos jau visai arti bu
vo ir ji jau visiszkai buvo pa
metus vilti nupirkimo retežė
lio.

Bet sztai viena diena pate- 
mijo apgarsinima laikrasztyje 
kad užmoika dideles kainas už. 
gražius plaukus. Taip ji nutarė 
parduoti savo plaukus ir už 
juos nupirkti reteželi. Ir taip 
padare. Ji baigė savo pasako- 
jima sakydama kad visiszkai 
nesigaili savo plauku ir džiau
giasi kad galėjo nupirkti jam 
reteželi. Bet bijosi, kad dabar, 
be plauku ji jam atrodys ne
graži ir jis jau nebemyles jos.

— Juzyte, kaip tu gali taip 
manyti! Juk gerai žinai kad 
asz myliu tave ne del tavo auk
siniu plauku ar 'blizganeziu 
akeliu 'bet del tavo tyros, malo
nios, isztikimos sielos!

Juzyte nusiszluoste aszaras 
ir pradėjo szypsotis.

—- Tai tu džiaugiesi kad nu
pirkau tau reteželi? — klausė 
ji. — Tau bus malonu neszioti 
mano dovana?

Petras meiliai nusiszypsojo.
— Taip, brangioji, asz džiau-

tiek energijos kaip pirma. Ir 
pamatysi, nevisada busim mu
du taip neturtingi. Tavo gra
žus plaukeliai vela ataugs o 
asz galėsiu desetkus laikrodę- 

;Iiu nusipiikti, jeigu tik nore- 
*siu. Meilę tokia kaip musu ga
li kalnus nuversti! Szios Vely
kos bus laimingiausios kokias 
asz kada praleidau!

— Ir man jos bus laimingiau
sios! — džiaugsmingai tarė Ju
zyte.

Petras pribėgo prie Juzytes 
ir drueziai pabueziavo ja.

— GALAS —

J UOKAI
Negalėjo Ilgiaus Laukti

Motere inejus in kroma, sa
ko:

— Ar galetau gauti toi- 
letines popieros?
— Ant nelaimes neturime.
— O kada bus? Ba asz nega

liu ilgiaus laukt!...

Jam Gerai Ir Kiaulėms
— Klausyk žmogau, juk 

tai baisiai nesveika turėti 
kiaulinyczia tuojaus prie na
mo.

— E-e-e, ka ponulis kal
ba, jau tiek metu stovi kiau
linyczia, o da man ne viena 
kiaule nepastipo.

Pasakė Teisybia
• • >> ■ n • i • • -

Pas gimines atėjo atlanky
ti dede, sakydamas:

— Pavėlinkite, kad tru
puti atsilset, nes baisei pa
ilsau po kelionei.

In kalba insimaisze sze- 
sziu metu Mariute:

— Gal dede tik juokus 
kreczia? Juk dede pats ne- 
vaikszczioja.

— Del ko mano kūdiki?
— Ba mama visados kal

ba kad dedia pas mus vis vel- 
nei atnesza.

A. Dambrauskas, isz Muske
gon, Mich.—Prisiuncziu tamis- 
toms užmokesti ant viso meto 
už laikraszti “Saule,” kuri jau 
pasibaigė. Mes mylime skaity
ti laikraszti '“Saule,” nes ra- 
szo teisybe ir aiszkiai kad gali
ma paprasti ka žmogus skaito 
Lai Dievas jus užlaiko sveika
toje ir duoda pa jiegu darbuotis 
del fltŠu labo. Lieku su auksz- 
ta pagarba.

— Ūkininko pati isz lova 
valstijos, pagimdė penkta pora 
dvynuku pakaleinai in laika 
devynių metu.

giuosiu, bet bent tuo tarpu asz 
negalėsiu tavo brangios dova
neles neszioti.

— Negalėsi? Kodėl ne? — 
nusistebėjus klausė Juze.

— Nu-gi todėl kad asz laik
rodėlio neturiu. Asz ji parda
viau kad tau nupirkti dovana, 
szias szukas, — tarė Petras 
liūdnai szypsojantis.

— Szukas? O Petrai!
Ir jiedu žiurėjo vienas in ki

ta, nežinodami ar juoktis ar 
veikti isz savo dovanu kurios 
ne vienam ne kitam nebuvo 
naudingos bet kurios taip bran
giai* atsiejo.

Galutinai abudu pradėjo ma
loniai szypsotis.

—- Žinai ka, Juzyte, — tarė 
Petras — nors asz negaliu tavo 
dovanele neszioti bet-gi ji man 
brangiausia ka asz kada nors 
gavau. Atspėk kodėl?

— Gal del tos pat priežasties 
del kurios man tavo szukos, 
nors ir negaliu ju dabar dėvėti, 
yra labai brangios. Dėlto kad 
parodo tavo pasiaukavima ir 
meile del manes! — džiaugs-

Istorija apie Amžina Žydą. 
Jo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. 20 Centai.

Saule, Mahanoy City, Pa.

Kariszkais Bonais

Szitas automobilius yra nau
dojamas dėl pervežimo karei
viu isz vietos in vieta, kur jie 
yra reikalingi. Tokis automo
bilis yra apginkluotas ir ap- 
musztaš su plienu, kad apsau- 
gotie kareivius nuo maišzininiui 
karabinu. Tękis karukas kasz- 
tuoje 5,000 dbferiu.

Jus ir jusu kaimynai gaili su
sidėti ir pirkti toki karuka del 
kareiviri pirkdami kari saku 
bonu. Valdžia reikalaujė Szim- 
tus tokiu kariuku ir tai tuojaus. 
Indekie nors deszimta procen
tą savo uždaribio in kariszkus 
bonus kožna pede ir prigialbe- 
kie kitiems pirkt tuosius 'bonus 
apginti musu kareivius nuo 
nevidonu.

i U.S. Treasury Department

padirbti isz zinko.
------- :------ - ---------;—. • j

CV 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.

ISTORIJE a,pie Gregorilįs, 
------------------ Isz Numirusiu 
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

Raszant laiszkus in redakci
ja “Saules,” malonėkite isz- 
aiszkint koki turite reikalą ir 
jeigu siuneziate pinigus, tai pa
žymėkite už ka siuneziate juos, 
o apturesiste geresni patarną- 
vima be jokio užvilkinimo ir 
apsisaugosite nesmagumu. Ne- 
kurie prisiunezia pinigu be jo
kio iszaiszkinimo už ka pri
siunezia pinigus. Taipgi, ra
szant laiszkus, jeigu geidžiate 
atsakymo, neužmirszkite inde- 
ti markes del atsakymo, nes ki
taip jusu laiszkas neap turės jo
kio atsakymo. Laiszkus ir Pi
nigus visados siunskite ant szio 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.
— ---------------------------- ?

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

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

IR T.'T. ‘

SETAS Nr. 100 "

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

Mahanoy City, Pa. U.S.A.

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI,. . . 50c

SAULE PUBLISHING CO., 
JMAHANOY CITY, PA^ JJ.S.A.
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ŽINIOS VIETINES
•— Painu .Tęva Jurkevicziu- 

te, 401 W. Coall uly., li'kos pa
ženklinta kaipo mokytoja mu
zikes Delano High mokykloje.

— Gerai žinomas biznierius, 
Leonard Davison, 113 N. Main

Sergsti Panamos Kanala Nužemintas Žydas Pirkie mažiausia už Deszimta Pro
centą Kares Bonu ir Markiu nuo savo 
uždarbio, kožna pede o tuomi suszelp-

— Panedelyje pripuola Szv. 
Matcuszo, apasztalo. Utamih- 
ke Szv. Tamosziaus, vyskupo.

— Utarninko ryta prasidė
jo czionais ainiglekasiu seimas 
ant kurio suvažiavo daugelis 
delegatu apsvarstyti angleka- 
siu reikalus, 9-tam distrikte. 
Yra tai pirmutinis seimas lai
kytas czionais nuo 1918 meto, 
arba 24 metai adgal.

— Pottsvilles sūdąs pavėli
no permainyti pravarde Juozo 
ir Onos Metkausku, isz szio 
miesto, kurie dabar vadinsis 
Melusky, kurie buvo žinomi po 
tokia pravarde per daugelį 
mėtų.

— Isz priežasties szeimy- 
niszko nesupratimo, Izidorius 
Dominguez, 43 metu, zakristi
jonas Italu bažnyczios, bandė 
atimti sau gyvastį per gaza. 
Kada prabaszczius Pasquale 
Negro buvo iszejas in bažny- 
pzia, zakristijonas nuejas in 
klebonija atsuko gaza ir vė
liaus likos surastas pusgyvis. 
Li'kos' nuvežtas in ligonlbute 
kur ji atgaivino ir kaip rodos 
pasveiks. -

— Diena 25-ta Septemberio 
[Rugsėjo, bus szau'kiami in ka
riuomene 83 vyrukai kurie ke
liaus in' Allentown ant sveika
tos egzamino o jeigu pereis tai 
bus tuojaus paimti ant tarnys
tes:

Isz Mahanoy City 
Edward M. Dougherty 
Wm. T. Hudson 
Walter Ed. Seibert 
William Stepalovitch 
Michael J. Meehan 
John S. Zeman 
Charles J. Doprley 
Joseph A. Walansky 
Joseph J. Yarrish 
Robert J. Schukis 
Joseph A. Augustitus 
Joseph Fizel 
Leo T. Dubosky 
Ilaipld J. Williams 
Daniel J. Tolan 
Harry W. Kates 
Joseph F. Kufrovich 
Thomas J. Cavanaugh 
Angelo J. Olimpi 
John B. Ryan 
Nicholas Kohan 
George Belovesick 
Gilbert Janov 
Thomas J. 0 "Connell 
Edward Alvin Bankes 
Francis J. Dixon 
Norman C. Jones 
Thomas J. Dalton 
Carmine Todisco 
John Petru ska ,
S inion Gavula

Isz Cumbola
Joseph Pelachick
Walter J. Zuraski
Joseph C. Kasper 
Leo W. Ruffus 
Anthony W. Zintek

Isz Craigs
Lawrence A. Walsh

Isz Ellengowan
George J. Downey

Isz Hills 
John J. Thornton 
Edward J. Gilmore

Isz Jacksons 
William J. Earley 
James J. Earley

Isz Morea 
John J. 0 ’Donnell 
Aloysius T. O’Donnell 
John T. Koznecki

Isz Middleport 
Laurence E. Hartz 
John Hromyak 
Chester P. Walcavage 
Paul J. Kantner 
Joseph Foremsky, Jr. 
Peter A. Palulis

Isz New Boston 
Peter J. Kurnavage 
Frank Shevera

Isz New Philadelphia 
John M. Flannery' 
Andrew Matto 
Edward S. Stepanslkie 
Albert E. Shaudis 
Charles J. Ozalas 
Anthony F. Marazas 
William J. Breslin

Isz Paik Place
Larue Derricott 
Michael Korinchock

Isz Silver Creek 
Thomas E. McElvaney

Isz Wiggans
Thomas P. Lindemuth

Isz Yatesville 
Matthias F. Gill, Jr.

SHENANDOAH, PA.

— Julija ir Mare Kirkic- 
kiutes, isz William Petal, mel
džia sudo kad joms permainy
tu pravardes ant Kirk.

— Pana Anele Kauckiute, 
isz William Penn, po pasisve- 
cziavimui iszkeliavo adgal in 
Hartford, Conn., kur turi gera 
užsiėmimą.

uly., staigai mirė szirdies liga 
namie, Seredos ryta 2 vai. Bu-1 
vo palaidotas ta paezia diena, j 
3 vai. po piet per graboriu Men
ke vieziu. Velionis gimė Rusijoj 
buvo Žydiszlkos tautos. Pergy
veno Amerikoj 43 metus.

— Edmundas Pitkeviczius, 
isz Washington, D. C., ana die
na lankėsi pas savo tėvelius, 
ponstva Juozus Pitkeviczius, 
120 N. Union uly.

Lai Kitos Ima Pavyzdi 
Nuo Szitos Moteres

Hardford, Wis. — Czionais 
mirė Vladas Savickį, 84 metu, 
kuris pribuvo in Amerika 

j apie 60 metu adgal, uždirbinėjo 
gerai, sekesi jam gerai bet 40 
metu adgal apsirgo ir buvo 
priverstas atsigulti in lova. 
Per tuos metus jo pati dažiuri- 
nejo ligoni, dirbdama pati ant 
užlaikymo savo serganezio vy
ro ir priėmė du vaikus ant isž- 
auginimo kuriuos iszauklejo 
kaip savo. Nežiūrėjo ant to, 
kad gauti paszialpa nuo pavie
to arba nuo kaimynu bet dirbo 
sunkei ir net suczedino kelis 
szimtus doleriu ant palaidoji
mo savo vyro.

Tokiu moterių mažai randa
si ant svieto, kita butu vyra ati
davus in ligonbuti o pati gy
ventu be jokios rupesties ar 
bėdos.

Norėjo Užtrucinti 
Kunigą

Hastings, Nebr. — Kada ku
nigas Geogomo Monucello, pra
baszczius Szv. Arkaniolu, Ita
lu parapijos, laike miszias ir 
iszgere vyną isz kieliko- stai
gai paszauke in susirinkusius 
žmones bažnyczioje: “Likausi 
nutrucintu” ir sukrito ant 
grindų prie altoriaus. Kada ji 
daktarai adgaivino ir peržiu
rėjo vyną, rado kad in vyną bu
vo inpilta truciznos.

Manoma kad nekurie parapi- 
jenai inpyle truciznos in Mi- 
sziauna vyną, tiksle nutrucini- 
mo kunigo nes tarp parapijonu 
nuo kokio laiko užėjo nesupra
timas tarp parapijonu ir kuni
go ir didesne dalis parapijonu 
spiriasi kad kunigas butu pra- 
szalintas isz parapijos.

Newark, N. J. — Valdžios 
slapti agentai aresztavojo 31 
svetimtauezius pas kuriuos ra
do ginklu, amunicijos ir slaptu 
rasztu.

Szitie Juodi kareiviai sergsti Panamos Kanala nuo nevi
donu artimoje Trinidado. Tieji kareiviai yra gerai iszlavin- 
ti, guodoja savo baltus aficierius ir yra gerai apsiginklavę.

MERGINA SUSILAU
KĖ PENKIS VAIKUS

Su Penkių Sztamu 
Vyrais

Buffalo, N. Y. — Palicija ar
esztavojo ir “uždare kalėjime 
kokia tai Berta Kurtz, 26 metu 
ir Mikola Samuels už nepadoru 
pasielgimą ir gyvenimą su sa
vim drauge. Sudžia nubaudė 
abudu ant szesziu menesiu in 
kalėjimą. Mergina tarne laike 
turėjo ant ranku nesenei gi
musi kūdiki, juoda kaip velniu
ką, kurio tėvu yra Mikolas ku
ris yra juodukas.

Badai toji isztvirkele jau ne
karta buvo baudžiama už pa- 
leistuvinga gyvenimą ir turi 
penkis vaikus isz penkių vyru 
kaip: Kincziko, Italijono, Isz- 
pano, nigerio ir balto žmogaus.

Laike teismo mergina pro 
verksmus kalbėjo in sudžia: 
“Kodėl jus mane aresztavojo- 
te, juk asz nieko blogo nepada
riau. Asz esmių gera ir pavyz
dinga motere.” — Badai!

Sznipas Aplaike 30 
Metu Kalėjimo

Vienas isz nesenei pastoju
siu Žydiszku milijonierių, New 
Yorke, ikuris norėjo uždėti di
deli fabriką | jo pravarde tele
gramai neiszdave), užsiprasze

si Amerika supliekti nevidonus ! J !

keliolika turtingu žmonių ant 
bankietelio, tiksle aipkalbeji- 
mo apie sutvėrimą kompanijos. 
Po piet nuėjo in kita pakaju, 
bet vos pradėjo kalbėtis, kad 
sztai davėsi girdėt prie langu 
balsai s'kripkos ant kurios 
grajino kokis tai kolieka ir 
graudžei dainavo.

Szuo Atvede Savo Po
ną Prie Paslėpto Turto

Lynchburg, Va. — Už tai 
kad jo szuo atvede ji prie pa
slėpto turto, Danielius Moss, 
vargingas senukas, sziame pa
viete, sudeda padekavone Die
vui už apdovanojima ji turtu 
ir kaip pats sako, už tai jis li
kos taip gausei apdovanotas 
kad vede Dievobaiminga gyve
nimą per visa savo amžių.

Senukas ana diena ėjo per 
lauka su savo szunim kad stai
gai szuo pradėjo bėgti paskui 
zuiki kuris pasislėpė po senu 
kelmu. Szuo pradėjo kasti o 
žmogelis jam prigialbejo ir po 
keliu minutu tojo darbo, senu
kas patemino varini puodą že
mėj e ir kelis sidabrinius dole
rius. Netrukus puodas su pini
gais likos iszkastas. Kada ji 
senukas atidarė, rado jame 1>- 
200 doleriu paeinanezius da 
nuo Namines Kares. Manoma 
kad locnininkas tu j u pinigu 
juos paslėpė nuo kareiviu kurie 
apipleszinejo gyventojus tosios 
aplinkines.

Torpeduotas Du Kartu

BUY
WAR 

BONDS

“Saule” dabar $4.00 į 
metams in Suvienytose Valšti- j 
jose, o $5 kitose Vieszpatystese. f

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS *

Francis J. Rejuney 
John J. Sebalusky 
Charles A. Shalgensky 
George Roman 
George E. Bo'kus 
Joseph A. Breckert
Thomas J. Clews 
Harry J. Christman 
Alvin V. Anceravage 
John Zubiclk
Alex Stefan / ) :

Isz Bowmans 
Michael T. Rowley

Isz Buck Mountain 
Michael Lagowy 
Michael W. Bobby

Isz Barnesville 
Marlyn A. Bair 
Herbert L. Betolkett 
George W. Viganouski 
Charles E. Augustine

Nepasiseke Vokiecziu Užmanymas

Vokiecziai norėjo užkimszt pristova Paramaribo, Neder- 
landuose, per paskandinima savo laivo, kad kiti laivai ne
galėtu inplaukti in pristova bet tasai užmanymas jiems ne
pasiseke nes Amerikonai sudraskė laiva dinamitu ir gavo
si in pristova.

— Ai, kas tai do valkata 
ka mums pertraukia,— ipaszau- 
ke locnininkas užpykęs. — Kur 
toji musu ipalicija, kad tokiu 
ubagu neuždaro in kalėjimai!

— Juk tai vienas isz varg- 
szu, — atsiliepe vienas isz sve- 
cz'iu stovinczini prie lango.

— Reikia kogreieziausia su 
juom atlikti, nes mums per- 
traukines,— tarė Žydas ir iiusi- 
szypsojas iszsieme isz kisze- 
niaus viena skatiką ir pradėjo 
ka tokio jeszkoti.

—• Ko ponas jeszkai?— už
klausė sveczias stovintis prie 
lango.

— Popieros del suvynioji
mo tojo pinigo,— atsake tur- 
cziu's ir parode skatiką.

—■ Jeigu tiktai popieros 
reikia,— tarė sveczias,—tai ga
liu jum patarnaut, turiu popie
ros prie saves. — Kalbėdamas 
taip iszsitraulke penik-dolerine 
bumaszka, suvyniojo skatiką ir 
iszmete per Įauga in kepure 
stovinezio vargszo.

Kiti svecziai prisižurinejo 
tam visam atsitikimui su nusi- 
szipsojimui, kuris visai nepati
ko naujam milijonieriui ir ta 
vakara nėpasiseke jam sutver
ti 'kompanija -nes pats pasirodė 
kuom jis smirda.

Akyvos Žinutes

— Kanadoje 1941 mete 
ūkininkai surinko 499,000,000 
buszeliu avižų.

—■ Vicna'tiriis Anglikas ku
ris buvo iszrinktas Popiežium 
buvo tai Nikalojus Brakes'pea- 
re, gimęs St. Albans, Anglijoj, 
kuris pasiliko popiežium Adri
ana IV„ mirė 1159 mete.

Naujas Didelis Sapnorius 
160 puslapiu, su daugybe 
nauju pavei'ksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai druesiai 
apdaryta, kietais aude.kli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.001

SAULE, MAHANOY CITY, JĮ'A.

L. traskauskast
LIETUVISZKAS GRABORIUS;

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

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Herbert Karl Bahr, kuris 
likos nubaustas už sznipine- 
jima ant 30 metu in kalėjimą, 
yra vedamas per szerifa in 
kalėjimą Newark, N. J. At
plaukė jis nesenei ant laivo 
Drottningholm, nuduoda 
mas kad jis yra Žydiszku pa
bėgėliu bet nepasiseke ir li
kos suimtas kaipo Vokiszkas 
sznipas.

Vokiszki submarinai pa
skandino du laivus ant kuriu 
radosi laivorius Don Eaton, 
in laika szesziu dienu bet 
abudu kartu likos iszgialbe- 
tas. Pirmiausia jis radosi ant 
Amerikoniszko laivo kuris li
kos torpeduotas ir jis likos 
iszgialbetas per Angliszka 
laiva kuris ir-gi likos torpe
duotas. Po antrai nelaimei jis 
radosi mažoj luotelej ant ma
riu per devynes diepas ir ve
la likos iszgialbetas per kita 
laiva.

ISTORIJEapie Ila isz “ 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su 
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15<h 
SAULE PUBLISHING CO.,

SAPNAS MOTINOS

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 Su v. 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.

Iszmintingas Vaikutis

Mažas Vaikutis: — Misis, 
duokite man kvoteri, kad ga- 
lecziau eiti in ten kur mano 
mama randasi.

Motere:— Duosiu, bet kur 
randasi tavo mama?

Vaikutis:—Ant pikezeriu.

Gerai Atsake 
----- - *I«P'

Laike piet tūloje szeimy- j 
no j e likos atnesztas telegra- i 
mas, kuris apreiszke mirti j 
tetos. Tėvas perskaitė tele
grama ir dirstelėjo aplinkui. 
Visi sėdėjo su gailesezia ant 
veido. Mažas Kaziukas žiu
ri ant mėsos ir bulviu, apsi
dairė aplinkui, ant galo ne- 
drasei užklausė tėvo:

— Tėtuli, ar tuojaus rei
kia verkti ar laukti popiet?...

SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir į

...IR MALDA... A
Motinos SzvenczJ

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

Preke, 15c.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.




