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Isz Amerikos
BUVO BLAIVAS PER

PENKIS METUS 
ir —
Gavo 50,000 Doleriu
Indianapolis, Ind. — Kada 

Richard T. Rothmell, turtingas 
biznierius, mirė penkis metus 
adgal, užrasze savo sunui Ja- 
jnes’ui po 200 doleriu ant me
nesio ant pragyvenimo o liku
sia suma, arti 50 tukstancziu 
doleriu paliko banko  j e per pen
kis metus, su tuo pažymėjimu 
jog jeigu jo sūnūs negers jokiu 
svaiginancziu gerymu per tuos 
penkis metus tai aplaikys pini
gus bet jeigu jis nedalaikytu 
savo prižadėjimo tai pinigai 
butu iszdalinti tarp nebasznin- 
ko broliu ir seserų. Sūnelis da- 
laike savo prižade j ima ir buvo 
blaivus per tuos penkis metus 
ir ana diena jam banka iszmo- 
kejo pinigus. O gal dabar sau 
truputi pavėlins už taip ilga 
:“ pasninką.”

Szake Perdure Jam 
Szirdi

Sunbury, Pa. — Ūkininkas 
Gustovas Spearman, 64 metu, 
prigialbedamas savo bernui 
numesti sziena nuo vežimo, li
kos perdurtas per szake kuri 
bukrito nuo balkio persmeig
dama jam szirdi. Bernas nuli
pęs žemyn, pamate gulinti gas- 
padoriu jau negyva, su szakia 
insmeigta in jo szirdi.

Užgriūtas Szulinyje 30 
Valandų; Iszkastas

Gyvas
Barryville, Ind. — Kada 

Martinas Stepson kasė szulini 
artimoje savo namo, likos už
griautas per sugriuvimą sienų 
ir gulėjo po žeme per 30 valan
dų pakol ji iszkase jo kaimy
nai. Jo motere, nesulaukdama 
vyro pareinant namo, nuėjo pa
žiūrėt kas su juom atsitiko ir 
pamate jog szulinys užgriuvęs. 
Dave tuoj aus žinia kaimynams 
kurie tuoj aus ėmėsi prie karsz- 
to darbo ir po 30 valandų isz
kase -ji gyva. Kad nebutu keli 
balkiai instrige skersai szulini, 
virsz žmogaus, tai butu jis už- 
troszkes ant smert.

Kad Butu Tokiu Visz- 
teliu Daugiau

Detroit, Mich. — Mrs. M. 
Pegler ana diena turėjo puiku 
giliuki kada iszdarinejo viszta 
ant iszkepimo. Czystydama 
visztos vidurius, rado puiku ži
banti akmenuką. Kada ji nu
plovė, pasirodė kad tai buvo 
puikus deimantas isz žiedo, tu
rintys vertes 250 doleriu. — 
Gal nevisi turi toki giliuki.

E3?" “Saule” dabar- $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese.

ATEIVEI
ARESZTAVOTI

Pas Kuriuos Surasta 
Dinamitas

Pittsburgh, Pa. — Valdžios 
slapta palicija aresztavojo dau
geliuose miestuose szioje ap
linkinėje apie szimta ateiviu, 
pas kuriuos likos surasta dina
mitas o ypatingai Cambria pa
viete. Pittsburge ir Johnstone 
likos aresztavoti trys turtingi 
žmones pas kuriuos surasta 
slapti dokumentai. Tarp aresz- 
tavotu 18 buvo Vokiecziai ir 14 ] 
Italijonu.

Sveczius Pasitiko 
Gyvate

Duluth, Minn. — Mrs. Morta 
Gorvill nuėjo atlankyti savo 
kaiminka ir nemanydama nie
ko blogo, ženge drąsiai per 
slenksti bet vos paėjo kelis 
žingsnius, sztai iszgirdo birrrr! 
Apsidairius aplinkui isz kur 
tasai balsas davėsi girdėt net 
nutirpo motere kada paregėjo 
priemenėje barszkanczia gy
vate “rattle-snake”. Ant mo- 
teres riksmo subėgo szeimyna 
kuri barszkuti užmusze. Kir
mėlė buvo apie penkių pėdu il
gio ir turėjo 24 barszkuczius.

Vyras Kuris Vogė, 
Moterių Drapanosia

New York — Palicija sugavo 
czionais vagi kuris buvo pasi
rėdęs in patogia motere, privi
liodavo vyrus ant pasivaiksz- 
cziojimo patamsese o paskui 
juos apipleszdavo. Pasirodė 
kad isz amato vagis yra kriau- 
czius ir moka puikiai siūti o ir 
neszioti moteriszkas drapanas.

Tėvas Nubaustas Už 
Pardavima Savo

Dukreles

Bankfort, Kanada — John 
Boumhour, 60 metu, likos nu
baustas ant dvieju metu in ka
lėjimą už pardavima savo 13 
metu dukreles, Lilly, už 75 do
lerius ir sena overkoti. Mergai
te buvo priversta iszteketi už 
kokio tai William Keller, ku
ris taipgi likos aresztavotas 
kada atėjo iszsiimti laisnus ant 
apsivedimo. Kelleris turi pa- 
czia kuri gerai žinojo apie tą
ją kupczysta.

Zakristijonas Užmusz- 
tas Per Varpa

Bluefield, W. Va. — Gusto
vas Stilltson, 58 metu, kuris 
pildė dinsta Metodistu bažny- 
czicje czionais per daugeli me
tu, laike skambinimo varpo ant 
Miszparu, staigai didelis var
pas nukrito isz bokszto, pulda
mas tiesiog ant seno zakristijo
no ir užmusze ji ant vietos.

KABE
ŽMONYS PASIKELI- 

NEJE PO VISA 
EUROPA

Neramumas Visur

London — Vokiecziai vela 
aresztavojo daugiau kaip 5,000 
žmonių Francijoj kurie pasi- 
prieszino priesz Vokiszka val
džia. Paveržti, per Vokieczius, 
gyventojai jau negali dalaikyti 
visokiu persekiojimu ir sker
dynių todėl pradėjo pasikelinet 
nors ir per tai netektu gyvas- 
ežiu. Lyg sziol Vokiecziai jau 
iszskerde Francijoj daugiau 
kaip 507,373 vyrus, moteres ir 
vaikus.

Jugoslavijoj pasikelelei isz- 
žude apie 6,000 savo persekio
toju, isznesze in padanges ge- 
ležkelius ir daug valdiszku na
mu kaipo ir suszaude kelis ero- 
planus.

Holandijoj Vokiecziai su
szaude 40 žmonių kurie užklu
po ant maisto stoties spirda- 
miesi maisto ir pieno del mirsz- 
taneziu vaiku. Pasikelelei isz- 
verte isz begiu truki su karei
viais užmuszdami 300 Italijo
nu ir paėmė amunicijos stoti.

Po visa Europa platinasi ne
ramumai žmonių, kurie szia- 
dien randasi po padu Vokieti
jos ir didėlėje priespaudoje.

Kanadiszkas Laivas Pa- 
skandytas Su 112 

Laivoriais
Ottawa, Kanada — Kana

diszkas kariszkas laivas Otta
wa likos torpeduotas per Vo
kiszka submarina. Su laivu nu
ėjo ant dugno 112 laivoriai ir 
kapitonas laivo. Yra tai tre- 
czias laivas paskandytas in lai
ka vienos sanvaites.

Skaitykite “Saule”

Viena isz sunkiausiu užduoeziu Amerikoniszku daktaru yra iszgialbejimas sužeistu 
kareiviu isz taiku. Studentai iszima sužeistąjį kareivi peržiūri ji ir nunesza daktarams 
del apžiūrėjimo. Ant kito paveikslo matome kaip deda sužeista kareivi ant r ogu ežiu 
kad nutraukti in pirmutine ligonbute laike žiemos. Toji mokykla randasi Carlisle, Pa.

Vokiecziai Neteko
1,500,000 Kareiviu

Moskva — Pietinėje dalyje 
Rusijos lyg sziam laikui žuvo 
gal daugiau kaip pusantro mi
lijonu Vokiecziu o beveik tiek 
paimta in nelaisve ir sužeista. 
Manoma kad nuo prasidėjimo 
kares. Vokiecziai. neteko, de- 
szimts milijonu kareiviu, tai 
yra nuo 1942 meto.

Vokiecziai prie Stalingrado 
tiek neteko kareiviu kad guli 
po keturis ant krūvos, per ku
riu lavonus turi pereiti nes ne
turi laiko ant ju palaidojimo.

Kankino Savo Auka 
Priesz Nužudymą

Chicago — Gustovas Radom- 
ski, 55 metu, kemikas skerdi- 
nyezioje Armour & Co., likos 
surastas savo name nužudytas 
su peiliu. Palicija laiko jo gas- 
padine, Mare Doorley ir jos vy
ra kaipo nužiūrėtus. Manoma 
kad žudinsta buvo papildyta 
tiksle apipleszimo nes Radoms- 
kis turėjo daug pinigu paslė
pęs namie.

Namas buvo iszkrestas kas 
parodo kad tai turėjo būti va
gis. Badai nužudytas buvo di
deliu garbintoj um Hitlerio ir 
paėjo isz Vokietijos.

25 PIKNIKIERIAI
NUSKENDO

Midland, Kanada — Po už
baigimui savo darbo 42 karisz- 
ki darbininkai iszplauke ant 
laivelio ant pasilinksminimo 
ant artimos salos bet laivelis 
apsivertė ir 25 darbininkai nu
skendo.

Detroit, Mich. — Ugnis su
naikino didele arieklinyczia 
Trenton Valley Distillers Co., 
padarydama bledes ant 200 
tukstancziu doleriu.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Sunkus Darbas Del Kariszku Daktaru kad jam duotu pagialba nes jam gresia didelis 
pavojus Rusijoj.

Anglikai ana diena bombardavo dideli Vo
kiszka miestą Flensburga kur randasi dideles 
kariszkos dirbtuves ir submarinu stotys. Pada
re dideles bledes ir daug žmonių užmuszta.

iStalingradas
N epasiduoda 

✓

Prie Volgos Upes Rusai Už
mušė 4,000 Vokiecziu Ir Su- 
teszkino 109 Tankas, Miestas 
Laikosi Tvirtai, Narsus Darbas 
Kareiviu, Ulyczios Užklotos 

Su Vokiszkais Lavonais 
r _____________________ ,

MOSKVA — Stalingradas da vis laikosi 
naršei ir atmuszineja Vokiecziu užklupimus no- 
rints ulyczios yra užklotos Vokiszkais lavonais 
ir kraujas liejasi ant ulycziu upelukais. Rusai už
musze 4,000 Vokiecziu ir sunaikino 109 tankas 
prie Volgos upes o kitoje vietoje iszžude dau
giau kaip 1,000 Vokiecziu. Prie Mozdoko užmu
sze 300 Vokiecziu ir sunaikino 24 tankas. In lai
ka keturiu dienu Rusai užmusze daugiau kaip 
10,000 Vokiecziu. Rusai naudojo amunicijos 
ant tūlo namo kuriame radosi Vokiszkas szta- 
bas. Eksplozija suardė visa narna užmuszdama 
daugeli Vokiecziu. Stalingrado ulyczios iszrodo 
kaip kruvini upelukai nuo kraujo. Moteres su 
vaikais slapstosi griuvėsiuose ir jeszko prie
glaudos nuo szalczio. Daug sužeistu kareiviu 
mirszta neturėdami priežiūros. Daugelis Ame- 
rikoniszku ir Angliszku laivu atplaukė pasek
mingai in Rusija su ginklais ir amunicija norints 
buvo dideliam pavojuje nuo Vokiszku subma- 
rinu ir torpedų.

Hitleris atvažiuos in Veidniu ateinanezia 
sanvaite tartis su Bulgarijos karalium Borisu

Daugiau kaip 3,000 Jugo- 
Slavu likos užmuszta ir 58 kai- 
melei sudeginti per Vokieczius 
už suardymą geležkeliu ir bom
bardavimą Vokiszku stoeziu. 
Vokiecziai iszsiunte isz Slova
kijos 165,000 gyventoju in Vo
kietija o in Italija apie 70,000 
kur juos prispirs prie visokiu 
darbu ir turės gyventi ten kai
po nelaisvei.

Anglija prasergsti Francu- 
ziszkus gyventojus idant ke
liautu toliaus in vidurį Fran
cuos nes pakraszcziai Franci- 
jos bus bombarduoti už keliu 
dienu idant isztremti isz ten 
Vokieczius. Bus tai baisi sker- 
dyne nes Anglikams nubodo 
Vokiecziu kankinimai.

Vėliausios žinios per reidio 
skelbia buk Rusija laikysis lyg 
paskutinio ir su pagialba savo 
draugu allijentu gal iszlaikys 
kruvinus užklupimus Vokie
cziu kurie jau pradeda silpnėti 
ant visu fruntu.

Du Amerikoniszki laivai ant 
pakraszczio Atlantiko mariu 
likos paskandyti per Vokisz- 
kus submarinus.

Indijoj likos užmuszta 98,388 
Indiecziai Malajo j ir Burmoje 
nuo kada Vokiecziai pribuvo 
in ten. Daugiau kaip 85 tųks- 
taneziai gavosi in nelaisve.

Nužudė Tęva Ir Motina
St. Louis, Mo. — Robertas 

Nash, 27 metu, prisipažino pa- 
licijai buk tai jis nužudė savo 
motina ir tęva, Charles Nash, 
kuris buvo valdiszku virszinin- 
ku. Taja diena tėvas ir motina, 
iszvažiavo automobilium ir vė
liaus abudu likos surasti nužu- 
dinti. Isz pradžių buvo manyta 
kad juos nužudė kokis valkata 
bet vėliaus sūnūs prisipažino 
buk tai jis juos nužudė.

Nash turi kita sunu kuris 
randasi Jėzuitu seminarijoje 
kur mokinasi ant kunigo.

13 Žuvo Eksplozijoje 

Dvieju Eroplanu

Caribou, Me. — Du kariszki 
eroplanai lėkdami czionaitine- 
je apylinkėje staigai eksploda- 
vojo ore ir nukrito ant žemes 
liepsnoje. Visi lekiotojai skait
lyje 13 žuvo ir j u lavonai bai
siai apdege. Valdžia tyrinėja 
taji atsitikima, nes jau per tan
kiai eroplanai trūksta ore ir 
eksplodavoje. Spėjama kad tai 
darbas sabotieriu.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT
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Kas Girdėt
Daugelis tėvu sziadien labai 

TUgoja ant savo šuneliu ir duk
relių buk negali ju apmalszyti, 
priversti prie paklusnumo o 
kada tėvai pasensta, vaikai ne
duoda skatiko ant ju užlaiky
mo. Kas tame kaltas jeigu vai
kai nueina, kaip tai sakant, 
“po velniu?” Kas kaltas jeigu 
sūnelis pastoja girtuokliu arba 
bomu. O ka jau apie mergaites, 
tai Dieve susimilk, tosios jau 
senei nuėjo po velniu (bet žino
ma, ne visos).

[Motinos ant vaiku nepaiso, 
Dile tie jau pradeda vežlioti tai 
jau gaili po ulyežias bėgioti. To
kios motinėlės paezios gadina 
vaikus ir taip juos užaugina 
kad jie pasilieka gyventojais

no salas arba iszsižadet savo 
ciesoriszko sosto. Taipgi girdėt 
kad prie Solomonu salų ketina 
atsibūti smarki marine musz- 
tyne Amerikoniszkos ir Japoj 
niszkos flotos.

SZETON-MOTERE

Norėjo Sudraskyti Di
namitu Vyra Bet Tik 
Iszdegino Jam Akis

Garnys dirba “overtaim.”
Sziadien visi dirba ‘ ‘ over

taim” todėl ir garnys nepasi
duoda žmoniems.

Tyrinėtojai gimimu tvirtina 
buk gimimai Amerikoj greitai 
dauginasi. Aprabežiavimas gi
mimu kuris invyko 25 metus 
adgal, buvo .paniekintas per 
dvasiszkuosius ir kitus 'buvo''! 
stebėtinas ir gyventojai pra
dėjo susimažinti bet nuo keliu 
metu skaitlis gimimu pradėjo 
pasidauginti kas menesi ir me
tas nuo meto nes pagal žinunus 
kurie pradėjo klabint in žmo
nis kad Amerikai grasina isz- 
sitautejimas nes daugelis mo-

Roanoke, W. Va. — Mrs.

Kūdikis Gimė Su 
Dantukais

Naminis Frontas 
Pryszakys

Danville, Mo. — Ana diena, 
apdovanojo sūneli Drs. Edna 
Wrigt, kuris turėjo keturis' 
dantukus, o vienas isz j u taip 
skaudėje, kad daktaras turėjo

Edna Yates likos aresztavota! isztraukt. Daktaras yra tosios 
už koki ten prasižengimą kelis nuomones, kad tokio atsitiki- 
menesius adgal ir laikyta kale- mo tam valstija da neatsitiko, 
jime. Sziomis dienomis vela Ii- Szaip, kūdikis yra sveikas.

Karo pasėkos vis giliau sie
kia 'kiekvieno asmens kasdieni
ni gyvenimą. Kas sanvaite per
mainų marszas tęsiasi. Jau da
bar pasėkos ekuriu -permainų 
yra matomos musu gatvėse ir 
namuose. Kitos dar i 
daug žmonių bet matome jas

kos nubausta in kalėjimą ant 
deszimts metu už baisu pasi
elgimą su savo vyru kuri norė
jo sudraskyt su dinamitu bet 
jos szetoniszkas užmanymas 
nepasiseke per ka nelaimingas 
vyras neteko akiu.

Su taja szeton-bobe drauge 
likos nubaustas ir jos meilužis, 

— - 1 ■ O1VQ lACULLlU, AAACVJLXV XXC41V4. VU.1 JVU1VUJack Noll, bernas, kuris pasi A . 1„ x x . . , Isūneli atneszant namo ir taip'Vut.oc tavriatm M n tor a nrivprrn x H

Mirė Isz Gailesties Ir 
Iszgasties

ežiu laiku pervežimas mums 
neiszpasakytai svarbus klausy
mas ir Karo Gamybos Taryba 
ir kitos Suv. Valstijų karines 
instaigos bando rasti koki nors 
iszriszima nes vis bus mažiau ir 
mažiau padangų karo gamybos 
darbininku automobiliams...

— — —’ | tijimas didelio buso, kuris gali 
nepaliete Į vegti net tris kartus tiek daug 
tome ias (pasažieriu kibk paprastas 

tik isztolo. Karo Iszdirbystes mįestinis busas veža ir beveik 
Tarybos insakymai, kurie vis trįs kai-tus tiek kiek didžiauses

Harrisburg, Pa. —Mrs. Gray 
Wilkinson, paregėjus palici- 
janta neszanti ant ranku su- 

1 kruvinta vaikuti artimoje jo- 
• sios namo, mane kad tai josios
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kafejimoį prieglaudos del nepa- kyklu likos uždarytos isz prie- 
taisomu: vaiku arba virvutes, žasties stokos vaiku.

Motina juokiasi 'kada Jonu- Bet dabar padėjimas persi
kas, szesziu metu, sugniaužęs maine. Imant isz valdiszku su- 
kumszezia motinai taikosi už- H • G ? ’ .duoti o tėvui rodo penkis pirsz- 
tus prie nosies. Motinėlė džiau
giasi kad jos sūnelis labai 
“kytras” pagal savo metu! Oi, 
motinėlė, da tavo sūnelis bus 
kytfesnis kada su taja paczia 
kumszczia permusz tau antaki 
arba tavo žilus plaukus nuo 
galvos pesz ir sukruvins kaip 
tai nesenei atsitiko vienoje ‘ l j . ( szeimynoje musu Skulkino pa
viete.

Taip, taip, ne viena sulaukė 
ir da sulauks būti ant duonos 
savo vaikeliu — duonos labai 
karezios, aplaistytos su aszaro- 
mis.

Del ko suėjote in pora? Ar 
kad turėti gerus laikus ir gla
monėtis savo gyvuliszkus pa
jautimus? Teisybe, taiki pora 
turi saldu 'gyvenimą bet tiktai 
taiki o jeigu sueina in pora vėl- Valstijos pasirengineja kovoti 
nes su szetonu, tai turi neiszpa- lyg paskutiniam ir lyg 1943 me- 
salkyta pekla ant žemes; tokiu to turės po ginklu daugiau kaip 
tėvu vaikai bus didžiausia ant- 
kakle del visuomenes!

Jeigu suėjote in pora tai ne 
del kokiu žveriszku smagumu 
bet tava lot i naszta vienas ki ■

raszu tai 'gimimai vela pradėjo 
pasidauginti ir ne tik reikes 
atidaryti uždarytas mokyklas 
bet statyti naujas kad sutal
pinti vaikus.

Kariszki žinunai, kurie tyri
nėja tokius dalykus, spėja buk 
sziadienine kare gali pasibaigt 
szimet — kiti vela spėja buk 
tensis da kelis metus. Stalinas 
kalba buk Rusija iszlaikys žie
ma bet Hitleris sako kad jau 
beveik supliekė Rusija bet tik
tai skelbia taip per reidio ir 
laikraszcziuose. Japonai jau 
pradeda kensti daug nuo kares 
ir daug panesze bledes o Itali
ja jau supliekta ant visados isz 
visu pusiu.

Kaip ilgai kare tensis tai to 
niekas negali inspeti bet Suv.

deszimts milijonu vyru.
Nevede vyrukai ir tieji ku

rie turi užlaikyti tėvus, jau isz- 
sibaige tuju skaitlis ir dabar 
szauks vyrus kurie yra vedia

tam pagial'bedami visame. Va- bet neturi vaiku. Bus traukia- 
dinates tėvais tai ir bukite to- mi Gruodžio ir Sausio mene- 
kiafs; sveikai vaikelius iszau- siuose ir tokiu budu da valdžia
gyti, pagal iszgale pamokyti,- 
akyvai ant vaikeliu turėti aki 
it nuo. pikto saugoti kaip savo 
aki. Jeigu augindami vaikus 
apsileisite ir kaip reikiant ne- 
prižhiresite tai naudos isz vai- 
fcu . neturėsite ir sulauksite 
graudžios senatvės prieglaudo
je del seneliu.

sutrauks apie penkis milijonus 
vyrui

Yates tarnavo. Motere privertė, 
savo vyra idant tasai indetu’ 
knata in dinamitą o kada ta pa
dare po prievarta su revolve
riu, iszbego laukan. Pati užde
gus knata, mete dinamitą ant 
vyro.

Dinamitas truko, balsei su
žeisdamas vyra ir iszdegino 
jam abi akis ir tokiam padėji
me nelaimingas gulėjo pakol 
subcgo kaimynai ir ji suradę, 
nuveže in ligonbute. Motere 
turi 40 metu ir yra motina keliu 
vaiku.

jtucm regėjimu persieme, kad 
isz gailesties ir persigandimo 
puolė ant žemes be gyvasezio. 
Vaikutis važiuodamas ant dvi- 
raczio pakliuvo po sunkiu tru
ku, kuris ji smarkei sužeido. 
Daktarai apžiureja motere, ap- 
svarte, kad mirė nuo trūkimo 
szidies. Taipgi, motinos meile 
del kito kūdikio buvo didele.

Cigonka Apgavo Ne- 
iszmintinga Vokieti

Nužudė Kūdiki Ir Ji 
Numėtė Szunims

Nuo prasidėjimo szios kares 
kas meta Vokisžkos merginos 
pagimdė du szimtus tukstan- 
cziu nelega'liszjiu vaiku—-ben- 
kartuku. Isz to duodasi su
prast kokis sziadipn moralisz- 
kiimas Vokietijoj. O kas bus 
lyg pabaigai kares? Juk Vokie
tijareikalaus daug tojo “mate
rijoj” nes puse gyventoju 
žus ant kariszku lauku ir nuo

K Ipombu.
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? ■ Del ko Japonai taip geidžia 
ppimti Solomonu Salas?
I Japonai tuju salų labai gei
džia nes isz ten Amerikonai ga
ji užklupti ant svarbiu stoeziu 
Kieta, Rabaul, Truk ir Naujoj 
Gvinoj o priek tam ant Solomo- 
jiu Amerikonai gali uždėti savo 
stotis isz kuriu su'bmarinai ga
lėtu užklupinet ant Japoniszku 
laivu.

Badai Japoniszikas ciesorius 
Hirohito iszsitare ir prisiege 
ftaų ątmuszti ir paimti Solomo-

Ruduo jau ežia, lapai nuo 
medžiu krinta, panasziai kaip 
musu gyvastys. Milijonai žmo
nių, vyra, vaiku ir moterių 
kenezia baisybes per kare nes 
:ju namai sugriauti. Mylimieji 
nužudinti ar užmuszti, milijo
nai žmonių keikia savo perse
kiotojus, laukai kares plaukia 
kraujo upeleis. Bet ateis laikas 
kad už ta viską žmonijos per
sekiotojai turės užmokėti savo 
■krauju už padarytas skriaudas.

Lehighton, Pa. — Kada ban
da čigonu atvažiavo czionais 
burti ateiti del kvailu Vokie- 
cziu, vienas, Newton Boyer, 50 
metu farmeris, atėjo pas cigon
ka kad ir jam iszburtu ateiti. 
Cigonka jam pasakė kad jis 
yra užburtas per kokia tai mo
tere ir prižadėjo jam būrimą 
numesti nuo jo. Cigonka palie
pė jam nueiti namo, atneszti 
szviežia kiauszini ir didele bu- 
maszka. Cigonka in vyniojo bu- 
maszka in skepetaite ir paliepė 
jam ateiti ant rytojaus ir kad 
atnesztu su savim da 500 dole
riu.

Cigonka paliepė jam laikyti 
po pažasczia pinigus ir ateiti 
už trijų dienu vela pas ja. Bet 
kada atėjo in paskirta vieta, 
nerado cigcnkos. Pažiurėjas in 
skepetaite, rado joje tik sukar
pytas popieras ir cigonka din
go su pinigais isz miesto. Pali
cija jos lyg sziai dienai nesura
do.

San Marcial, N. Mex. — Kai
melyje Haccio dingo slaptu bu- 
du keturiu metu vaikiukas, 
Carlos Carizzozo, kuris pasku
tini karta buvo matytas ant 
kiemo kaimelio mokyklos. In 
kėlės dienas po tam likos su
rasta galva kūdikio apgraužta 
per szunuis o szale gulėjo 
marszkinukai dingusio vaiku- 
czio.

Palicija pradėjo daryti tyri
nėjimą ir pasirodė buk vaiku
tis likos nužudytas gelež-galiu 
per paczia Carizzozo, kuri insi- 
maisze in musztyne vaiku. Mo
tere prisipažino buk nužudė 
vaikiuką po tam indėj o lavonė
li in maisza ir nunesze in gir- 
ria kur paliko idant žmones 
manytu kad jis likos sudrasky
tas per žvėris, nukirto jo galve
le ir numėtė in krumus kur 
stuobrį užkasė. Szunes iszkase 
lavcna ir sudraskė ant szmote- 
liu. Vyra su motere uždare ka
lėjime lyg tolimesniam tyrinė
jimu.

daugiau taupo reikalingas me
džiagas karui pranaszauja kitu i muose Rytuose privertė paka- 

(permainų.
Dideliuose Vid-vakaru cen-'se ir dabar pakuotojai ir parda- 

truose kur darbininkai jau ga
mina tankas vieton pasilinks
minimo karu, nauja jėga maszi
nu ir prityrusiu darbininku 

^|bus paliuosuota karo tikslams.
Tai vyrai ir maszinos, kurie ga
mina musu sunkvežimus. Karo 
Iszdirbystes Taryba liepe už
baigti visa sunikvežimu gamy
ba, kada dabartine kvota iszsi- 
baigs.

Karo Iszdirbystes Taryba pa
vėlina aptaisyti butus karo ga
mybos distriktuose... nes yra 
stuka butu (namu) tiems dar
bininkams. . . Taryba uždrau
dė gaminimą “blowout patch
es ’ ’ ir sumažino pertaisymą pa
dangų kad tik sutaupius guma 
ir vartoti ja kur labiausia rei
kalinga ... musu tankoms ir ne 
automobiliu ratams... Bet pa-

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Slinkantis Erop tanas Be Maszinu

— Turkija pradėjo statyti 
erop'lanu dirbtuve, kuri bus už
baigta Birželio men., 1943 m.

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

WKMi

Szitie slinkauti eroplanai, kurie neturi maszinu (moto
ru), yra dabar dirbami Wichita, Kans., del kareiviu. Tieji 
eroplanai yra 85 pėdu ploczio ir sveria tik 3,000 svaru. Ka
reiviai yra pasirengia inlipti in vidurį lavintis lėkiojime ir 
būti pasirengia ant užklupimo nevidono, kada ateis laikas 
ant to.

praeitu keliu dienu veiksmai 
kovos laukuose Tolimuose Ry
tuose inves kitu pakeitimu.'

Kas tilk invyksta szioj kareje 
už laisve, palieczia kiekviena 
asmenį ankseziau ar vėliau. To
dėl kad Japonai yra pavojus 
Indijai todėl kad Japonu karo-

Viena pasekme to buvo iszvys- laivai tykoja vandeniuose prie 
Indijos, mums ežia Suv. Vals
tijose bus sunku gauti nekuriu 
rusziu kaurui ir patiesall ir ne
galėsimo pirkti fonografu re
kordu.

Musus visa Indiszkoji kana
pe (jute) paėjo isz Indijos. Tai 
augalo žieve isz kurios gamina
me “burlap.” “Burlap” var
tojama szioje szalyje visokiams 
maiszams, nekuriems austi
niams, užlaidoms, baldu aptai- 
soms ir pamuszalams nekuriu 
rusziu patiesalu.

Bus mažiau szeliako isz Indi
jos ir jis dabar labai reikalin
gas daugybei daigtu ne fono
grafo rekordams. Szeliakas 
vartojamas militariniams dalg
iams, laivu jūreivystiniams ir 
susineszimu instrumentams. 
Szeliakas vartojamas “ma- 
rien” tepylai ant laivu, medi
niams modeliams metaliniams 
darbininkams prie ginklu.

Bus ažiaU fonografu rekor
du, tik 30% 1940 m. gamybos, 
delei stokos szeliako.

War Production Board, 
Washington, D. C.

atvekaris... Invykiai Toli-

vima mažiau arbatos paikeliuo-

vejat arbatos turi praneszt kiek 
arbatos turi aut rankoą. Rapor
tas turi pasiekti Karo Gamy
bos Taryba priesz Balandžio 
25 d.

Dvideszimt-keturios degtines 
dirbtuves siunczia alkoholiu in 
industrijines alkoholio instai- 
gas Ikur jis perdirbtas in ruszi 
kuruis yra vartojamas bedumi- 
niui pudrai musu szautuvam... 
Prekių Administratoriaus Ofi
sas inspeja visiems dabar pirk
ti augliu. Gal ateinanczia žie
ma negalėsime gabent angli isz 
kasyklų.

Su vėliausiu reikalavimu tau
pyti drabužius ir visoki metali 
pasikeis musu drabužiai ir bal
dai musu namuose ir apartmen- 
tuoses. Tieji daigtai, labai yra 
reikalingi kovai už laisve. Ir SKAITYKIT “SAULE” FLATINKIT

—$L00 Vertes Knygų Už 50c— 
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 

50c., o aplaikysite knygas per paczta.
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. Kode! 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoji. Netobulas žmogus, 
Susideda isz 122 puslapiu...........25c

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

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

No. 171 Vieniolika' puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paczia, 
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 Pasiskaitime 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

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui

kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu. Popierinei apdarai.

No. 102 Prakeikta, meilingas 
minaliszka apraszymas, 202 pus.

No. 103 Vaidelota, apisaka 
pirmutines puses szimtmeczio, 
imta isz Lietųviszku užlieku. 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

No. 104 
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 
Surike 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 ..........................................15e

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
mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ............................. ..15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c

404 
50e 
kri- 
35c 
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isz- 
Su pa- 

35c 
Trys istorijos, apie Ne

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

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

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz VaienCzijos; 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; Arzt keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu ................................ 15c

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

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

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

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

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

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

Adresas: 
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna.
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į :: Kaip Agute Rinkosi Sau Jauniki:: j
Prie Vislos, apie Krokava, 

randasi didelis kaimas, kaip 
rodos kokis miestelis nes kožno 
ūkininko buvo puikios triobe- 
les. Kožna grincziute buvo su 
kaminu, langai nemaži ir szvie- 
sus; apie kožna grinczele buvo 
sodelis o ipaszaliais kluonai, 
tvartai ir kitokį triobesiai. 
Tam kaime niekados ūkininkai

sėli pjaut o kada su kuom se
nukas norėdavo pasikalbėt tai 
rėkdavo ir varydavo ji prie 
darbo. Koki skatiką kur su
griebdavo tai kavodavo žemeje 
po peczium ir ju nepajudinda
vo nors ir kasžin kaip labiau
sia reikėdavo.

Prieszingai! Jonukas, nors 
ir biednas, tai už tai prociau-

vargo nemate. Viduryje kaimo 
stovėjo 'bažnyczia isz kurios 
boksztelio tris kartus ant die
nos buvo girdėtas varpo bal
sas, smaukiantis ant “Aniolas 
Dievo/'’ Ūkininkai kožnas tu
rėjo po keletą galviju, po pora 
geru arkliu nes buvo kuom 
szert — laukas buvo derlingas 
o pievos taip žele, jog žole augo 
lyg juostai.

Bet už visas triobas puikiau
siai iszrode triobos Martino nes 
buvo prie pat bažnyczios. Kluo
nas kaip dvaro o sode visokiu 
vaisingu medžiu pilna.

Turėjo penkias riebias kar
ves ir pora jaucziu; po darža 
vaikszcziojo trys gražus ver- 
sziukai. Grinczioje net miela 
pažiūrėt; priemenėje stovėjo 
kamputyje girnos ir nuo krusz- 
tynes piesta. Vienam gale buvo 
szeimynstube o kitam seklyczia 
su grindimis. Ant sienų kabojo 
pilna visokiu szventu abrozu, 
aplinkui pasieniais suolai ir 
kerczioje stovėjo stalas. Gražu 
buvo stuboje o tai del to, jog 
apsukri po tuom stogu gaspadi- 
ne radosi o taip-gi dukrele Ago
tėlė, kurui motinai visame pri- 
gialbinejo.

' Bet vyreli mergaite! Nelabai 
kur kita tokia galima buvo ras
ti. Bu'vo darbszti ir pabažna 
mergaite. Kada prasidėdavo 
diena, paszokdavo nuo guolio, 
pasimelsdavo, karves pamelž- 
davo, grinczia iszszluodavo o 
ir kiemeli nuszluodavo. Viską 
dirbdavo su dideliu noru. Buvo 
mergaite kaip nulieta o akutes 
kaip kvietkutes o lapukes kaip 
karielei raudonos.

Nors turėjo da tik 17 metu o 
jau jaunikiu negalėjo apsi
gint. Kožnas berniukas apie ja 
tupinėjo bet ji suvis ant ju ne
paisė ir ne vieno neturėjo apsi
rinkus nes mat: vienas mėgo 
tankiai atlankyt karcziama, 
kitas einiki loszt arba tingėjo 
dirbt; tai vela bego už mylios 
ant szokiu; ant tokiu ji suvis 
nežiūrėjo ir nenorėjo tokiu su
vis pažinot. Nors ir tankiai 
pirszliai atsilankydavo bet del 
kožno ji atsakydavo. Vienok 
tam paežiam kaime buvo pora 
berniuku kurie nuolatos apie ja 
mislino bet ne vienas tikrai ne
žinojo ar už ju vieno eis nes da 
jie su pirszliais nebuvo. Isz to
lo tiktai prie Agotos selino — 
vienas atneszdavo laikais gru- 
sziu,kitas pirkdavo žiedą arba 
karielius nes tai nebuvo ant 
tikro. O abudu buvo blaivus ir 
darbininkai, taip-gi patogus ir 
sveiki. In karcziama kojos ne
keldavo, gal tik ant gužinaieziu 
idant truputi pasilinksmint.

Ir Agute kaip viena, taip ir 
kita mylėjo nes abudu buvo ge
ri vyrukai. Vienok tarp jųdvie
jų buvo skirtumas: Vincas dir
bo bet dirbo del pinigu; turėjo 
viena seseri o ir ta iszvare tei
sindamasis tuom, jog jam per 
sunku maitint. Turėjo taip-gi 
sena tęva, kuris seniau tarnavo 
kariuomeneje, tai nuolatos zur
zėjo ir vare seneli kad eitu ak-

ninikas, laike prie saves sena 
motina kuri turėjo didele guo-

j done ir sergėjo ja kaip aki, už 
I ja viską dirbo, per ka senuke 
gyveno, kaip pas Poną Dieva 
užpeczkyje nes visko turėjo ko 
tik jos senatve geide ir niekas 
jai nerūpėjo.

Jonukas dirbo nuo rytmeežio 
lyg vakaro, norints prasta bu
vo grintele o kad paezedusu, di
deliu daigtu negeide.

Sena motina kalbino, ji kad 
apsipaeziuotu su kokia nors 
mergina ir butu gavės nes butu 
kožna už jo ėjus bet Jonukui 
labai patiko Agotėlė -- apie ja 
tiktai mislijo ir su ja norėjo 
apsipaeziuot bet ar ne dryso ar 
bijojo pas ja nukeliaut su pirsz- 
liu.

* * *
Kasžin kaip ilgai butu tęsęsi 

kad viena karta nebūtu Jonas 
su Agotėlė sueja ant gužynių. 
Smuikas reže valca, jaunuome
ne sukosi jog net kibirksztys 
isz po patkaveliu ritosi ir vis 
kas sykis labiaus.

Vienas tik Jonukas paszaly- 
je stovėjo ir nesimaisze tarp

Akyvi Trupinelei
• ■ - ----------

— Amerika pargabens vi
sokiu kailiu už 24 milijonus 
doleriu ateinanti meta.

— Detroito gyventojas isz- 
rado pacztine dėžutė, kuri už- 
skambys elektrikini varpuką 
kada laiszkaneszis inmes in 
dėžutė laiszfka kad duoti žmo- 
niems žinia apie laiszkaneszio 
pribuvimą.

Gavo Paszialpa

Mrs. June Riehrer isz 
Greenwood, N. J., su savo 13 
menesiu kūdikiu, pati karei
vio, persitikrino kad czionai- 
tines tiesos ne yra taip be- 
szirdes kaip sau mane. Buvo 
ji iszmesta isz namo už neuž- 
mokejimo randos 210 doleriu 
už septynis menesius. Kada 
stojo sude, atėjo jai net sze- 
szi advokatai in pagialba.

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

szokancziu, nes mate kaip Ago-| 
ta sus Vincam szoko, per ka 
jam ant szirdies labai buvo sun
ku: atsiduso ir nulindo. Smui
kas nustojo girgždėjus ir nu
ėjo prie szinkiaus. Nuilsus, 
Agota, nuėjo in paszali ir ne-) 
toli Jonuko atsistojo.

— Vai ko tu, Jonuk, taip esi 
nulindęs? — paklausė szluos- 
tydama su žiursteliu nuo kak
tos prakalta.

— Neturiu ka linksmintis, — 
atsake Jonukas, žiūrėdamas 
grąžei in akis Agotos.

— Juk tavo motinėlė sveika, 
neprivalai rūpintis?

— Ne mlan szokt, ne man 
linksmintis...

— O tai del ko? — ir žiurė
jo Agotėlė in Jonuką taip, kad 
net to szirdis labiaus pradėjo 
muszt.

— Asz esu biednas, ne del 
manes linksmintis ir jokia mer
gina nenori su manim užsidėti.

— Tai vela! — sznabždejo 
Agota.

Tame vienas isz vaikinu bė
rė del smuikoriaus kelis dvyle
kius ir liepe grajint.

— Ei va, Jonuk, szokt.
Pagriebė mergina per pusią 

ir stojo in rata. Szokarit Jonu
kas su ja kalbėjo: jog jis labai 
ja myli ir kad mylėt nepaliaus 
nes primine ir tai, jog del jo 
niekados neteks.

Kada smuikas nustojo, nuėjo 
Agota in paszali prie kitu mer
ginu. Jonas smutnai žiurėjo 
ant einanezios o už valandėlės 
prieja tarė:

— Del ko, Agute, nuo manes 
taip szaliniesi, ar jau nenori su 
manim szokt?

— Tai matai, Jonuk, tu kalbi 
pats nežinai ka, netikėjau nie
kados kad tu ta pasakytai.

— Ka asz kaltas? Asz Ago
tėlė prijaueziu kad taip ant 
svieto yra o kad už tai supykai, 
tai asz jau nuo tavęs szalin- 
siuosi.

Vienok kada Agotėlė in ji 
dirstelėjo, vėla radosi rate szo- 
kaneziu ir Jonas davė del smui- 
kiaus sauja dvylekiu.

Antra ir treczia szoki szoko 
ir jau Jonukas buvo linksmas 
nes nuolatos prie Agutes prisi- 
kiszes sznabždejo kuri nuleidus 
akutes klausė.

(Bus daugiau)

Oro Korpusas 
Reikalauja Mechaniku

Kariuomenes Oro Korpusas 
reikalauja tinkamu mechanikų 
tarp 18 ir 44 metu amžiaus. 
Aplikacijas paduokite areziau- 
siam Kariuomenes rekrutavi- 
mo ofisui. Aplikantai nepriva
lo būti lėktuvu mechanikai, 
nes automobiliu, “Diesel,” 
sunkvežimu, traktorių ir ūkia 
mechanikai gali lengvai pritai
kinti savo gabumus lėktuvu už
laikymui ir pataisymui; szau- 
tuvu dirbėjai, instrumentu ga
mintojai, laikrodžiu darbinin
kai ir panasziai, gali būti var
tojami kaipo lėktuvu szarvin- 
in’kai, radio ir susineszimu vy
rai gali tapti radio operatoriai 
ir mechanikai ir visokiu rusziu 
suleidejai ir metalio darbinin
kai ras progos dirbti prie že
mes darbininku.

Office Of War Information 
Washington, D. C.
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Vienoje vietoje užtikau tris 
seseles, 

Ir dvi kitas mergeles, 
Buvo tai linksmos dienos, 
Ba tas, dėjosi ant veseilios, 

O-gi funiu pridarė, 
Kad nuo juoku susilaikyt 

negali, 
Tos trys sesutes, 

Nusimetė dresutes, 
Kad butu lengviau szokti, 

Net žtmonys turėjo iszbegti.
Na, ir kaip antos nusigėrė, 
Net viena tropais žemyn 

nunėrė, 
Baisei nebage susikūlė, 

Kad ir sziadien paeiti negali.
Kita vėl dantis pamėtė, 

Auksinius, kaip apsivertė, 
Jeigu kas nori nelaimia turėti, 

Turi pirma pasigerti, 
O tada nuo nelaimes neiszsi- 

suks, 
Ir gal da sau sprandą’ 

nusisukt.
* * *

Girdėjau kad vienas burdin- 
gieris, 

Badai doras vaikinelis, 
Nuo burdo iszeitinejo, 

Bą ilgiaus ten būtie negalėjo.
Gaspadinele ant jo induko, 
Ir net.nuo, jo uosi užsuko, 

Palicmona vaikinas paszauke, 
Tas ir tuoj atlėkė, 
UŽ duriu stovėjo, 

Kas dėsis tarp j u temine. 
Gaspadinele tuo nutylo, 
Ne žodelio neprabylo, 

Vaikinas be baimes iszejo, 
Ir daugiau bėdos neturėjo.

* * *
Svarbu tiligrapa aplaikiau, 

In Eliza,beta nukeliavau, 
Kur tris moterėles užtikau, 

Tuojaus ten revizija padariau.
Buvo ten gelton-plaukes, 
Visos trys geros drauges 

Bet ju vyrai buvo tikri asilai, 
Ant juju darbeliu užmirkelei. 
Savo pacziuliu nedažiurejo, 
Visos trys už tai in svietą 

nupiszkejo, 
Badai Klevelande apsistojo, 

Ir fenais nakvojo.
Sziadienvyrai plaukus rauja, 

Po pakampes staugė,
Kad per daug vadeles paleido, 
Prielaidinius prie bobų pri

leido.
Badai visi vyrai geri, 

Niekai, kad bobos taip padare, 
Ju bet, kad neužilgio sugryž 

Ir da pora czeveryku suplysz, 
Kada namo geležinkeliu trauks 
Susimylėjo nuo vyru szauks.

I Bet vyrai pasirengia jias ge
rai priimt, 

Juju nedorus darbelius priimt, 
Vai Graudus Verksmus giedos, 

Geru vyru neaptars niekados.

1

j Juozas Ir Marijona j
* *

j Juozukas taip sudžiūvo jog 
kaip tik galėjo pavilkti kojas. 
Ant galo ir tėvai mate kaip jau 
Juozukas kas karta menkyn 
ėjo ir pradėjo klausinėt kas 
jam darosi.

Viena karta kada tėvas gerai 
prispyrė Juozas idant pasaky
tu kas jam yra, Juozas neisz- 
kentes ir pasakė. Tada tėvas 
paslapta, nusiuntė vyresni su- 
nu idant pavaktuotu nes tas 
per visa nakti vaktavo ir nie
ko nemate. Isz ryto, atėjo abu
du sūnūs ant pusrycziu, taip 
tėvas ir užklausė:

— Na ka, Juozai, jau gal ne
atėjo szianalkt pas tave Mari
jona ?

I Juozukas atsake:
Kur-g nebus.

Tada Juozas sake jog jis ne
mate.

Tėvas tikrai suprato jog tai 
yra pikta dvasia ir ant vakaro 
parvežė kunigą. Kada sutemę, 
kunigas nuėjo iii staine ir pra
dėjo kalbėti maldas o paskui 
szventint kamaraite Juozo. Ma
riute bijodama szvento vande
nio, lindo po Juozuku. Kunigui 
beszventijant, praėjo ir dvyli
kta adyna ir Mariute likos pas 
Juozuką ant visados. Ant ryto
jaus nuveže juosi abudu in szliu- 
ba, Juozas iszsispaviedojo pir
ma o paskui Mariute pradėjo 
spaviedotis tais žodžiais:

— Kada asz buvau mergaite 
septynių metu, vasaros laike, 
kada visi iszejo in lauka dirb
ti, likom namie tiktai dvieju, 
asz ir kitas senukas turintys 
275 metus o kuris buvo didelis 
raganius, taip jis mane pasi- 
szauke ir iszpasakojo visa slap
tybe rągąniszkumo ir paskui 
jau buvau tikra ragana. Da bu-

Senovės laikuose gyveno vie
nas turtingas ūkininkas kuris 
turėjo du sūnūs, vyresnis buvo 
vardu Jonas o jaunesnis Juo- 

j zas.
I Jaunesnis sūnūs Juozas my- 

; Įėjo sueiti su mergelem, prakal
bėt ir pabaikaut. Geriausia jis 
mylėjo ir pažinojo netolimo 
ūkininko dukterį kurios vardas 
buvo Marijona.

Viena karta iszejo Juozas in 
Įltaima ir sutiko einanezia Ma
rijona, taip jie pasikalbėjo ir 
jau norėjo skirtis koznas sau. 
Taip Juozas susitarė su Mari
jona jog ateis ta nakti pas ja in 
staine tai daugiau pasikalbės. 
Juozas visados vienas gulėjo 
stainioj ir dabojo arklius. Ate- 
jo naktis. Juozas nuėjo in stai
ne ir lauke Mariukos iki ‘dvy
liktai adynai bet tas jo lauki
mas buvo ant tuszczio.

Marijona buvo gera mergai
te o ir Dievobaiminga tai mie
gojo per visa naktį rąmiai o 
jau Juozui ir rūpėjo. Taip ant
ra nakti ir vela taip pasidarė.

Na, jau treczia nakti Juozas 
su piktumu lauke ir mislino jog 
jeigu jau neateis tai jau suejas 
kur duos jai in skūra. Pasėdėjo 
kokia adyna, girdi jog rodos 
kas tokis inejo per duruis, gir
di jog ateina pas ji, inejo Ma
riuke! Juozas atsistojo, paėmė 
ja už rankos, pabueziavo ir taip 
linksmai sėdėdami prakalbėjo 
iki dvyliktai, tada Marijona 
atsisveikino su Juozuku ir pri
žadėjo ateiti tankiai.

Czia galima suprastimjog ne
buvo tai toji tikra Marijona bet 
tiktai pikta dvasia persivertus 
in Marijonos paveiksią.

Toji tai pikta dvasia, Mariu
te, taip ėjo net per du menesius. 

SKAITYKIT
“SAULE” -W

PLATINKIT!
Neužmirszkite Guodotini Skai

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

Dede Šamas Sako: Asz Noriu Kovojancziu 
Doleriu!!!

Amerika tuyi 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 fx’unto turi parūpint tiems ginklus ir ero- 
planus. Tai tavo pasiaukavimas už tuos kurie už tave ko
voje ir apgina ! PIRKIE B ONDUS IR MARKES SZIA
DIEN ! ! !—PIRKIE SU KOŽNU CENTU KURI GALI 
SUCZEDYT!!! - .

U, S, Treasury Department*

vau suvis jauna o jau daugeli 
j vaikinu pražudžiau. Kada bu
vau 15 metu, nuėjau in girria 
uogaut laike dideles szventes, 
nuėjau iii krąszta raisto ir 
ėmiau tolyn eitie ir klimtie, ant 
galo paliko vėtra ir asz pražu
vau o mano duszia nuėjo in 
pekla, kur per ■ penkis: metus 
keneziau kanezias.”

Po szliubui parvažiavo namo 
ir sutaikoj gyveno. Už kokio 
tai laiko, Mariute pradėjo pra- 
szinet pas Juozuką, idant jis su 
ja važiuotu in sveežius ?kur ji 
buvo per penkis metus ir da pa
sakė jog gaus už ja pasogo. 
Juozukas tiko.

Mariute dadave:
— Kaip nuvažiuosim ten, tai 

mumi .inleis in pekla, tave pa
statys pas duris ir lieps niekur 
ne eitie o mane nusives tolyn in 
pekla, tada tu nebijok nieko, 
eik tiesiog per trejas duris, ten 
rasi prirakyta Licipieri, tai tu 
paimk du sziauduku ir pade- 
kie jam ant ant sprando kry
žiavai, tada jis praszysis ir 
mels tave, idant tu jam ver- 
cziau inkaitytum drata ir im
tum ji kapot, bet tu tada nesi
gailėk jo nes jis ir duszeliu nę- 
sigaili o paskui iszeik ir vela 
atsistok pas duris, tai kaip mes 
ateisim tai jie klaus, ar tu ten 
buvai, tai tu sakyk kad- ne.

Ant rytojaus iszsirenge abu
du in pekla, sėdo in puikia ka
rieta kuri buvo prisiunsta. Isz 
pradžių da mate žemia o pas
kui nieko, taip leke per septy- 
nes paras ir ant galo sustojo 
pas peklos vartus. Atidarė vėl
uos vartus o ji inejo in pekla. 
Juozą pastate pas duris ir lie
pe jam ten stovėt o Mariuką 
nuėjo su velniais tolyn in pek
la. Juozas tuojaus nuėjo prie 
vientT duriu, ” atidarė, paskui 
prie antru ir ant galo rado Liu- 
cipieri prirakyta. Uždejas 
sziaudus kryžiavai iszejo ne
paisydamas ant jo praszymo ir 
nuejas pas duris atsistojo. Ne 
ilgai reikėjo laukti nes tuojaus 
atėjo Mariute su velniais. Vel
nias tuojaus paklausė ar jis ten 
nebuvo bet jis gynėsi ir gavės 
maisza iszejo namon. Pareja 
namo, Mariute liepe užtvert di
deli darža ir tais szakutes ku
rios radosi maisze pasodyt. Ant 
rytojaus iszaugo puikus žydin
ti medžiai. Atėjo toki du ponai 
pirkt ta darža o buvo du velnei 
o tam sode duszios bet tiem ne
pardavė. Pardavė Panelei Szv., 
už gera gyvenimą ant szio svie
to ir ant ateinanezio.

- ------!------ ----------- - b j

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 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, neužmirszkitė inde
li 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.

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

-  -------------——;—. .
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Žinios Vietines
— Panedelyje Szv. Venclo- 

vo, Kankytinio.
■—• Kalėdos jau netoli—tik 

trys naenesei.
— Petnyczioje vela isz 

miesto iszvažiuoje 83 vyrukai 
ant kariszkos tarnystes del per
žiūrėjimo in Allentown, Pa.

•—■ Apsidairus po miestą, 
galima matyti susimažinima; 
gyventoju, ypatingai jaunuom
ene, kurie iszvažinejo dirbti in 
didesnius miestus arba likos 
paimti in kariuomenia. Ir baž- 
nycziose galima panasziai pa- 
teminti nes jaunu vyruku ma
žai matyti.

— Ponia Ona Kajokiene isz 
Brady, Shamokin, ana diena 
lankėsi mieste pas seserį Rože 
Dumlkuiviene ir pas gimines ir 
atsilankė in “Saules” redakci
ja, pirkdama sau daugeli kny
gų ant pasiskaitymo. Kajoku 
szeimyna gyveno Mahanojuje 
daugeli metu adgal.

— Padk Place kasyklos li
kos uždarytos ant kokio tai lai
ko ant pataisymo. Kaip ilgai 
bus uždarytos tai kompanija 
jieapreiszke.

— Agentai Glen Alden kom
panijos, isz Scranton, Pa., pri
buvo in musu aplinkine jeszko- 
ti darbininku dirbti tose ka
syklose nes ten yra stoka dar
bininku. Apie 200 anglekasiu 
ątsiszauke in darba.

— Utarninko vakara vela 
atsibuvo “blackout”, užtemdi- 
nirnas miesto, kuris tęsęsi per 
puse valandos. Gyventojai isz- 
pildė paliepima valdžios ir už
gesino visus žiburius.

SHENANDOAH, PA.
—• Ponas Juozas Pet'kevicz- 

ius ir Martynas Juszkonis isz 
miesto, kaipo ir ponas Jonais 
Pelkeviczius isz Heights, įpra- 

' leido keleis -dienas svecziuoda- 
miesi pas gimines ir pažinsta- 
mus, Lopez, Pa.

— Daktaras Benas Ta'ka- 
ževski padavė peticija in Potts- 
villes suda -kad jam pavėlintu 
permainyti pravarde ant Tack 
nes po tokiu vardu jis yra žino
mas jau daugeli metu.

t Valdžia pranesze Juozui 
Rušeckams, ant Heights, buk 
ju sūnūs, seržantas Konstantas 
žuvo muszyje su Japonais, 
Rugsejo-Sept. 12 diena. Buvo 
jis lekiotojum nuo 1939 meto.

Piliecziu Karo Knygutei ____ i
Paaiszkinti kiekvienam A- 

merikiecziui kaip jis gali padėt 
laimėti kava Office of Civilian 
Defense iszleido brosziurele, 
‘ ‘ What Can I Do ? ” Kaip var
das praneisza, ji aisziai atsako 
klausimus, kuriuos mes visi sa
ves užklausėme nuo Gruodžio 
7d., 1941m.

Yra pirma sutrauka invai- 
riu progų visiems dalyvauti 
karo -darbe. Tulkstancziai žmo
nių prasz-e informacijų kaip jie 
gali naudoti pilna arba liuo-sa 
laika.

“Kiekvienas vyras, moteris 
ir vaikas Amerike turi ginklu 
teveikti Aszi,” sako James M. 
Landis, OCD Direktorius, isz- 
leisdamas szia knygute. “Ne
reikia liueso laiko dalyvauti 
karėjo. Musu ginklai aplink 
mus visur, musu namuose, ofi
suose, mokyklose ir kliubuose. 
Mes pradedame juos vartoti, — 
bet tik pradedame.
Nesenei Elmer Davis, Office of 
Information direktorius, isz
leido pranesteima sakydamas, 
kad “kaipo tauta mes tik slės
nu ūžiame kare. Szi knygute 
mus tetrauks iki liemens, jeigu 
ja perskaitysime ir veiksime.”
Kopijas knygutes “What Can 

I Do” galima gauti isz valstijų 
ir vietiniu apgynimo tarybų 
arba isz Office of Civilian De
fense, Washington, D. C.

-—Office of War Inf., Wash. D. C.

Lietuve Nuėjo Grybaut 
Staigai Mire Girrioje
Frackville, Pa. — Agota Pa- 

jokiene kuri gyveno su savo 
sunum Povylu ant 24 S. 4-tos 
uly., likos surasta negyva gir
rioje apie tris mylės nuo namu 
Panedelio diena.

Motere nuėjo te girria rink
ti grybu o kada nesugryžo, 
žmones nuėjo jos jeszkoti ir su
rado ja girrioje. Daktarai nu
tarė kad motere turėjo mirti 
szirdies liga nuo pailsimo.

Velione paėjo isz Lietuvos ir 
pribuvo in Amerika apie 40 me
tu adgal. Paliko du sūnūs Po- 
vyla, pas kuri gyveno ir Szima 
isz Ozone Park, N. Y., viena 
duktere ir anuka.

>044-44-4-4-44-44-44-4-4-44-4-4-4-4-44-44

Amerikoniszkas Transportinis Laivas Sudege Ant Mariu

Amerikoniszkas transportinis laivas “Wakefield” plaukdamas in Europa, užsidegė 
ant mariu, ant kurio radosi 1,600 pasažieriu ir kareiviu, bet visi likos iszgialbetais per ki
tus artimus laivus. Paveikslas parodo laiva plaukanti ant mariu, žemiau pasažierei lau
ke iszgialbejimo taipgi kapitoną H. G. Bradbury.

KŪDIKIS VERKDA
VO; UŽSMAUGĖ JI

Po Tam Ji Sudegino
Pecziuje

Denver, Colo.—Czionais pra
sidėjo teismas jauno moterėlės, 
22 metu, Mrs. Ann Burnside, 
kuri nužudė savo kūdiki praei
ta menesi.. Laike teismo mo
tere laike ant ranku kita kūdi
ki, kuris gimė jai kalėjime.

Motere prisipažino buk ka
da josios vyras nebuvo namie, 
užsmaugė savo trijų menesiu 
senumo kūdiki, kada mergaite 
gulėjo lovelėj e ir graudžei ver
kė, po tam lavonėli sudegino 
didelam pecziuje ir nuėjo ant 
krutamuju paveikslu. Toliaus 
pripažino, buk vaiku nemylėjo 
o verksmas kūdikio ja tiesiog 
instume in paszeluma.

Amerikoniszka Vėlia
va Ant Solomonu Salų

ISZL1ETUV0S
Užsinuodijo Visa 

Szeimyna
Vilnius.— Užsinuodijo visa 

Slabadinskio szeimyna, gy
venanti Dodunes plente Nr. 14. 
Vinco Sabaliausko vaikas su
rado bleszine su kažkokiu. rau
donai rudu skystimu. Tėvas 
sumanė tais dažai iszdažyti 
grindis. Ant rytojaus visa 
szeimyna isz penkių žmonių 
nugabenta in ligonbute, kaipo 
sunkiai užsinuodijusi to skys- 
czio garais.

Naujoji Vilnia. — Nesenei 
eletros sroves nutrenktas Ra
polas Bagdonaviczius.

Maisziogala. — Antakalnio 
kaimo užmusztas Jonas Kaczi- 
laviczius.

Ka Jus Perkate Su

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

New Philadelphia, Pa. t Se- 
redoje likos palaidota gerai ži
noma gyventoja Juzefina Rucz- 
kuviene. Miszias atlaike pra- 
baszczius Kun. Gaudinškas ku
riam prigi-albejo Kun. P. Lau- 
■makis, isz 'St. Clair. Graborius 
Želionis laidojo.

Pittston, Pa. — Isz priežas
ties darbininkiszku nesuprati
mu sustojo dirbti 1,200 angle
kasiu dvejose kasyklose.

Baltimore, Md. — Valdžios 
agentai aresztavojo 55 Italus ir 
Vokieczius pas kuriuos surado 
ginklus ir amunicija ir slaptus 
rasztus.

Brooklyn, N. Y. — Czionaiti- 
niam muzejuj likos surinkti vi
si senoviszki Japoniszki kardai 
ir atiduoti valdžiai ant sutar- 
pinimo ir padarymo ginklu del 
iszmuszimo Japonu.

Philadelphia, Pa.— Daugiau 
kaip 400 darbininku dirbaneziu 
kariszkas mandieras, sustojo 
dirbti neužganadyti isz dar
bininkiszku iszlygu.

Prideczkas Su Szituom 
Numariu Prisiunsta

Nuo Valdžios
Su szituom numariu ‘Saules’ 

indedame prideczka prisiunsta 
per valdžia, kad mes indetum 
in kožna numari szito laik- 
raszczio apie pirkimą Ameri
kos Kariszku Bonu ir Markiu, 
prigialbeti musu sklypui lai
mėti kare, nes pinigai reikalin
gi ant tojo tikslo.

Pirkite Amerikos Kariszku 
Bonu ir Markiu kiek jusu isz- 
teklis pinigu leidžia o te kelis 
metus bus jum atmokėta su pro 
centu. Yra tai privalumas kož- 
no žmogaus gialbeti savo skly
pui. Bonus galite pirkti ban
kuose, ant paczto ar paskolos 
draugyszcziu ofisuosia arba 
tiesiog siunskite te valdžios 
ofisą [Treasurer of the United 
States, Washington, D. C.] te 
Washingtona. Naudokite szita 
prideczka kur randasi kuponą 
ant tojo atsiszaukimo.

Ų. S. Treasury Department

Po paėmimui Solomono sa
lų, Amerikonai iszpletojo 
Amerikoniszka vėliava te 
asztuons menesius po neteki
mui Pearl Harbor. Yra tai
pirmutinis užgriebimas sve
timos salų nuo tos dienos, 
kada Japonai padare taji 
szeszkini užpuolimą.

Giliukningas Radinys 
Senam Name

Aberdeen, N. Y. — Jonas 
Berkman nusipirko sena narna 
o kada ji pataisinejo rado po 
grindimi geležine deže kurioje 
radosi daugybe bumaszku — 
viso 50,000 doleriu. Bet nusimi
nė žmogelis kada persitikrino 
kad tai bumaszkos isz seno- 
viszku konfederatiszku laiku 
kurios neturi jokios vertes.

Studentas Nužudė 4 
Merginas Užkasdamas

Jas Darže
Mexico City, Mex. — Grego

rio Cardenas Hernandez, 27 
metu, studentas kemikos, sėdė
damas kalėjime verke ir melde 
atleidimo už nužudymą keturiu 
merginu, kuriu lavonus palici- 
ja rado užkastas darže užpaka
lyje namo. Viena isz tuju mer
ginu buvo jo mylima o kitu 
pravardžių nežinojo, kurias 
tik susitiko pirma karta ant 
ulycziu. Kada jo užklausta del 
ko taip padare tai studentas 
apreiszke kad nuo jo persisky
rimo su paezia, kelis metus ad
gal, pradėjo turėti didele ne
apykanta priesz visas moteres 
ir tas ji pristūmė prie nužudy
mo nekaltu merginu.

Didele myne susirinko prie 
kalėjimo kada apie tai iszgir- 
do, kerszindami pakorimu tojo 
iszgamos bet palicija juos isz- 
vaike.

Kate Priežastim Daug
Nelaimiu

Ogdenburg, N. Y. — Vietinis 
farmeris, Roy Warren, turėjo 
nemažai nelaimiu isz priežas
ties kad jam per kelia perbėgo 
juoda kate. Farmeris tikėjo 
kad jeigu perbėga per kelia 
žmogui juoda kate, tai toji die
na buna jam nelaiminga. Su
stojo ir pradėjo dūmoti užsi
degdamas pypke. Užsimislines 
užmirszo ka daro ir deganti 
degtuką, netemindamas, inme- 
te in bliuda gazolino kuris eks- 
p lodavo j o ir liepsna užėmė vi
sa kate kuri smuko in daržine 
ir uždege sziena. Daržine su
dege, keli automobile! ir pats 
farmeris smarkei apdege.

Gyveno Su Sesere Kai
po Vyras Su Paezia
Huntington, Ind. — Negalė

dami kaimynai ilgiaus dalaiky- 
ti bjauraus pasielgimo Charles 
ir Ednos Mullens, brolis su 
sesere- kurie gyveno kaipo vy
ras su paezia, užvede skunda 
te suda. Mullensai turi dvieju 
sanvaieziu amžiaus kūdiki. Te
kis prasižengimas priesz dory
be Amerikoj yra rustai bau
džiama — deszimts metu te ka
lėjimą. Abudu likos uždaryti 
kalėjime.

Yra tai ne pirmutine porele 
kurie mane kad laisvam sklype 
galima gyventi kaip kam pa
tinka, bet tuomi labai apsiga
vo.

Kariszkais Bonais

IV-'

Naujas Iszpanijos
Ministeris

Generolas Francisco Jor
daną, likos paskirtas per Isz- 
paniszka prezidentą Franco 
kaipo Iszpaniszkas ministe
ris te vieta jojo szvogerio 
Daymondo Serrano.

Nužudė Motina, Seseri 
Ir Pati Save Isz

Lailke žiemos, musu kariszki 
lekiotojai reikalauja sziltu dra
panų. Džaketas del lekiotoju 
kasztuoje nuo $12 iki $18, pa
daryti isz drūtos skuros su 
avies kailiniais.

Pirkite viena isz $18.75 Ame
rikos Karisziku Bonu, už kuria 
atlaikysite in deszimts metu 
25 dolerius, o tie pinigai užmo
kės už viena džaketa, reikalin
ga del musu kariszku lekiotoju 
lailke žiemos. Tokiu <budu ir 
jusu kaimynai gali paskirti 
nors deszimta procentą jusu 
uždarbio kožna pede, kad 
aprengti musu kareivius, kurie 
lekioja ore. Prisidėkite tuojaus 
prie to ir pirkinekite Amerikos 
Kariszku Bonu ir Markiu o 
tokiu budu įsuszelpsite jusu 
laisva tevynia Amerika!

Ona Žinojo Ko Norėjo
Kunigas ka tik apkrikszti- 

no kūdiki ir tuojaus rengėsi 
suriszti nauja porele mazgu 
moterystes, užsimanstas už
mirszo varda nuotakos ir 
užklausė, kaip vardas:

— “Katre,” atsake nuo
taka.

Kunigas vis užsimanstes, 
užklausė ta pati klausymą: 
koki uždavė krikszto tė
vams :

— Katre, ko geidi nuo 
Szventos bažnyczios?

— Juozą, — atsake tuo
jaus nuotaka.

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., 
^hhanoy^City^^

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI,... 50c

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

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

:: 25(4 ::
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

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

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Kunigas Slapstėsi Ant 
Kalno Per 2 Menesius

Mauston, Wis. — Palicija su
ėmė ant artimo kalno pusgyvi 
Liuteroniszka kuniguži Edvar
dą Gal, 45 m£tu amžiaus, kuris 
slapstėsi nuo kariuomeniszkos 
tarnystes. Maitinosi jis tik uo
goms, obuoliais ir žuvimis per 
du menesius.

Jeigu ji ketino suimti tai ke
tino apsilaistyt su gazolinu ir 
save sudeginti bet palicija ji 
per greitai ir isz nežinių ap
siaubė ir negalėjo savo užma
nymą iszpildyt.

Mielaszirdystes
Chicago — Mrs. Rita Van 

Steenberg, 59 metu amžiaus, 
negalėdama toliaus žiūrėti ant 
kaneziu savo motinos ir sesers, 
nuszcve savo motina, 87 metu, 
ir sesere Lena, 57 metu.

Rita, paliko laiszkeli kuriame 
iszaiszkino del ko tai padare: 
“Motina ir mano sesere melde 
Dievo kad jas paimtu isz szios 
aszaru pakalnes o asz taipgi 
geidžiau mirti nes musu ateitis 
buvo labai liūdna ir tamsi to-J 
del nutariau visiems užbaigti 
gyvastį.”

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

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.




