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Amerikonai Gvinoje KARE

1,000 Vaiku Paimti Per 
Vokieczius Kaipo 

Užstatą

Allijentai Suszaude 18 
Vokiszku Eroplanu Voki e ežia i Dide

Szitie musu vyrukai neszasi su savim savo locnastes, am
unicija, maista ir kitus reikalingus dalykus del kareivio, 

■kada pribuvo in pristova Port Morsby, Gvina. Jie mano 
susiremt su Japonais. Gyventojai prisižiurineje kareiviams 

akyvai ir yra jiems prilankus.

London — Vokiecziai paėmė 
tūkstanti Niderlandiszku vai
ku kaipo užstatą už pa
darytas skriaudas Vokie- 
cziams per juju tėvus, kurie da
ro visokias bledes valdžiai. 
Yra tai daugiaaše Žydu vaikai 
kurios Vokiecziai iszveže in 
Belaisviu abazus, ir tokiu budu 
atsimoka tėvams už ju kaltes.

London.— Amerikoniszki ir 
Angliszki eroplanai suszaude 
ana diena 18 Vokiszku karisz-j 
ku eroplanu, ir ne vienas isz 
Allijentu nežuvo. Tame už- 
klupime ant Vokietijos radosi 
apie 400 eroplanai, kurie- pada
re bledes nekuriose dalyse 
Francijos ir Vokietijoj.

Amerikonai Paskandi
no 12 Japoniszku Laivu

Czekiszku Moterių
Pulkai Rusijoj

Isz Amerikos Prezidento Slapta Ke
lione 8,754 Myliu

Sulaikys Dirbimą
Arielkos

Washington, D. C.—Valdžia 
paljiepe visoms Arielikinyczi- 
oms dirbimą arielkos nuo 8 d., 
Spalio (Oct.) ir kad atiduotu 
yisa arielka kuri likos padirb
ta in valdžios iriagažiha del dir
bimo amunicijos. Nuo tos die
nos Arielkinyczios dirbs tik 
Spiritą ir tokiu .budu .ketina 
pristatyt valdžiai apie 240 mi
lijonu. galonu žalio spirito. 
Bet. arielkos magazinosia szia- 

' dien randasi užtektinai ariel
kos ant 3% metu. Apie 80 Di$- 
tilacijcs per taji paliepima nu- 
Jtens iszdirbysta arielkos.

Washington, D. C. — Prezi
dentas Franklin D. Roosevel- 
tas sugryžo isz savo slaptingos 
keliones 8,754 myliu, peržiūrė
damas Amerikoniszkas dirbtu
ves laivu, ginklu, amunicijos 
ir kitu kariszku iszdirbyscziu, 
kur jos randasi Suv.,Valstijose. 
Apie ta kelione mažai žinojo ir 
tik po jo sugryži'mui dagirdo 
apie tai. 
iszreiszke 
Amerikos 
karėj e.

Prezidentas dabar 
savo nuomone apie 
pasirengimą szioj e

Kubyszevas, Rusija. — Ten 
kur ant kariszku lauku szia- 
dien kariauje pulkai suside
danti isz Czekiszku moterių. 
Jos yra gerai apginkluotos 
su mandierais; kokius aplaike 
isz Anglijos. Didelis skaitlis 
tuju moterių instojo in karisz
kas glytas, nes kente dideli ba
dą ir nedatekliu, todėl prisidė
jo prie Rusiszku pulku. Dau
gelis isz ju peręjo szimta myliu 
kad gautis pas Rusus. Tarp tu
ju moterių ir merginu paeina 
isz žirniu szeįmyniu gyvenan- 
cziu ant Volyniaus.

STOKAS MAISTO

Kerszina Amerikui
F' ; ------

• Washington, D. C. — Minis- 
teris ukystes Wickard, tvirti- 
na, buk ateinanti meta Ameri
ca nukens nuo stokos maisto, 
jeigu valdžia nesirūpins apie 
tai užbėgti, nes daugelis ūkini
nku apleidineje savo ukes ir ne
turi užtektinai darbininku, ku
rį© likos paszaukti in kariszkos 
tarnysta o kiti vela iszkeliavo 
in didesnius miestus aplaiky- 
dami gerus darbus. Jeigu taip 
toliaus valdžia trauks vyrukus 
in kariuomenia, tai neužilgio 
isz ukiu paims daugiau kaip du 
inilijonus vyru.. Duoda jisai 
užmanymą kad valdžia pri
verstu senesnius vyrus, mote- 
•jfes ir suaugusius vaikus prie 
darbo ant ukiu.

i: Ateinanti menesi valdžia isz- 
‘ įdavinės korteles žmoniems del 
aplaikimo mėsos tik po 2%. 
išvaro del kožnos ypatos ant 
sanvaites. Amerikas sunaudo
ję apie 27 bilijonus svaru mė
sos per meto, o mesinyczios tik j 
gali pristatyti 21 bilinjon sva- 

■ fru. •.<- • ■

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Sudaužė Sunu Ant
1 . ‘ •" ' : 3‘.

Smert Su Špatu

Hitlerio Kareivei
Pametineje Glytas

liam Pavoj u j e
Vokiecziai Iszguiti Isz Sa 
Pozicijų Paneszdami Dideles 
Bledes; Vokiecziai Netenka Po 

4,000 Kareiviu Kas Dien
Washington, D. C. — Ameri

koniszki laivai paskandino 12 
Japoniszku laivu tolimuosia vela atsinaujino daugeliosia 
—i------- — „„ vietose kuriuosia likos užmusz

ta daugelis žmonių ir sužeista. 
Palicija iszvaike maisztinin- 
kus.

vakaruosią prie Aleutianu sa
lų. Tarp tu viena submarina ir 
kelis laivus su kareiviais. Taip 
gi suszaude asztuonis eropla
nus, bet vienas Amerikonisz-i 
kas eroplanas nesugryžo isz ke
liones. Japonai turėjo bėgti 
isz tos apylinkes.

3,000 Kincziku Žuvo 
Tvanuosia

Bombay, India.— Maiszczei MOSKVA — Rusai karsztai muszasi prie 
Stalingrado, atmuszdami Vokieczius isz keliu 
svarbiu pozicijų su didėlėms bledems, užmusz- 
dami vienoje vietoje 600 Vokiecziu, paimdami 
kėlės tankas ir amunicijos. Vokiecziai norėdami 
sulaikyti Maskolius prie Kaukazo, padege dau-

London, Anglija. — Vokie
cziai nukirto galvas del asztuo
nis žmonis, už pasiprieszinima 
Viedniuje, kurie platino melą- geli aliejiniu szuliniu bet patys panesze dideles 
gingus paskalus apie Vokie- -
ežius.

Gainsport, Mass. — Petras 
Smolensk!, 60 metu, baisiai už
pyko ant savo sunaus Mykolo, 
18 metu amžiaus, už tai, kad 
daugiau rūpinosi savo 150 kar- 
veleis ne kaip darbu ant ukes. 
Laike barnio ,tėvas pagriebė 
spata su kuriuom perkirto sū
nui galva, kad net smegenys 
iszteszkejo isz galvos. Tęva už
dare kalėjime už žudinsta.

London.— Isz Čekoslovaki
jos reidio pranesza, buk Vo- 
kiszki kareivei, kurie czionais 
randasi, pametineje glytas ir 
bėga in užrubeži, nes jiems tri
jų metu kare jau nubodo ir pra
deda pametinėti glytas nete
mindami ant bausmes suszau- 
dimo. Daugelis isz tuju pabė
gėliu jau likos suimti ir su- 
szaudyti.

Chung-King, Kinai. — Isz 
priežasties iszsiliejimo Gelto
nos upes, provincijoj Shansi, 
apie trys tukstaneziai žmonių 
žuvo tvanuosia, o 40,000 neteko 
pastogių. Tarp žuvusiu randa
si ir daug kareiviu, kurie rado
si toje apylinkėje.

Vanduo sunaikino visa Ru- 
gepjute, nunesze namus ir už
liejo laukus. Pagialba yra rei
kalinga tuoj aus, nes kitaip keli 
tukstaneziai mirs nuo bado.

San Juan, Porto Rico.— Di
delis kariszkas eroplanas susi
daužė ant kalno artimoje Cua- 
mo,. 22 žmonys likos užmuszti 
toje nelaimėje.

ŽINUTES

New York — Didelis eropla- 
nas nukrito artimoje Botwood, 
Newfoundland, Nedelioje. De- 
szimts žmonių likos užmuszta 
ir asztuoni sužeisti tarp kuriu 
randasi dvi moteres.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

2,728,000 Gimimu
1941 Mete Amerike

Washington, D. C. —Praeita 
1941 meta, gimimai Amerike 
buvo 2,728,000, kas padidino 
skaitlį gyventoju ant 133,965,- 
000 gaivu. Tame paežiam me
te mirė 1,442,000 ypatų.

73 Metu Senuke 
Nužudyta

Kariszkas Trūkis 
Sunaikintas

London. — Artimoje Biel, 
Szvaicarijoj, likos sunaikintas 
kariszkas trūkis kuriame ke
liavo daugelis kareiviu ir žmo
nių. Nelaimėje likos užmuszta 
deszimts žmonių ir daugelis su
žeista. '

Lumberton, N. C.— Per susi
dūrimą dvieju automobiliu su 
gazolininiu troku, kuris eks- 
plodavojo, 11 žmonių likos Už
muszta ir 18 sužeista.

* Jeigu Kinucsia bankas 
subankrutina, tai ir j uju virszi- 
ninkai dingsta ant virvutes. 
Amerike turėtu panaszai baus- 

1 ti tekius virszininkus banku.

Amerikoniszki Kareivei Užklupa Ant Neprietelaus Indijoniszku Bildu

Harrisburg, Pa. —Kaimynai 
nakties laike iszgirdo ulyczai- 
teje riksmą moteres, bet mažai i 
apie tai rūpinosi, kada isz ryto! 
atsikėlė, rado nužudyta sena 

'motere, 73 metu amžiaus su 
j perskeltu pakausziu o szale jo
sios gulėjo szmotas sukruvin
tos lentos. Manoma, žudinsta 
buvo tiksle apipleszimo, kada 
senuke ėjo namo.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

bledes netekdami apie 700 kareiviu ir 17 tanku. 
Stalinas szaukiasi in Allijentus kad pradėtu an
tra frunta be tolesnio užvilkinimo ir paskyrė 
nauja kariszka vada generolą Szaposnikova. 
Rusai vis laikosi spareziai atmuszdami beveik . . t- ’ -
visus užklupimus Vokiecziu ir kožna diena ap- 
laiko naujus pulkus kareiviu ir su atėjimu žie
mos tikisi kad Vokieczius suplieks ir iszvarys 
isz Stalingrado. Vokiecziai kasdiena netenka 
po 4,000 kareiviu kas parodo jog nuo kada Vo
kiecziai pradėjo užklupinet ant Stalingrado tai 
lyg sziol jau neteko 160,000 vyru.

Tulam Kroetiszkam kaimelyje Vokiecziai 
suszaude 217 gyventoju už tai kad nuszove vie
na Vokiszka kareivi po tam sudegino visas 
grinezias o tieji kurie pasiliko prie gyvasties, 
pabėgo in girrias.

Kur ten ant Vakarinio frunto musu kareivei užklupineje ant neprietelaus Indijoniszku 
budu, kaip parodo ant deszines paveikslėlio. Ant kaireses musu vyrukai ilznaikina ne
prietelius isz apkasu, kurie yra labai status. Priek tam jiems prigialbsti szuviu durnai, 
kad juos neprietelei nematytu. /•

Isz Kairo daneszama buk Amerikoniszki 
bombinei eroplanai bombardavo du didelius ta- 
vorinius laivus Grekijoj ir suszaude szeszis Vo- 
kiszkus eroplanus ir du Italiszkus.

Bombėjuj pasikelelei iszverte ekspresini 
kariszka truki isz begiu per ka dvylika žmonių ir 
kareiviu likos užmuszti ir apie 200 sužeista.

Vokiecziai yra apgulė Stalingrada jau 
43 dienas, bet, per ta laika mažai nusiyrė 
pirmyn. Hitleris paaukauja szimtus tuks- 
taneziu vyru toje skerdyneje ir užsispyrė 
paimti Stalingrada, nors ir netektu puses 
savo armijos, bet Rusija yra tosios nuomones, 
“Ar galėsi paimti?- pabandyk!’’^ Dabar Vo
kiecziai pradėjo vela bombarduot Lenin
grado, bet ten neteko apie szimta dideliu 
eroplanu. 5
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Kas Girdėt
Tan'kei girdime žmonys kal- 

bamezius, “Kada užsibaigs ka
rei?!’-—rodos, kad tasai už
klausimas 'bus trumpas ir kad 
kare gali uižsibaigt apie Kalė
da arba ateinanezia vasara.

Pagal tuju žmonių nuomone, 
tai toji kare tiek jiems lytisi, 
kad tai tiktai viesulą, kuri: 
.perns padaro nesmagumo ir j 
greitai pasibaigs.

Kuom greieziau' visi susi
pras, kad toji kare yra del mus 
sulaki, kruvina ir daug kasztuo- 
je, ir gali testist daugeli metu, 
tuom geriau bus del mus lai
mėjimo josios. Todėl, ture'ki- 
arfe vilti, bet 'bukime pasiren
gia ant visiko, nes turėsimo nu - 
kensti nemažai ir iszduoti daug 
pinigo, pakol galime tikėtis jos 
pabaigos.

parodo jokiu davadu kad josios 
vyras butu tėvu vaiko. Toliaus 
tasai profesorius aisžkino, kad 
galimas daigtas, kad dvynai ga 
Įėjo turėti abudu tėvus ir tik 
viena motina. — Painus daly
kas ar ne?

Į Paskandinus Kūdiki, Naminis Frontas

Motina Nusižudė Po 
Trukiu

L Amerikoniszki ūkininkai 
(farmerei), kurie laimi priside- ' 
jo prie laimėjimo daug pasku
tinėje! karėje, parodo savo pa- 
trijotizma, dirbdami ilgiau ant 
ekiu. Sėja daugiau, kad isz- 
pildyt reikalavimus verkan- 
ežiu tautu ir turėti užtektinai 
maisto del iszbadejusin tautu, 
Midų. kare užsibaigs.

‘‘T-ke Works Progress Admi- 
nistratio’H”’ parodo, kad pa
prasta sanvaites darbas ūkini
nko darbininko padidėjo nuo 
55 valandas amt 57 valandų. 
,Tuom paežiu laiku kito darbi
ninko, nedirbanezio ant ukes 
padidėjo tiktai ant 8 procento 
nat valandos.
\ --------"--------Praplatimas neteisingu žirniu 
yra numyletinu darbu Hitlerio 
Agentu czionais Amerike. 
Tamsus žmonys jiems tiki ir 
pantrinejo su tais paskalais ir 
baugina kitus.

Praeita sanvaite turėjome 
proga iszgirsti viena isz tu pa
ežiu paskalų dviejosią vietosią 
o ypatingai paskala, 'kad pini
gai indeti per 'žmonys bankosia 
yra pavojuje, nes valdžia gali 
•juos pasiimti, kada pareikalaus 
arba “konfiskuoti.”

Vienam atsitikime buvo tai 
jau pasenus naszle, o kitas jau
nas darbini'fikas, kuris savo su 
ezedytus pinigus atnesze pas 
.ieva gyvenantis ant ulkies, kad 
tik nelaikytie banke.

Pasielgimas tokiu žmonių 
yra neiszmintingas, ba platin
dami tokias paskalas, daro ne
supratimus tarp žmonių. Ne
supranta jiejie, kad sziam lais
vam s’klype, kongresas gali nu- 
sprensti naujus ir sunkus pa- 
dot'kus, tik ant ateities, bet, 
niekad negalėtu užgriebti gy
ventojams juju paezedumus, 
sutaupytus per daugeli metu! 
Toki paskalai yra NETEISTN- 
|GT IR JU NEPRIVALOME 
KLAUSYTI!!!

Henry J. Kaiser, turtingas fa- 
frikantas isz Oakland, Califor- 
nijos, pranaszauje, buk Ameri
ka turės užtektinai darbo per 
20 metu pastatyti Europa po 
karei, kaip ir Afrika, Kinus ir l 1 I e #

• kitas dalis svieto sunaikintos nu
1 per kare-.

Bus tai didelis darbas atsta-l 
■ yti miestus, fabrikus, tiltus, 
casyklas ir aliejinius szulinius 
todėl Amerika turės prie to pri
sidėt, nes Europa bus visiszkai 
subankrutyta.

Kada tik taika užeis, Ameri
ka bus pakviesta prigialbeti 
senutei Europai vela stotis ant 
kojų ir tada vela užeis gerove 
Amerike kokios nuo ilgio nebu
vo, nes visa. Europa, Afrika ir 
Kinai yra užsjtikeja tik ant 
Ameriko joms prigialbet tame 
mil'žiniszkam darbe.

“Policija negali.visur būti,’-’ 'kad jie turi svetimai skamiban- 
Edgar Hoovdr Direktorius FBI ežias 
inrode. Bet Amerikiecziai ran- iszdavi'ku taripe 
dasi visiŲ' szioj szaly, ir jeigu 
jie prisilaiko prie paprastu nu- 

j rodymu prieszas negales in- 
s.y’kite regulariai visur kur van- vykdinti savo juodąjį darba.” 
duo ar szaltas oras g'ali ineiti.l Sztai taisykles,—

‘Pranesz’kite ko 'greieziausia 
artimiausiam FBI ofisui apie 
ypatąs arba padėjimus jus ži
nomus kurie gali būti pavojin
gi Amerika (U.S.A.).

Patys nespreskite szias in-( _ _
formacijas. Mažiausios dalv-iuos’ nes <Fe turi 
kios gali iszriszti invyki, kuris jums tarnauti dar kitus metus.

j Atsargus .padėjimas drgbu- 
; žiu'kada jie nevartojami prail

gins ju nesziojimo laika.
—Office of yYar Information,

Wash. D. C.”

szalte.
Galvanizuoti sietai turėtu 

būti apdažomi syki per metus. 
Variniai szip nereikalauja.

Aptaisykite savo stogus kad 
■aepasorodytu skylęliu. Aptai-

pravardes. Skaitlius! 
ateiviu yra. 

mažas. Alažumu persekimasf' 
yra veisimo vieta penktajai 
kolonai. , <

- Pryszakys
j? į ;* "'.-.J ,.A

Aszies tautos bus nugalėtos 
laisvu žmonių dirbant drauge. , 
Ir tas apppa 'žmipies szaliu, ku- , 
rios buvo Hitlerio pagrobtos, , 
nes .ju sielos pasilieka laisvos, 
nežiūrint Vokiecziu kareiviu ir 
Gestapo. Kasdien mes gauna
me žinių apie kaip szie žmones 
pasidaro inkyrus Vokiecziams 
ir ruosziasi dienai.'kad invy'ks 
naujas frontas Europoje ir ka
da jis ves pfie galutinos perga
les. »

Laisvi žmones kovoja kartu 
su .
karo inrankius jie dalinasi 
maistu ir reikmenims ir kartu 
iszrisza dalykais. Tai taip yra 
tarp Suv. Tautu, ir taip dabar 
pas mus Amerikoje. Czia va- 

: dai ir darbininkai užmanymai 
, kartu tukstaneziuose fabriku, 
■ czionai Amerike visi žmones 

miestu, u’kiu ir kaimu, kartu 
ineina in talka dirbdami tuos 
darbus, kurie pagreitins per
gale musu bendru prieszu.

Dabar mes apsipažine su 
toms pareigoms, su pareiga su- 

-------- --------  x-> --------- s rinkti atliekama guma, metali 
laikui atsigaivino in pat laika, SU pareiga prižiurpti daiktus, 
iszvežliojo isz deganezio namo kad jįe ilgiau mums tesetu, su 
ir apsakė kaimynams apie ne- pareiga mažiau važinėti ir ke- 
dora pasielgimą savo sunaus. (liauti, su pareiga prisilaikyti 
Lyg sziam laikui tojo iszgamo' 
palicija da nesurado.

New York. — Mendelis Saus- 
man, gryžes isz darbo vakare, 
rado savo szesziu menesiu sū
neli negyva puspilnėje voneje. 
Mc>teres<ame laike nebuvo na
rni?. Tuojaus pranesze apie tai 
palicijai.

Tuo paežiu laiku požeminiam 
geležkelio tunelyje, viena jau
na motere szoko priesz atbė
ganti truki ir buvo sumalta in 
kėlės dalis. Jos galva buvo vi-', 
siszkai nupjauta. Pasirodė kad 
tai buvo Sausmano motere.

Žmogus už gyvasties yra 
garsingu ir guodotinu per vi
suomene, bet kada mirszta var 
ge, visi apie ji užmirszta kaip 
tai buvo ana diena su gerai ži
nomu kompozitorium muzyikes 
ir raszytojum dainų Steponu 
Collins Foster, kuris ana diena 
mirė Filadelfijoj. Kada pali- 
cija padare jojo vargingam 
kambarelije krata, rado sena 
maszna, kurioje radosi tiktai 
38 centai ir naujei paraszyta 
daina, po vardu: “Mylimi ir 
geri mano prietelei.” — Buvo 
tai jo paskutinis palikimas!

Sumusze Motina Ir 
Uždege Narna

Knoxville, Tenn. — Beveik 
visas miestelis jeszko iszgamo. 
Verno Grimes, kuris baisiai pa
sielgė su savo sena motina. Ta
sai iszgama baisiai sumusze 
savo senute motina. Po tam jis 
paliejo ant grindų gazolino ir 
ji uždege, tiksle sudeginimo sa
vo motinos nes mane kad ja už- 
musze. Senuke po kokiam tai

Tas ilgai pakukos, kas boba 
apszukos.

Savo neapleisk, bet ir sve
timo negeisk.

Rumatizmas, kuris yra taip
gi 'pramintas arteraitis, yra 
mažai 'žinomas per daktarisžka 
žuinysta. Apskaitoma, buk 
Amerike serga ta ja liga 6,850,- 
000 žmonių. Szįrdies liga yra 
antra, (kuri yra apėmus 3,700,- 
000 žmonių. Žmonys kurie 
serga rumatizmu yra szimtas 
ant 'kožno tulkstanezio. Žmo
nys iszduoda kas meta apie 100 
milijonu 'doleriu ant gydymo 
tosios skaudanezios ligos.

Amerike 48 valstijosia gyve
na 7,106,561 szeimynu ant 6,- 
096,799 nikiu (farmu). Penn- 
sylvanijoj gyvena 209,050 szei
mynu ant nikiu.

*
New Ycrko, kuri rinko senus 
rakandus, ana diena pardavė 
visus savo rinkinius už 97,000 
doleriu.

Mrs. Elisa Walker isz

Tikriauses Kabalas

Ka Jus Perkate Su

Kariszkais Bonais
Kožnam kareiviui ir laivo- 

riui yra reikalingas dėžutė 
su (bandažais, gyduolėms ir 
kitokais reikalingais dalykais 
laike greito (pareikalavimo, ka
da bund sužeistas arba jo drau
gas. Szitie dalykai randasi 
szitam dežutije, kuris kastuoje 
$1.50.

i Ar įgali būtie du vyrai, tėvai 
dvieju vaiku —dvyvnu vienos1 
moteres? Toki tai painu klau
symas apsvarstineje auksz- 
eziausiam sude Kalifornijoj. 
Dalykas tame: Tula motore ipa-| 
gimdė dvynukus, mergaite ir 
yaika. Josios vyras,(neprisipa
žino, kad jisai yra tėvu abieju 
inudfku ir už]|ede už tai teismą 
mtterei. Sudas paliepė dak
tarams- padaryti kraujo tyrinė
jimą. Keli profesorei padare 
kraujo tyrinėjimą, persitikri
no, kad vyras galėjo 'būtie tėvu 
mergaites, bet tyrinėjimas ne-

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

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

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

VISOS TRYS 
KNYGUTES 

•‘SAULE’’ 
MAHANOY CITY, PA.

. ATSARGIAI 
PRIŽIŪRĖKITE

VASARINES DRAPANAS
Dienos yra trumpesnes. Oras 

vėsesnis ir vasara baigias.; Da
bar yra laikas padėti savo va- 

• • sarinius drapanus ir szi syki

Peržiurekite vamzdžius juos 
pataisykite ir pataisykite sky- ' 
limus plasterio arba cemento . 
šienuose.

Indekite antrus langus ir du
ris. peržiurekite langus ir du
ris ir aplipykite kur reikalin
ga.

= Darželio aplaisly'tojus ‘hose’ 
padarytas isz gumos; Visada

l vanduo isz- 
begtu. Ir prižiūrėkite kad nė
ra jokiu užsilenkimu, paka
binkite viduj tada guma nepu- 
na.

■Nepradekite jokiu statybų. 
3agėrinimai musu nuosavybes 
ures laukti pakol taika gryž 

Amerikoj. Statybos reikme
nys dabar naudojamos daug 
reikal ingesniems darbams.

iSzvininius daiktus peržiuret- 
kito ir vandens vamzdžius pa
taisykite kad palaikyti szilu- 
ma.

Viskas susirisza su sakiniu— 
iszleisk mažiau, vartok mažiau, 
naudok mažiau ir daugiau tau
pyk.

KAIP PADĖTI FBI 
POLICIJAI

I .

Alijantaįs, jie kartu gamina į pa,kabinikite ,ka,d

prie porcinavimo patvarkymu, 
ir atsargiai naudoti viską kuri 
karas isz baigė; virsz visko rei
kia insitikinti, kad darbas ku
ri mes darome yra darbas kuri 
geriausia galime atlikti ir dar
bas 'kuris yra naudingiausias.

VARTOKITE MAŽIAU 
KURO NAMUOSE

Amerika turi rimta klausi
ma.

Kur gyvenate—Ka vartoja
te: angli, ’koksą, gaza, elektri
ką, malkas arba aliejų, turite 
laupyti kurą sustiprinti Ame
rikos karo jėga. Jeigu gyvena
te rytu valstijose arba vakaru 
ir jeigu jus apszildote narna a- 
liejum jus nukentest szalezius 
ir nepatogumus per žiema jei
gu neapsirupinsite dabar.

Kuras yra karo ginklas. Jis 
stato ir palaiko tankas, lėktu
vus, ir laivus kuriuos mes siun- 
cziam in p’riesza. Suka ratus 
musu karo iszdirbytos. Szildo

tyrinėjimas FBI. I
Tūkstantis raportu gali būti 

nepamatuoti, bet tūkstantis t 
pirmas gali sutriuszkinti szni- 
pu lizdą.

Patys neloszkite detektyvo 
role. Jus insimaiszymas gali 
visa dalyka pakenkti ir panai-, 
kinti menesiu tyrinėjimus.

‘. . .Nepykite jeigu atrodo kad 
jusu pranęszimas nebuvo na,u- j 
klotas. Kaip kada yra geriau1' 
sziuos žmones pasekti pakol juH 
kiekvienas palytėjimas yra' 
žinomas.

Nepriimkite pletkus ir gan
dus ir ju neperduokite. Gandai 
yra prieszo geriausi ginklai 
psykologiniam kare priesz ci
vilizacija. Nepagristas gandas 
gali' pakenkti 
ir apsunkina 
gai.

Neintarkite

nekaltus žmones 
FBI bereika'lin-

žmonių todėl,

Skaitykite
L '? K '

“Saule” '
• L, * - t.. į

:: Naujas :: 
Mikaldos Karalienes

Pranaszystes ::
-- o---

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

Yra 
gute, 
daug 
daug
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 25^ o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

—$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. 1

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50'! 
kri- 
35c 
isz 

isz-

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

No. 102 
minaliszka 

No. 103 
pirmutines
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

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

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

No. 107 Keturiok istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbinipko. 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. 20zč 

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel- 
nais; Kas man nakci acitiko (dzūko 

„ j pasaka); Užliekos isz senovės pada- 
jate mažiau sziu ipasigelbejimu vimu; Peary ant žemgalio arba kaip

Valdžia reikalauje milijonus 
tokiu dežucziu laike greito pa
reikalavimo. Jie taipgi yra 
naudojami per Raudono Kry
žiaus darbininkus ligonbutesia'mi,su namus, ofisus, mokyklas,
ir laukiniu ligonbucziu del pri- ligonbutes. Turime užtektinai 
žiūrėjimo sužeistųjų. Ir ma-'^a^° J<U1°- Musu klausima, ji 
žas vaikas galėtu tokia dėžute iszintyti isz szuliniu ir kasyklų 
pirkti, pirkdamas fcariszkas 
Taip, pirkite Amerikos Karisz- 
ku Bonu ir Markiu. Indekite 
nors deszimta procentą jusu už-1 apsunkina musu

in karo fabrikus, laivus ir na- 
'mus visoj Amerikoj.

Kuras sunaudotas namuose, 
i sumažintus 

darbio in Amerikos Bonus ir pasigelbejimus darbo ir trans- 
Markiu, o taip darydami su- portacijos. Jo daugiau varto- 
szeljisite musu kareivius!

U. S. Treasury Department bus kovoti kara.
I Užlaikyti sveikata ir surami- 
.nimas szeimynu ir tuo paežiu 
laiku padėti Amerikos kovps 
jėgoms kiekvienas namu savi- 

* Žydai skaito szita meta ninkas turėtu prisilaikyti sziii 
5712; Krikszczionai 1942; Ja- taisyklių_
ponai 2672, o Bizantinio kalen-| Pel.žilJ’ėkite ir 
dorius sako kad yra 7452 sziMymo inrengimus> 
metas* , 4 | Pataisykite sienas, stogus ir

Paprastai kožnas Ameri- atįka arba gėrėtą, 
Aptaisykite langus ir duris.
APSAUGA NAMUOSE

Ar Žinote Kad

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 .... i................. 15c

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

No. 119 Keturios istorijos apie
sutaisykite Gaižia Haremo nevalninke; Luoszis: 

Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu . 15c

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

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

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
. 61

............................... 15 c
126 Penkios istorijos apie 

; Priversta links-
medi nuo puvimo kad nerei'ke-'mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 

, • , • I užeiktos karaliaus dukters; Jonukas
— o__l ap aisjmu <U11U įuvo protingesnis už savo poną 

puslapiu .15c
127 Trys istorijos apie Duk- 

Du brolei
60 pus.. . 15c

I ’* 
konas iszduoda ant meto ant! 
saldumynu (kendžiu), szalta-j 
kuoszia (ice-cream) ir kitokiu 
gardumynu po $18.50, o ant 
knygų tiktai 8 dolerius.

* Pietinis Polius musu že- npi(J nnjMus
mes, yra sotesnis, ne kaip žie- Namus alxKžy,kito apsal,gc,tl — —
minis polius.

* Blankintai likos iszrasti tu brangiu
per Tamosziu Blankett isz kuriu vėliau nebus galima pa- 61 
Bristol, Anglijoj, kuris prade- daryti. Dažvkite tiktai sau- No- _ .’ ° J ■” r ~ . te pustymu; Pelemute;
jo juos padirbinet 1340 mete, sam ore kada oro-stovis ne per vargutis ir Skuputis.

Amerikos szeimynai apšau- 
I gavimas prasideda numuose. I 1 Ino. uvi istorijos apie i
’Ir pasirodo invairiausiu progų ne Pana ir Apie Baisi istorija.

puslapiu 
No.

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 valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
pacziuo’as. 76 puslapiu............. 20c

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

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

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

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

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

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

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

nka apveizdos; Nedaejusiž 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 klhida. 45 pus
lapiu .......................  15c

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

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Sz’ūlpikas; 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 nedorą žydą. 136 pus. .. .25c

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

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

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kūnus, 
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 .................................10 c

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 sziaucziaua 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nanto ji. 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; Velniszkatiltasj 
Auklėjimas sveiko ir serganczio ku- 
dykic; 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 Valandoj; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu...

No. 172 Dvi istorijos apie 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos, 
puslapiu ........... . .....................

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudraa 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi-, 
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu-

Keletą Juoku ir Paveikslo.
..............................................15a

--------- •

jauni- 
...25c
Duktė

4 68
,. .15a

rtai;
Preke

Adresas: ' i 
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna.

i
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Baisus Razbaininkas Ž
rMEMAŽAl nąetu jau nuo to 

laiko perėjo, kaip vienam 
‘ kai.ną.e, Korim, stovėjo grineze- 
le prie kurios ne tik žmones, bet 
ir szunes nenorėjo prisiartint. 
Toj grinezelėi gyveno Ignotas 
Banta, senas žmogus, antra

tingi kaimynai.
Nes Ignotiene visada atsa

kydavo, kad jos sūnūs svietąs 
neiszsitenka ir kad pavydi jai 
to sūnelio.

Tėvas kaip žinoma, buvo per 
savoipaczia u'žogtas, nieką ne

karta su drfug nuo Saves jau- sakydavo, tiktai ranka moste-
ledavo ir po nosia kažinka 

Ignotas tu- murmėdavo.
Bego metas po metui, o isz 

!, ba 
Iszrode 

, o ir buvo 
drūtas, nes kas isz to, kad už
augo ant tikro tinginio, isz ku
rio tėvai neturėjo jokios nau
dos.

g

nesiiia paczia apsivedęs, nes 
niekam netikusia.
rejo dvjeta nuo pirmutines pa-l •
ežios vaiku —• iszteke j tįsia Į Petruko pasidarė Petras, 
dukteri ir sunu, kuris negalėjo jau galėjo but bernu, 
dalaikyt namie prie netikusios ant patogaus «vyro 
moezekos, nujeo pas žmonis 
ant tarnystes.

Isz antros paezios buvo taip
gi keletą vaiku, nes isz tu tiktai 
vienas likos gyvu; jo vardas 
buvoPetras, labai iszlepintas 
ir per motina iszpaikintas. Mo
tina būdavo viską šuneliui pa
vėlindavo ir nieką nesakyda
vo, kad ir didžiausia, piktybia 
padarydavo; nes kada nepy
kdavo, tai kad ir nebūdavo1 už 
ka ne syki kaili iszpildavo 
Vaikas tada isz grinezios isz- 
begdavo laukan ir visa geiklia 
rėkdavo, jog net kitam gala 
kaimo buvo girdėt. Tėvas kad 
ir mate netikusi su kūdikiu mo
tinos apsiejimu, vienok bijojo 
atsiliept, ba ir jam butu pritei
ki.

Apie Bantos grinezia retai 
buvo kada tyka, ba nuolatos, 
buvo girdėta netikusios gaspa- 
dines keiksmai, tai vela Petre
lio riksmas arba szunies skali
jimas, kuriam nereitai nuo Ig- 
notienes priteko. Vaidai su : 
kaiminikoms niekados nesusto
davo,' o laikais ir pesztynes.

Ignotiene buvo godi ant sve
timo gero ir ka tik pagriebda
vo, tai prisisavindavo. O kad 
kada kame prigelbet, paskolint 
arba ubaga suszelpt, tai saugok, 
Dieve!—niekados.

'Sūnelis to visko nuo mamu
les mokinosi. Būdavo insmuik- 
davo in svetima soda, prisi- 
kresdavo obuoliu ir parvilkda- 
vo namo, už ka mamule-sūneli 
pagirdavo.

Kada Petrelis kiek paaugo, 
motina siunsdaVo vakarais in 
svetimas dobilus, kad prirautu 
del karves, r

Kaip netikusios Ignotienes 
visi kaimynai ir kaiminkos 
saug’ojosi, taip lygiai ir jos sū
nelio visi kaimo vaikai bijojo, 
ba kada tiktai su jais su ėjo, 
tai tuojaus peszdavosi arba 
smeltemis alkis užberdavo. Ka
da kas ateidavo pas jo motina 
ant sūnelio pasiskunst, tada da 
iszkoliodavo.

Nemtakicdamas Petrukas su 
vaikais dorai elgtieš, o prie jo
kio darbo nepripratęs, pavirto 
in tingini; augo, kaip žmones 
saiko, ant medžiu pasižiūrėda
mas. Labiausia mėgo kankint 
gyvulius ir visokius vabalėlius. 
Gaude kaikyabalius, nutrauk- 
dydavo jiems kojas ir ant kark
leliu virvę; Petreliui tokia zo- 
bova geriausiai patiko. Kur 
užtikdavo paūkiszteliu lizdą, tai 
kiauszinukus sukuldavo, o ma- 
žiuleiliams pąukszteliams lie- 
žiuvelius isztraukda.vo, per ka Akys jo priprato prie tieszkan- 
džiauigdavosi, kad ju motinąežio kraujo, ausys prie mirsz- 
nuliudus aplinkui lakstydavo, jtaneziu vaitojim,o, o rankos 
Mėgo labiausia žiūrėt kaip prje žudinstos. Vien užmuszt, 
įkerdavo kiaules arba pjauda- taideljobuvoniekąs.Taipgos- 
vo avis ir kitokius gyvulius, ka’ gį įnprato prie rubavojimo 
noringai prigelbedavo. Į svetimo gero. Po karei būdavo

— Ei, Ignotine! Nieką ge- kaip žvėris, kąiip.iszallkas vii-Į 
ro isz savo sunau's nesulauksi! kas, imdavosi prie apiplelszimo 
Prąserginejo kaip kada iszmin- negiveliu ir da vaitojaiicziuJ

— Tlikie pakirsk malku, 
kad (kuom valgyt iszvirt, saky
davo motina iii sunu.

— O ka seralis veiks?—atsa
kydavo, gulėdamas ant suolo 
ir da labinus raivydamasis. — 
Ar tai jis negali prikirst, kad 
guodyt, taip kaip koki pasam
dyta berną ?!...

Ne syki, kad ir nedora, moti
na, pagalvoja sau : kas bus isz to’ 
mano sūnelio, kad jis taip daro, 
nes jau buvo pervelu taip gal
voti, o negalėjo m'otina. nei 
pykt, už tai, ba tas szokdavo 
prieszai ir gatavas duot tėvams 
in kaili.

Visam kaime kitaip jo neva
dino, kaip tik tinginiu ir nie
kam netikusiu, o kada kokis 
ncpažinstamas pirma karta Pe
tra pamatydavo, pagalvojo kad 
tai turi but niekam, netikias. 
Kada eidavo pro žmogų, tai isz 
paniurio žiūrėdavo 'kaip 
kas.

vil-

rei-
Kiti

* * *
Atėjo laikas kad Petrui 

kejo stot in kariuomenia. 
tėvai isz gailesties but nežinoja
ka daryt. Nes Petras jau da- 
ede motinai ir tai be jokio gai- 
lesczio, tare in savo vyra:
• — Dievui dėkui, vienas 
szauksztas atliks, o rankos prie 
darbo tos paezios liks.

Kaimininkai visi džiaugėsi, 
kad norint karta, kvaraba pa
griebė. pikta Petra, kuris savo 
pasielgimu piktino kitus.

Petrą, kada paverbavo, isz- 
vafe toli. Tonais, norint tingi
nys, negalėjo nuo 'darbo atsisa
kyt, viską dirbo, ka tik prisa
kyta, ir buvo geras kareivis, ba 
but gavės lazdų, o tu labai bijo
jo.

Kožnas, kuris blogai užau
gintas, nieką nebijo, kaip tik 
lazdų ir su toms galima tiktai 
priverst.

Norint pats bijojo lazdų, bet 
kada mate kita pliekiant, tai su 
džiaugsmu žiurėjo, o ypacz bž 
kojų palaikydavo. To tai in- 
prato nuo savo nedoros moti
nos ir per kankinima paukszte- 
liu ir vabalėliu.

Petras daug svieto pamate ir 
visokiu miestu, ant galo pateko I 
karija. Kad taip'kitas, o geras 
jo vietoje vyras ir visko maty
damas, but ingyjas išminties. 
Nes sau Petru suvis kitaip sto
josi. Karija suvis jo szirdis pa
gedo ir prie baisybių priprato.

|Gaspiadine namo nors po ligai, 
j Priszoko prie vyru staigai, 
Per terlas abierrt sudavė gerai, 
Kad apsiliejo juka nebagai.
Riksmas pasidarė didelis, 

Rodos kad insisuko paibelys,
Stalai ir kcdes braszkejo, 

Langai ir stiklai skambėjo.
Kad nebutu palicmonai 

pribuvę,
Kažin kas butu buvę.

Sulkimszio in koza kaip 
gyvulius,

Po kelis in mažus ruimus, \ 
Užmokėjo pusėtinai u'ž 

nakvynių,
Tai tau kriksztynos vaikiniai

ko, kad nori ju duktere paimt 
už paczia, o kad tie su prižadė
jimu vilkino,* pradėjo kalbint 
mergina, idant tėvus pamestu. 
Jievute ilgai ant to netiko 
nes matydama, jog tėvai nieka
dos nepavelis už Petro eitie, da
vėsi prisikalbint, ir maustė 
apie tai, kas isz to bus, su savo 
jaunikiu, .pabėgo. Isz pradžių 
jos tėvai nusiminia, rustinosi 
ir norėjo dukters suvis iszsiža- 
det, nes kada gerai aipmanste, 
kad jau kitaip negali but, ant 
visko sutiko ir norėjo kad 
rint kunigas suvienytu.

t * * *
TOLIAUS BUS

sius stoikus.katla gaspadoriaus nebūta na
mie, viskas isz namu iszpleszta 
vela, kur tai, koki latrai užpuo
lė na'kti ant kokio tai dvaro, vi
sus namiszkius suriszo ir su- 
glemžia pinigus pabėgo, vela 
kur tai rado užmuszta ant kelio 
žmogū ir apipleszta. Ant tusz-u. j “ . . ~ 'm , - v. i • ,,................................  niekas jame negyveno.Tada nežino- ežio valdžia sznipinejo;. nieko1

Kada radosi kokiam mieste ar
ba 'kaime ant kvatieros, žvilgė
davo aplinkui, ar negaus ka pa
griebt. •Pavogtus daigius vis
ada pragerdavo.* * *

Kada iszsibaige metai jo in-. 
\ ėdimas in'kariuomęnia, likoš 
paleistas namo.
jo pats ka su savim pradėt: ar 1 nesurado, 
gryžt namo, kurio szirdis suvis 
netraukė, ar po svietą valkio- 

{lis. Nes dirbt ant saves, jam 
suvis nesinorėjo, o atsimenu 
sau senove, kad pas tęva ir mo
tina turėjo viską gatava, o pats 
nieko nesirūpino. Pastanavijo 
už tai trauktis namo.

Kada Petras po keliu-sanvai- 
tes keliones sugryžo »in savo 
kaimu, rado dideliu permaina. 
Tėvai kurie per visa jo iszva- 
žiavima negavo nuo jo jokio 
laiszko, ba tingėjo paraszyt, 
buvo jau numiria. Lauka paė
mė tėvo brolis, senyvas žmogus 
su paczia ir keletą vaiku. Gas- 
padorysta buvo apžiūrėta ir 
puikiai iszrode. Kada peržen
gė Petras slenksti, likos links
mai priimtas, ba žinoma kaip 
gimine, o pliek tam 'tikėjosi 
nuo jo pagialbos. Vos kelias 
dienas pas juos pabuvo, pažino, 
kad tol< i s pat tinginys, kaip ir 
pirma buvo, isz kurio jokios 
naudos neturi, tiktai daugiau s 
rupesežio. Geide, kad ka grei- 
cziausiai nuo juatsikalbintu.

Petras tuojas susiprato, kad 
jo dede nenori dykai szej-t, o da 
kas: papratus prie arielkos, ku
rios kaime nebuvo; norėjo isz 
te'nais iszeite. Pradėjo valkio
tis po visas pabulkeSiir ne syki 
per kėlės sanvaites savo kai
me nepasirodydavo. Ka. jis 
veike ir kur valkiojasi?—nie
kas v nežinojo. Mate nekurie 
žmonys kareziamoje, kur tan
kiai ir nakvodavo. Szinkoriai 
laike ji už gera sveczia, ba. gė
jai nuo jo užpelnydavo, nes isz 
kur turėdavo pinigu, ne buvo 
žinoma. In kareziama tankiai 
užeidavo, pats vienas, o laikais 
su sau panaszais žmonėmis, 
daigu jo kas paklausdavo apie 
veikalą, tai visaip atsakydavo 
syki: kad yra pirkyku, antra, 
kad fabrikantu, tai vėla, kad 

■sugryžo nuo kariuomenes ir da 
neturi vietos. Kalbėjo kaip 
jam kur pasidabojo.* * *

Tuom laik apylinkėje kur vi
sada tykiai buvo ir apie jokia 
vagysta negirdėt, pasiklydo pa
skalas apie pleszykus ir žudins- 
tas. Vienam kaime tapo pa
vogta pora, arkliu; kitu vela,

Girdėdami apie tai žmonys, 
pradėjo bijotis ir ant saigos tu- 
retis, o valdžia'pradėjo viso
kius valkatus aresztavut, ko
kius tik pagriebdavo.

Tuom laik pasirodė Petras 
kaime ir pareikalavo nuo savo 
dėdės, kad jam iszmoketu dali, 
kokia po tėvui pripuola. Pa- 
reiszke kad nori pirkt sau kelis 
margus lauko idant galėtu sau 
ka norint pradėt.

Nemažai nusidyvyjo iszgir- 
das tai dede, kad Petrui užsino
rėjo dirbt, isz- ko labai nusi
džiaugė. Pradėjo jeszlkot pa
skolinimo ir tuojaus gavo, ba 
buvo geras žmogus, ir tuojaus 
iszmokejo.

Gavės Petras pinigus, pradė
jo vai'ksztinet, kad atrast sau 
vieta, tokia kokia mintyje. 'Nei- 
nemanste suvis apie gaspado- 
rysta, tiktai norėjo lengvinus 
uždirbt... Priežodis sako: 
“kad vilko būdas traukia, in 
girria.” Petras ir turėjo Vilko 
būda, ba gyveno 'kaip kožnas 
svetimnaudis — be darbo vis
ką norėjo turėt.

Del žmonių akiu, pastanavi- 
jo del saves inrengt 'kokia ba
kužiu, kurioją niekas jam ne- 
periszkadytu.. Jiesz'kojo per 
tai tokios vietos.

Ant galo po keliu sąnvaicziu 
valkiojimo, rado vieta apie 10 
myliu nuo slavo gimtines, o vie
ta tikrai buvo del jo tinkama,, 
tokia kokios jeszkojo.

Netoli plento, kuriuom ne
mažai visokiu kupcziu ir viso
kiu ipalkėlevingu keliavo, užti
ko girrioja varginga grinczelia 
ir prie jos tvartelis ir apie pora 
margu lauko. 
taiįĮd girriil.

Ta. sodyba 
žmogelis del
iszmaitinti su szeimyna. 
Iras

Aplinkui buvo

pini-

iszsi-
insi-

norėjo parduot 
to, kad negalėjo 

Pe
nu© jo noringai pirko.

Apie prejre greitai su juom su
tiko ir akymirko Petras 
gus užmokėjo.

Kada tas žmogutis 
'kraustė, tuojas Petras
kraustė; nieką, jokiu padaru 
neturėjo, kaip tik vežimėli, ku- 
da krioka, muszkieta, kirvi, di
deli peili ir .kelis ręikalingiau-

Kariszkas Posedys

Prezidentas Rooseveltas ana diena dalyvavo karisz- 
kam posedija, kuris buvo apkaitomas apie agynima Pacifi- 
ko pakraszti. Tarne posedije dalyvavo daugelis pasiunti
niu isz kitu sklypu.

* * *
Toji girrinej sodyboj, suvis 

kitaip persimaino. Triobeles 
po teisybei stovėjo tos paezios, 
nes laukas suvis apleistas. Na
melyje buvo tyka, rodos suvis 

Ant ‘ J f 

kiemo nieikadbs nei szuo nesu- 
lodavo, o dūmu suvis diena ne 
buvo isz kaminėlio matyt. Nau
jas gaspadorius ‘ tankiausiai 
tysodavo, o arklys tvarte krim
to sziena, arba supaneziuotas 
ant lauko ganėsi.

Už tai ne syki ugnis po kami
nėliu kurinosi ir vidui buvo 
girdėti balsai. Sutemus tanikei 
atsilankydavo pas Petrą koki 
tai žmonys, dalydavosi su gas- 
padorium valgiu ir arielka ge
re, o paskui visi sykiu eidavo 
kažinkur. Szvintant gryždavo 
su laimu. Kada saule tekėda
vo, viskas apsimalszindavo.

Ne toli Petro namelio neatsi
tikdavo del pakeleivingu jokia 
nelaime; už tai toliaus, apie 
mylia ar dvi, baisybes darėsi!

Isz pradžių niekas nieką ant 
Petro nei nepatemyjo, bet to
linus pradėjo žmonys dyvytis, 
kad tas laukas pirma buvo isz- 
dirbtas, o dabar taip apleistas. 
Ne vienas būdavo mieste, ka
da su Petru sueidavo, klausda
vo jo, del ko nenaudoja isz lau
ko? Petras atsisakydavo nei 
szai, nei taip. Nes toliaus tie 
žmonių klausymai pradėjo ne- 
paikaint—bijojo, kad žmonys ( 
nenuižiuretu.

Žinoma, kad ant vagies ke
pure dega. Maustė, kaip ežia 
pėdas sumaiszti, kad taip nesi- 
dyvintu. Pradėt gaspadoriaut 
reikia 'pagialbost Czia Petrui 
vela nusibodo vienam gyvent, 
ba kožnas, kad ir blogiausias 
žmogus, reikalauja drauges sa
vo gyvenime. Namie ugnies 
padaryt, valgyt pagamyt, o pa
ežiam per tingini nesinorėjo.

— Po budeliu! — pamans- 
te Petras: Kitaip nėra, reikia 
Š.psipacziuot.

* * *
Pradėjo jeszlkotis merginos, 

kad galėtu paimt sau už paczia.. 
Nes kur czia gautie, nes norėjo 
kad butu jauna ir patoga; kad 
galėtu u'ž ji dirbt visus darbus; 
o vėla, kas arsziausia, kad pri
prastu prie visu jo nedorybių 
ir jam neperskadytu jo darbuo- 
sia.

Atsimyne tada apie vieno 
szinkoriaus dukteri, už dyieju 
myliu tolio. Mate ja ne viena 
karta, kada užeidavo in ta kar- 
ežiama, nakties laike ant ariel
kos.

Dabar, kada pastanvijo pa- 
cziuotis, pradėjo ne tiknakti- 
mis atlankyt ta kareziama, bet 

i ir diena, ir pradėjo in ja meiliai 
i kalbėt ir visokias dovanas da- 
į vinet: tai karolius, tai kaspi

nus, tai szilkinias. skepetelias, 
■ o karta davė jai net czysto auk
so auskaras. Isz kur ta viską 

j turėjo?—jis tik ir jo draugai 
žinojo.

Merginai tas viskas patiko 
ir kas sykis pradėjo prie Petro 
glamonėtis.

Tėvai jos vienok pelūlbai 
tuom džiaugėsi, ba priaute, 
kad kas tame yra negero; nes 
nenorėjo taip gero sveczio nuo 
saves atkratyt, nuo kurio dau
geli naudojo. Perdestinejo del 
dukters, kad nesiduotu viliotis. 
Nes mergina karta meiliais žo
džiais ir visokiom dovanoms 
užkabinta, nenorėjo suvis tėvu 
persergos klausyt. •,

Ant galo, po kokiam tai lai
kui Petrus del josios tėvu pasa-
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* Paprastam kiszeniniam 
laikrodėli randasi nemažinus 
kaip 150 visokiu szmoteliu.

Kirsk Jiems Kur Skau
dės ... Pirkie Bonu!

O

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

Duokie musu kareiviams 
ginklu, eroplanu ir tanku ku
riu labai reikalauja. Bonai 
nuperka bombų. Kožnas de- 
szimtukas ir kožnas doleris 
kuri indedi ant pirkimo bonu 
ir markiu yra smūgis del mu
su nevidonu. — Kirsk jiems 
kur daugiausia skaudės. Pir- 
kie bonus kurie kasztuoja 
nuo $18.75 ir augszcziau o 
markes nuo 10c ir daugiau.

Filadelfijoj isz pinigu 
kazyravo, 

Vienas vidka iszgrajino, 
Bet su pinigais nesidžiaugė, 

Ba vienas su peiliu ausi 
nuskriode.

Isz to in suda pasidavė, 
vienas nuo paezios iszdume, 
Pati su vaikais bėdavojo,

O vyrelis po svietą burnoje. .
Biaurus tai papratimai, 
Kad paeziuoti ir vaikinai 
In karezemas susirenka, 
Ir losze naktimis einiki. 
Bobeles 'kaltos kad tyli, 

Ar jiems szposa padaryti 
negali, 

Tegul pas vaita nusiduoda,
Skunda ant ju paduoda, 

Tada ndkazyruos,
Pinigu nevilios.
* * *

Ar tai didesnis ponas, 
Kaip vienas zakristijonas,

Kuri Ohajuj užtikau, 
Strytu einanti maeziau.

Ne ėjo tik vėžliojo, 
Del to kad savije ramybes per

daug 'turėjo, 
O vaikine turi būda gera, 
Ir nuolatos ruko cigara.

Kad ir aipsidaboja,
Tai cigaro nepadeda, 

Juk koki parapijonai,
Toki ir zakristijonai.

* * *
Pažinau viena sportuka, 
Panaszius in velniuką, 

Kaip Szenadori buvo tai kaip 
verszelis, 

O kuom,tolyn nulapsejo, tai 
didelis ponelis,

Ba jaii' nebagas visai 
nusiszipicavo.

* * *
Ten kur lietuviszkam mieste, 
Buvo ant kriksztynu sueito,

Buvo megru ir bobų, 
O ir keletas vyru.

Visi gere ir szumijo, 
Visas namas dundėjo, 
Sztai padare iparoda, ■ 

Viena pasigėrus boba, 
Szoko fusisžka kazeka, 

Pasikėlus auksztai andaroka. 
Žinoma kas nori sorkes matyti, 

Ant lietuviszku kriksztynu 
turi nueiti, 

Ką pasigėrus boba daro,
To piemens neiszdaro.

Toliau's du vyrai 
susikivirezino, 

Na ir už krutu susikabino, 
Ir tas buvo,

Kad abudu ant grindų griuvo.

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 audeikli- 
neis apdarais. Preke su 
pusiuntimu, Tiktai $1.00.

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

SAULE” YRA 
GERIAUSIA
DOVANA!

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.



Žinios Vietines
— Utarninike pripuola Szv. 

Broniaus, Seredoje Szv. Ra- 
žanczia.us ir Ketverge Szv. Bri- 
gytos, Naszles. -

— iSzia šanvaite pripuola 
svarbus atminimai: Spalio G d., 
Pirmutinei Vokiszki Imigran
tai atvažiavo iii Filadelfija 
1683 mete; Spalio8 d., buvo di
dele ugnis Cliicagos mieste 
1871 mete; Spalio 11 d., Pulas- 
kio Dienia.

—■ Praeita šanvaite pasi
baigė teismas 16 metu mergai
tes Emmos Poletti, kuri nuszo- 
ye tęva, kada tasai miegojo. 
Mergaite 'buvo laibai vargina
ma per taji ižgama ir net ja su
bjaurino kuri susilauks kufdiki 
ateinanezia savaite. Mergaites 
motina yra mirus. Džiure pri
pažino nekalta ir Pottsvillcs 
sūdąs ja paleido ant liuosybes.

— Franciszka, duktė Ag- 
Iieszkos Traskausikienes, 520 
ĮW. Centre uly., likos suriszta 
mazgu moterystes su Edwardu 
Andrusziu, isz Detroit, Mieli., 
£8-ta Septemberio, Szv. Grego
rian® ‘bažnyczioje, Detroite. 
Nuotaka yra norse, užbaigus 
mokslą Misericordia ligonbute- 
je, Filadelfijoj.

t Staiga mirezia mirė, ge
tai žinomas szioje aplinkinėje 
Adomas Butkus, kurio lavonas 
likos surastas Nedelioj po piėt 
szianteje prie butlegerines sky
les kur jis 'buvo vaczmonu De
lano Swamp aplinkinėje. Velio
nis gyveno netoli Grier City, R. 
F.D., No. 2. Turėjo apie 58 me
tus amžiaus, pribūdamas in 
Amerika isz Lietuvos 1907 me
te, gyveno Malianojuj koki tai 
laika po tam persikraustė in 
Locust Valley aplinkine. Prie
žastis mirties buvo angldkasiu 
dusulys kuriuos velionis sirgo 
ilga laika. Paliko ipaczia Kris
tina ir sekainczius Vaikus: Al
berta, Elena, Juozą ir Adoma 
Abudu paskutinei randasi ka
riuomenėje, taipgi paliko sum 
Petra,. Graborius L. Traškaus- 
kas laidoja.

Automobile! Gales Va
žiuoti Tiktai Po 35 My

lės Ant Valandos

Washington, D. C. — Idant 
suezedyt guminius ratus ir ga
zoliną, nuo Spalio (Oct.) 1 die
na 1942 m., likos inkurtos tie
ses, kad visi automobilei gales 
važiuoti ne greieziau kaip po 
35 mylės in valanda. Jeigu au
tomobilistai nesilaikys tuju 
tiesu, tai bus aresztavoti ir ne
teks varimo laispus. Tuom pa
ežiu laiku 27 milijonai automo
bilistu turės pasiduot po per
žiūrėjimo visu guminiu ratu.

Geras Samaritonas

Cleveland, Ohio. — Gal ge- 
riauses samaritonas ant svieto 
yra žmogelis kuris paaukavo 
gumini rata del automobiliaus 
visai nepažinstamui žmogui W. 
O. Ward.

Wardo automobiliaus gumi
nis ratas truko kada radosi to
li nuo namu, o kito su savim ne
turėjo. Kas tokis sustojo ant 
kelio prie jo, kalbėdamas: 
“Sztai pasiimkie mano rata, o 
kada savo pataisysi, tai mano 
sugrąžysi.”

Wardas norėjo save persista- 
tyt, kuom jisai yra, bet žmoge
lis apie tai nenorėjo klausyti ir 
spyrėsi kad priimtu jo pasiuli- 
nima. Vėliaus dažinota, kad 
tai buvo farmerys Norbertas 
Briggs isz czionaitines aplinki
nes. Jeigu kam medalis buvo 
paskirtas už geradejista, tai 
Briggsui priguli auksinis me
dalis už toki pasielgimą.

Paskirtas Ant Naujo 
Dinsto
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Naujas Mandieras Apsaugojimo Gyvasties

Valdžia aprūpino savo laivorius ir kareivius su szitais naujais mandierais arka 
‘‘Apsaugojimo gyvasties siutus,” kad laivorai ir kareiviai gletu apsisaugoti nuo mirties, 
kada laivas būna torpeduotas ant mariu. Ana diena tasai siutas buvo iszbandytas ant 
ežero Michigan, Chicage kuris pasirodė labai pasekmingu irnaudingu.

ū NELAIMINGA :7

Tula vakara nuvargęs po 
sunkaus darbo sėdėjau po mu- 
ru didžiojo namo, liūdnos mil- 
žiniszkos arch i teiktu ros. Ra&A- 
vi spinduliai hesileidžihnczios 
saules puolinėjo ant apdulkė
jusiu sienų ir 'apsamanojusiu 
plysziu muro. Viduje kilnojosi, 
rėdos 'žiurkes, bėgiojo in szen

Veidas jos kaip tai skaus
mingai susiraukė ir tarė ji aisz- 
kiai, lyg su panieka i

— Eiksz su manim.-., už pen- it 
kiolika kapeikų...

Nesupratau isz sykio. Atsi- 
menu>kad lyg prajausdamas ka 
■baisaus, kaptelėjau, Ji priėjo 
prie manės,rpaeine man až.naji- » 
kos p- drueziai ja prispaudus g 
prie savo kupo kalbęjp yjeiio- 
du balsu: ;

— Na, eik!' Negaliu asz isz- ( 
eiti ant ulycžios uifeš motinos1.!

ir ten apskretę alkani žmones. 
Ju kuliai apdengti buvo purvi
nais skarmalais o duszios taip
gi purvinos ir apskretusios 
kaip ir ju kūnai. Pro langus 
kaip gaisro durnu kamuoliai” 
veržėsi lauk isz namo atgarsiai 
gyvenimo, kuris ten varinėjo.

Klausau to. neramaus miszi- 
nio balsu; žinomas man tas yra 
nuo seniai, beklausant snau
džiau. Urnai isz tarpo tuszeziu 
baczku iszsiverže skardus 
szvelnus balsas: .

— Miegok, kūdikėli, miegok.

Frackville, Pa. — Garnys a 
na diena paliko sveika ir dru 
ta su'neli del ponstvos Teodoru 
Puku. Yra tai pirmutinis ji 
kūdikis. Motina po teVais bu 
yo Kristina Stefanavicziute.

— Teofile, duktere ponst 
vos Vincu Kunigoniu, nuo N. 
Broad uly., likos suriszta maz 
gu moterystes su p. Kirk Huot, 
isz Pittsburgh, Pa., per Kun. S. 
Norbuta, praeita Ketverga. 
Jaunavedžiai apsigyvens Pitts 
burge po sugryžimui isz save 
saldžios keliones.

Admirodas John H. Towers 
kuris buvo perdetin lekiotji- 
mo skadrono, likos paskir
tas ant erinio kamandieriaus 
ant Pacifiko mariu. Yra tai 
naujas svarbus dinstas pa

skirtas per kariuomenia.

Nuszove Motete Už 
35 Centus

Princeton, Ind. — Mrs. Gol
die Milan, 32.metu buvo atsi- 
lankus su Sam Hunt girtuok- 
liszkos puotes ir kada atėjo na
mo pradėjo bartis. . Sziamas 
staigai paszauke in motere 
‘‘asz tave nuszauczia už 35 cen
tus!” Motere numėtė penkine 
dolerine, kalbėdama: ‘‘Te tau 
penkine, pasiimkie sau 35 cen
tus isz josios.” Szimas daug 
nemanydamas, paleido szuvi 
in motere sužeisdamas ja mir
tinai, po taip iszbegias laukan 
paleido szuvi in galva. Motere 
buvo persiskyrus nuo vyro ir 
gyveno su Szimu. — Kokis gy
venimas, tokia mirtis!

Iszsipilde Jo Sapnas

SHENANDOAH, PA.

— Pana Mare Adomaicziu- 
te aplaike gera dinsta su Per- 
loff Broliu kompanija, Filadel
fijoj, in kur iszvažiavo ana die
na apimti nauja dinsta.

t Sukatoje atsibuvo laido
tuves Kazimiero Bocziaus, 967 
W. Coal uly., su pamaldomis 
Szv. Jurgio 'bažnyczioje ant ku
riu dalyvavo daugelis žmonių. 
Graborius Levanaviczius laido
jo.

* Visokį apgavikai paten
tuotu gyduolių kurias parduo
da per paczta, apgauna žmonis 
kas meta ant dvieju milijonu 
doleriu.

* Suvien. Valstijosia ran
dasi sziadien 8,956 visokios li- 
gonbutes. _

* Valdiszkas dažiuretojas 
girriu Dr. Williams apsakie, 
buk czionais randasi 804,842 
meszkcs. Kalifornijoj j u yra 
570,500. Elniu yra tiktai 
14,960.

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto ir 

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

Davenport, Iowa — Sapnuo
damas buk artimas tiltas likos 
nunesztas per vandeni, Al Dris
coll atsikėlė isz lovos ir nubė
go net ketures mylės persitik
rinti ar jo sapnas tikrai iszsi
pilde. Kada atėjo prie upes kur 
buvo tiltas, pamate kad isztik- 
ruju vanduo nunesze tilta. Ži
nodamas kad tame laike ketino 
pribūti pasažierinis trūkis, at
sistojo ant sztangu ir davė sig- 
nola su savo surdotu inžinieriui 
kūjis truki sulaikė in pat laika. 
Kompanija už taip narsu dar
ba iszgialbejimo pasažieriu nuo 
mirties, apdovanojo ji puikįu 
auksiniu laikrodėliu ir geru 
darbu.

Tėvas, Motina Ir Sūnūs 
Nužudyti Laike Miego

South Bend, Ind. — Trys na
rei szeimynes Jono Korpal’o li
kos surasti lovose su suteszkin- 
tems galvoms su szvinine pai- 
pa. Aukos buvo tėvas, Jonas, 
67 metu, motina, Stella, 65 me
tu ir ju sūnūs, Ernestas, 18 me
tu. Žudintojas uždengė lavonus 
su pgklode o galvas su padusz- 
koms.

Falicija aresztavojo j u, gimi
naiti, klaipo nužiūrėta. Tikslu 
žudinseziu buvo apipleszimas 
nes ant ulyežios palicija rado 
tuszczia masznele kuri prigule-

Gyveno Su Vaikais 
Automobiliuje Per

Tris Sanvaites

Baltimore, Md. — Szeimyna 
Henry Losteter, pribuvo in 
pripildyta miestą czionais, kur 
Losteter aplaike gera dinsta ir 
per tris sanvaites jo pati su 
penkeis vaikais gyveno auto
mobiliuje ant South Baltimore 
užmiestyje. Losteteris pribuvo 
isz McKeesport, Pa., bet nega
lėjo parauda votį narna, o priek 
tam jam neužtenko gazolino.

Motere kalbėjo, buk vyras 
gavo kambarėli mieste, nes 
jam reikėjo pasilsio po sun
kiam darbui, o ji per tris san
vaites ne karta neatsigule tik 
sėdėjo per naktis su kūdikiu 
ant suolo kada du kiti vaikai 
miegojo užpakalije, o kiti du 
ant gridu. Aplinkinei gyven
tojai buvo labai geri ir ja su- 
szelpinejo kiek galėjo. Josios 
vaikai turi nuo 3 iki 12<netu 
amžiaus.

Tik tada motere apleido au
tomobiliu, kada tūla motere jai 
apreiszke, kad gali aplaikyti 
du kambarėlius artimoje už 5 
dolerius ant sanvaites. Mote
re yra užganadyta ir apreiszke 
kad josios gyvenimas jai už
tenka ir yra isz to užganadyta.

Naszlys 72 Metu Apsi- 
paeziavo Su 21 Metu

Mergina

Douglas, Maine.— W. Edge- 
ley, naszlys, turintis 72 metu, 
atėjo in suda su panaRuta Sta
ley, 21 metu, iszimti laisnus 
ant apsivedimo. Mergina kal
bėjo in rasztininka: ‘‘Asz žinau 
kad jisai gali būtie mano die
duku, bet jisai turi gera szirdi 
ir padarys man viską, ka asz 
geidžiu. Meile, o ne metai pa
daro žmogų kuom jisai yra.”

Jaunavedis taipgi iszreiszke 
savo nuomone: ‘‘Mano slapty- i . . .be su moterims yra, duoti joms 
vale visame, o vyras gali laimė
ti viską.”

Senukas turi du vedusius sū
nūs ir asztuonis anukus, isz ku
riu du randasi kariuomenje.

Merginos tėvai visai nesi- 
'prieszina josios isztekejimui už 
tojo senuko.

:: Mokykloje ::

Mokytojas: — Kaip bus 
daugskaita žodžio “vyras?”
Mokinys: — Vyrai.
Mokytojas:— O “motere?”
Mokinys: — Moterys.
Mokytojas:— O “vaikas?”
Mokinys: — Dvynukai!

Washingtonas Miestas Paaukavo Sena Geleži

Ir Washingtone atsibuvo rinkimas senos geležies. Ana
jo prie sunaus o ant kiemo ra-
žaneziu motinos. Manoma kad
žudinsta buvo papildyta apie 
4-ta valanda ryte. Niekas ne
girdėjo riksmo auku ir gal pa
tys nežinojo kas juos patiko.

diena sekretorius vidaus veikalu Harold Ickes, meta ant 
ant krūvos sena geležinia tvora, kuri kitados radosi aplin
kui Balt-Nami kuris buvo pastatytas 1937 mete, o in jo vie
ta likos pastatytas naujas. ...

Miegok, mano saldi mergiuke, 
miegok.

Niekad nebuvau girdėjas 
idant tame name motinos taip 
pilnu meiles balsu migdintu sa
vo vaikus. Pasikėliau tylomis 
ir pradėjau žiūrėt in kelnore 
tarpe bacziku, iszvydau maža 
mergaite kuri savo szviesplau- 
kia, garbiniuota galvele pa
lenkė žemyn ir sujodama, lėliu
kė dainavo tyliai:

— Ųida, uida, kas ten sziau- 
duos sznabžda.”

Apsižvelgė ji aplink. Pažiu
rėjau in tais akis pilnas žmo- 
giszkos liudnasties. Nemaeziau 
jau to purvyno ant jos veido .ir 
ranku. Aplink ja kilo, kaip de
besiai, pelenu dulkes ir nuodin
gi garai, riksmai, piktžodžia
vimai, sausi juokai ir verks
mai.

Ant žemes gulėjo sumuszti 
bosai ir skrynios. Insiveržian- 
tieji pro Įauga in vidh saules 
spinduliai apszvietinejo regini, 
arba kaip liekanas sunaikinto 
kokio organizmo, — paveiks
las nupiesztas nemalonia, ranka 
vargo!
Nenoroms pasijudinau ir mer

gaite lyg sudrėbėjo iszvydus 
mane, 'baimingai mirktelėjo 
blakstienais ir susitraukė kaip 
pele priesz katina. Nusiszypso- 
jau matydamas jos suterszta 
bet gra'žu veidą pilna kokios 
tai jai paežiai nesuprantamos 
liudnasties. Pamėtė supus savo 
lele padirbta isz raudonos ske

jaunikis pragėrė mano nudaro- 
ka taipgi. Na eik. * ■ • j,

Tylėdamas pradėjau szvel- 
niai atstumti ja szalin nuo sa
ves, ji žiurėjo in mane baimin
gomis akimis. Susiraukė ir'žiu-!-i 
redama augsztyh liūdnai, vela 
prabilo susprangintu balsu: .pi

— Ka-gi tu darai. Mistini, . . ■ c ’ V,'t 'r ■>kad asz esmių maža, ir rėksiu /
Nebijok! Pirma taip buvo, bet 
dabar jau nebijau...

Kada iszvydo jog kalbinimai 
jos pasilieka veltu, nuspjovė ir.. 
atsitraukė. Atsitraukiau ir asz
neszdamas szirdyje pasipikti
nimą ir kartybe o mislyse pa
veikslą žuvusio nelaimingo kū
dikio. ? 4

t
“Kožnas deszimtukas 

ir doleris, be kurio ga
lime aipsieiti privalo 
būtie .sunaudotas del pirkimo 

KARISZKU BONU IR MAR
KIU idant prigialbeti musu 
kareiviams laimėti kaire.” taip 
sako — Fr. D. Hoosėveltas.
Prezidentas Suviem Valstijų.
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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<J.
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Istorija apie Amžina Žydą. 
Jo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. ^Adresas: ; ’ j, 

Saule, Mahanoy City, Pa. y

petos ir medinio szaukszto, pa
sitaisė savo jekute ir prisiarti
nus užklausė:

— Ko ežia žiūrai?
Vieton atsakymo pažiurėjau 

su pasigailėjimu in nuvargu
sia., sudžiovusia, apie dvylikos 
'inetu amžiaus mergaite, kuri 
žiurėjo in mane temingai ir po 
tam vela atkartojo:

— Ko ežia jeszkai?

L. TRASKAUSKAS
LIĘTUVISZKAS GRABORIUS

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

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
• I J * ' !>

Viesz. Jėzaus ir
...IR MALDA...

Motinos Szvencz.

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

i Preke, 15c.

SAULE PUBLISHING CO. 
mahanoycity, pa.




