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Isz Amerikos Tėvas 9 Vaiku Nužudy- DUKRELE NENO- 
tas Per Savo Žentą REJO DIRBT KARE

Mergina Nužudė Savo 
220 Svaru Jauniki 
Ir Ji Nuvilko Ant

Brownsville, W. Va. — An
tonio Mamarello, 49 metu, tė
vas devynių vaiku, likos nu- 
szautas per savo žentą, Vance 
Tarano, 40 metu. Priesz žudin-

Negavo Valgyt

Detroit, Mich. — “Jeigu ne
nori dirbt, tiktai lakstyt, tai ir

SUMISZIMAI PLATI
NASI UŽIMTUOSE

SKLYPUOSE

Pavojus Del Amerikonu 
Ant Solomonu Salų

i Kapiniu
Gastonia, N. C. — Nigerka, 

Salina Enfield, 35 metu, iszve- 
iže savo mylima, Charles Jack- 
son, kuris sveria 220 svaru in 
artima miestą ant “raido“ po 
tam ji užmusze su szmotu gele
žies, isztraukdama lavona isz 
automobiliaus ir nuvilko ji ant 
artimu kapiniu prie plento. 
Priežastis žudinstos buvo bar
nis tarp meilužiu.

Pravažiuojantis automobilis
tas pamate kad mergina ka to
ki velka ant kapiniu, pranesze 
apie tai palicijai kuri tuoj aus 
in ten nuvažiavo ir surado mer
gina su nužudytu mylimu kur 
bandė užkasti.

Aresztavojo 70 
Svetimtaucziu

Philadelphia, Pa. — Vaisti
ne palicija su pagialba detek 
tyvu aresztavojo po visas dalis 
miesto 70 svetimtaucziu, kurie 
nebuvo ukesais szio sklypo tarp 
kuriu radosi ir viena pavojin
ga Vokiszka sznipe. Palicija 
konfiskavo deszimts kamerų, 
reidio aparatu ir ginklu. Aresz- 
tavoti žmones nesiprieszino pa
licijai ir visus nuveže ant sto
ties.

New Yorkas Surinko 
40 Milijonu Svaru

Geležies
New York. — Majoras La

Guardia apreiszke buk gyven
tojai New Yorko miesto surin
ko ir paaukavo 40 milijonu 
svaru senos geležies ir kitokio 
metalio del kariszkos iszdir- 
bystes. Daugiau kaip 1,000 tro- 
ku surinko taji sena materijo- 
la ir nuveže in dirbtuves ant 
sutarpinimo.

“Geras” Vyras Bet Ne
ilgai Pacziule Džiau

gėsi Juomi
Buffalo, N. Y. — Misiuke 

Petronėle Kraszevicz nekarta 
pasigirdavo priesz kūmutes ko
ki tai gera ir darbsztu vyra ji 
turi. Kožna diena jis iszeidavo 
in darba 8 valanda vakare ir 
da niekad nepasivelindavo in, 
darba. Nemažai vargsze nusi
stebėjo ana diena kada dažino- 
jo buk jos geras vyras praleidi- 
nejo 'savo laika ant apipleszi- 
nejimo žmonių.

Palicija ji suėmė ir uždare 
kalėjime. Prisipažino jis prie 
visko o pacziule isz sarmatos 
dabar niekur nepasirodo.

sta 19 metu duktė Antonio, o 
pati žudintojaus, dingo isz na
mu nežine kur.

Priežastis žudinstos buvo ta: 
Žentas užrasze uoszviui visa 
savo turtą už ranka jo dukters. 
Dukrelei nepatiko 40-metinis 
vyras kuri buvo neužganadin- 
ta isz savo gyvenimo ir dingo 
isz miesto. Tėvas, atejas pas 
žentą, spyrėsi dažinoti kur jo 
duktė iszvažiavo. Laike barnio 
tėvas iszsitraukes revolveri ku
ri žentas norėjo nuo jo atimti. 
Laike tasynes revolveris isz- 
szove, žentas atemes revolveri 
nuo ucszvio paleido in ji du 
szuvius, užmuszdamas ji ant 
vietos.

Sužeidė Tęva, Uždege 
Tvarta Ir Pats Jame

Pasikorė
Tallmanville, Pa. — Jacob 

Suwell, 26 metu, bandė tris 
kartus nužudyti savo tęva, 62 
metu amžiaus, bet kožna karta 
jam tasai užmanymas nepasi- 
seke. Paskutiniu sykiu szove 
in tęva du kartus bet nors se
nukas likos sunkei pažeistas, 
inbego in stuba ir užsirakino. 
Tada tasai iszgama, inbeges in 
tvarta, uždege viską ir pasiko
rė ant balkio sudegdamas de- 
ganczam tvarte. Senukas tėvas 
pasveiks. Sūnūs nesenei likos 
paleistas namo isz pamiszeliu 
prieglaudos.

Paszove Savo Burdin- 
gieriu Už Sulaužyma

Žodžio

Winona, Minn. — Agota 
Kruszinski, 36 metu, motina 
szesziu vaiku, likos uždaryta 
kalėjime už paszovima mirti
nai Motiejų Rokucza, 38 metu, 
kuris radosi pas ja ant burdo 
bet tame laike gyveno kur ki
tur. Palicijcs stotyje motere 
pasakė buk Motiejus yra tėvu 
jos da negimusio kūdikio ir jog 
jis nedalaike žodi kad su ja ap- 
sipacziuos. Toliaus pasakė jog 
jis jai yra kaltas 160 doleriu už 
burda ir da ji jam paskolino 
25 dolerius. Kada ji sutiko ant 
ulyczios ir užklausė ka mano 
daryti su ja o burdingierius tik 
nusijuokė szetoniszkai, tada 

Į motere paleido in ji du szuvius. 
Motiejus prisipažino kad su 
Agota negalėjo apsipacziuot 
nes turi paczia ir tris vaikus 
kitur.

Sgr3 “Saule“ dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, o $5 kitose Vieszpatystese.

Sziame pavojingam laike, 
tavo Tėvynė reikalauje tavo

valgyt negausi.“ — Toki tai 
ukaza iszdave Morta Kuzmic- 

.kiene savo szesziolikos metu 
I dukrelei, Vandai.

Kada motina likos paszaukta 
priesz magistrata ant iszsitei- 
sinimo del ko nesiuntė savo 
dukrele in mokykla, motina su 
aszaromis apsakė magistratui 
priežasti: “Matai, ponas, isz 
auginau ir daviau mokslą savo 
dviems vyresnėms dukrelėms 
ir vietoje man prigialbet tai 
abi pabėgo isz namu ir nežinau 
kur jos buna. Turėdama dar 
szita mergaite, nutariau kad 
jau ji mokslo turi užtektinai ir 
dabar tegul eina dirbti nes ir 
asz pati neturiu isz ko pragy
venti nuo kada mano vyras 
mirė. Pasakiau jai, jeigu ne
dirbs o tik nosi zulys po mies
tą tai ir nevalgys.“

Sudžia prižadėjo motinai 
kad ji aplaikys paszialpa isz 
miesto o dukrele turės da leis
ti in mokykla nes taip reikalau
ja tiesos.

Senukas Sako Kad Yra 
Lengva Gauti Motere

Jeigu Nori

Wilkes-Barre, Pa. — Ana 
diena 61 metu senukas, du 
kart naszlys, pribuvo isz Larks- 
villes in suda su 58 metu mo
tere, taipgi du kartus naszle, 
pareikalaudamas laisnu ant ap- 
sipacziavimo bet nesutiko su 
savo mylima apie užmokėjimą 
laisnu. In dvi valandas vėliaus 
sugryžo jis pas rasztininka kal
bėdamas: “Ji mane apleido, 
palaikyk laisnus del manes, 
asz sugryžsziu, Panedelyje, su 
kita. Motere lengvai galima 
gauti sziadien.“

1,100 Kunigu Likos 
Aresztavoti

London — Smarkus musziai 
kilo užimtoje Francijoj, kur 
žmones smarkiai prieszinasi 
Vokiecziams priesz iszvežimą 
žmonių in Vokietija prie viso
kiu darbu. Daugeliose vietose 
kraujas pasipylė ant ulycziu 
kur užmuszta daug žmonių.

Taipgi praneszama isz Nor
vegijos buk ten Vokiecziai ar- 
esztavcjo 1,100 kunigu o in j u 
vietas paskyrė savo dvasisz- 
kuosius. Visa bažnytini turtą 
konfiskavo.

Serbijoj Vokiecziai suszau- 
de 800 žmonių už sukėlimą 
maiszacziu Jugoslavijoj ir pa
degimą keliu valdiszku namu.

Kituose sklypuose, užimtuo
se per Vokieczius, žmones taip
gi pasikelineja ir atsibuna 
skerdynes, iszardo geležkelius 
ii’ padega namus. Liepsna ne
apykantos ir atsimokejimo už 
papildytas skriaudas platinasi 
visur priesz Vokieczius.

Užlaikymas Vokiecziu 
Kasztuoja Francijai 
$7,500,000 Kasdien

Washington, D. C. — Fran- 
cuziszki delegatai czionais ap
skelbė buk Franci j a iszduoda 
kasdien po 7,500,000 doleriu 
ant užlaikymo Vokiecziu kurie 
užėmė taji sklypą ir turi juos 
maityti ir mokėti padotkus.

Už tuos pinigus galima butu 
iszmaityt 500 Francuziszku 
szeimynu po tris narius, dau
giau kaip per meta laiko.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

— Nederlanduose sziadien 
pakelis paperosu kasztuoje 65 
centus už 20 paperosu.

paszialpos. Pirkie Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes.

Bet Japonus Atmusze Ir Su- 
szaude 14 Bombiniu Eroplanu 
Ir Paskandino Kelis Laivus; 
Rusai Atmušė Kelis Vokiszkus 
Užklupimus Su Didėlėms Ble- 

dems Del Vokiecziu
Užmusze 55 Francuzus 

Laike Maiszaties
Francija — Gyventojai labai 

inirszo ant valdžios kuri sten
gėsi iszsiunsti kelis tukstan 
ežius darbininku in Vokietija 
ant visokiu darbu isz ko buvo 
neužganadinti ir pradėjo mai- 
szatis daugeliose vietose. Pa
licija szove in myne maiszti- 
ninku užmuszdami 55 ir sužei
dė daugiau kaip 400, daug ar- 
esztavota.

Japonai Nužudė Vys
kupą Ir 7 Kunigus

Australija — Isz generolo 
MacArthuro kariszko sztabo
daneszama buk Japonai nužu
dė 71 metu amžiaus Katali- 
kiszka vyskupą Aerts ir sep
tynis kunigus ant salos Kai. 
Vyskupas praleido ten beveik 
visa savo gyvasti ant tuju salų,
prižiūrėdamas ligonius ir mo
kino tenaitinius gyventojus ir 
už tai paaukavo savo gyvasti. 
Manoma kad vyskupas, iszgir- 
des kad Japonai pribus ant tos 
salos, liepe sudegint savo mo
torine valti kad nesigautu in 
rankas Japonu.

Amerikonai Pasirengineja Ant Priėmimo Japonu.

Szitie vyrukai pasirengineja ant priėmimo neprieteliu aplinkinėje Panamos, kur da
ro manevras tankumynuose, dirbdami sau apsauga isz bambuso. Ant deszines puses ma
tome juos su gazinems maskoms laukdami nevidonu.

Ant Solomonu salų Amerikonai randasi di 
deliam pavojuje nes Japonai prisiuntė daugiau 
kareiviu ir eroplanu užimti svarbes pozicijas bet 
Amerikonai atmusze juos ir suszaude 14 bombi
niu eroplanu ir paskandino kelis laivus kaipo ir 
daug kareiviu likos užmuszta. Musziai eina 
smarkiai. Aplinkinėje Buna Amerikonai nume- 
penkis Vokiszkus laivus.

MOSKVA — Rusai laikosi smarkiai ir at- 
muszineja Vokiecziu užklupimus keliose vieto 
se prie Stalingrado užmuszdami apie 15,000 Vo
kiecziu ir sunaikino 150 tanku in dvi dienas mu-
szio. Vokiecziai, netemindami kiek ju kareiviu 
žūsta, siunezia naujus pulkus ant skerdynes. 
Prie Mozdoko Vokiecziai taipgi panesze dide
les bledes. Ant Baltiko mariu Rusai paskandino
te ant Japonu apie 22 tonus bombų.

Badai Hitleris paszauke pas save ant rodos 
Mussolini ir Lavala kad tieji neiszpildo paliepi
mus kad siunsti in Vokietija 150,000 žmonių prie 
darbu. Badai Hitleris kerszina Italija kad paims
marines pristovas Triestą ir Fiuma. Visi Ameri- 
koniszki ukesai, kurie gyvena Norvegijoj, likos 
aresztavoti nes tenaitinei gyventojai kerszina 
sukylimu. Nedelioje 850 Angliszku ir Ameri- 
koniszku eroplanu atlėkė in Francija bombar
duodami daugeli fabriku LeCreusot kur radosi 
Vokiszki fabrikai kuriuos kone visus sunaikino.

Vokiecziai paėmė Francuziszka flota ir 
submarinus kad jiems prigialbeti kareje. Gy
ventojai Francijos turi didele neapykanta priesz 
Lavala kuris pardavė savo tauta del Vokiecziu 
ir pasiliko ju Judoszium.

WASHINGTON, D. C. — Naujos Drafto 
Tiesos pereis už keliu dienu ir 18-19 metinei
vaikinai bus traukiami ant tarnystos. Daug isz 
ju liuos-noriai insiraszo ant tarnystos.
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Pryszakysp A , , Jlšž AmerikosPo Amerika nuo kokio tai| 
laiko užėjo tikra vilnis visokiu1 
žudinseziu ir prasikaltimu,! 
kaip parodo sekanti atsitiki
mai:

Vaikas, 14 metu, isz Mid-i 
land, Mich., iiuszove automo-j 
bilista kuris ji pavėžėjo, poi 
tam pervažiavo per savo auka 
su tuom paežiu automobilium 
užmuszdamas ji ant vietos.

212 milijonu doleriu.

DIDELE BAIME
.Už Nužudymą 82 Metu' 

Tėvo
Nuo daugelio metu Meksikoj 

vieszpatavo didele neapykanta 
tarp valdžios ir Katalikiszkos 
bažny'czios kuri 'buvo persekio
ta per Meksikonus. Bet szio- 
mis 'dienomis prezidentas Mek
sikos, Manuel Avila Camacho,, 
apreiszke, laike susirinkimo, 
buk užėjo nauja sutaiką tarp 
Me'kdlkoniszkos valdžios ir Ka
talikiszkos bažnyczios ir priža
dėjo suszelpinet ba'žnyczia ir 
kad butu tautiszkas sutikimas.

Camacho iszreisžke savo už- 
ganadinima kada pasiuntinys 
Popiežiaus, Luis M. Martinez, 
padavė savo patemijima kad 
“butu tai griekas del Kataliku 
jeigu nesutiktu su valdžia.

Prezidentas apreiszke buk 
tebyris sutikimas atėjo prie ge
resnio sutikimo tarp tautos ir 
sudrutinimo dvasios tarp gy
ventoju.

Vietoje Dvasios Pats

Pragyvenimo kainos vis dar 
-------  auga bet pastangos yra daro- 

Fort Frances, Ont., Kanada. mos sulaikyti szi pavoju. Demie-

trinius vedintuvus, senus kibi- 
rusu, senus metalinius kabine
tus arba szepąs, senus bonku 
virszus, senus nikes inrengimus, 
senas sietas, senus laikrodžius,. . . isenus pecziu inrengimus, senas' 
metalines golfo boles, senas I

KELIAUNINKAI -

q D ’ I — — Czionaitiniam kalėjime sįs ]JUS atkreiptas iii nesukon- skalbiamas lentas ir panaszius muszt, kitas 
tSaVe x ersiszove 1SZ likos pakartas 22 metu Edwar-ip.0]|a.Q|-a8 akĮ0 prekes i

Važiavo du poną. Susitinka 
jiedu kate. Vienas sako —

■ nemuszt. Kate-
ir in be-1daigtus. 

das Kolesar, už nužudymą savo reikalingai auksztas algas —
ir-gi turime sulaikyti biz- .

. . . . ^uiiiiiico piiozjLiuvo,-------- , x--------------------------- --------- --------- -

amas jo una aisei. o zu uįu pelnus. Mes dabai žinome seil|as padangas, senas dvira-isiu jums didele pagelba.
dinstai sūnūs praleido naktį kad priesza8 _ auksztos kainos cziu padanigele8) senus .gumi.l Ponai paiklause kates ir pasi- 

. gulėdamas tam paežiam kam- _ galį greitai buti sukontro- uius batuB> genus .kalioszus> gu; eme ja su savim.
ris, kuris buvo tarnu, sužagejo' kadaį baladojosi kokia tai dva-%are’yJe’ kuriame gulėjo jo te- Huotas per kontrole kainu. Irgi|mines kūdikiu Ikelniukes

‘ x nevos nužudyto Prūselio. Ivas- Priežastis žudinstos buvo yra žinoma kad 'be kontroles/
. barnis su tėvu kad jam nedave pra,gyvenimas kils taip kaip 
pinigu ant pirkimo automobi- lr)er praeita kara, kada kilo lyg 

j liaus. Su pinigais, kuriuos pa-lb3% ir 1920 m. Ivg 100%.

Dideles Baimes 82 metu tėvo su kirviu, sukapo- mes
Harrisburg, Pa. — Mažam 

miestelyj, arti ezionais, Spotts- 
New Brunswick, N. J., nige- ville, pagal žmonių apsakyma,

Guma
Gorsetus, gumines pirsztines,

gi prabilo:
— Nemusžkit manes pone

liai, pasiimkite su savim, 'bu-

auksztos kainos czįu pad,anige]eS) senus gumi-

Badas, iszszaudymas ir var
gas paėmė 200 tukstancziu gy
ventoju Grekijoj, nuo kada Vo- 
kiecziai ir Italai užėmė taji 
sklypą. Badas ir szaltis in vie
na menesi, mieste Atėnuose, 
paėmė ,po 1,500 žmonių kas die
na. Gyventojai nieko daugiau 
neaplaikydavo kaip tik po ke- 
tures uncijas juodos duonos 
iszkeptos isz miltu sttmaiszytu 
su ryžiais ir kasztoniu miltu. 
Didelis parkas vidurmiestyje 
likos permainytas ant kapiniu 
nes jau nebuvo kur laidoti Hit
lerio ir Mussolino aukas.

Daktaras Melchior Palyi, 
Vengru žiaunas, kuris dabar 
lankosi Amerikoj, perspėja buk 
kare pasibaigs 1943 mete, su 
Allijentu ingalejimu.

Avila Camacho, prezidentas 
Meksikos sako buk kare pasi
baigs prie pabaigos 1944.

Linksma skaityti tokius per
spėjimus bet ant nelaimes yra 
tai tik perspėjimai nes niekas 
negali žinoti kada toji kare pa
sibaigs.

Tas priguli nuo mus paežiu, 
kokiu budu ir kokiam miery- 
je iszpildinesime sava privalu
mus kurie ant mus bus uždėti. 
Ko greieziau ir pasekmingiau 
iszpildinesime tuos privalu
mus, to greieziau ingalesime 
savo nevidonus, nežiūrint ant 
perspėjimu tuju pranaszu.

ir nužudė mergina teatre po .sįa 
tam iszmete jos nuoga kuna lNors niekas tos dvasios nema- 
laukan. te fcet taip kūmutes sau in ausi

E'lko, Nev., 16 metu vaikas,’sznabždejo. 
užbaigęs nesenei au'kszta mok
slą mokykloje, likos nubaustas irįs susibeezino isz baczkos rau- 
ant smert už nuszovima palici- 
janto.

Cleveland, Ohio, 56 metu 
Lenke, randasi kalėjime už nu
szovima savo dukters.

Beaver Springs, Pa., likos 
aresztavotas žmogus kuris su- 
musze baisiai savo paczia po 
tam ja nuszove.

Portsmouth, Va., 32 metu Tri
geris pasamdė kita nigeri kad 
nužudytu jo tęva už 30 dole
riu.

Los Angeles, Gal., 'likos su
rastas valdiszkas virszinirikas 
kuris buvo nuszautas per koki 
tai iszgama kuris ji pavėžėjo.

Tekios tai baisios žinios tal
pinos! laikraszcziuose per pra
eitas kėlės sanvaites. Manoma 
jog priežastys tuju žudinseziu 
yra isz priežasties “kariszįku 
nervu.”

Tikra priežastis didesnes da
lies tuju žudinseziu yra palici
ja, imanti kyszius, nesanžiiiisz- 
ki sudžios ir lengvatikei ir 
lengvos tiesos paroles, kurios 
paleidžia prasikaltėlius ant 
liuosybes kad vėliaus galėtu 
paantrinet savo prasižengimus, 
žudyti 'žmones ir juos apiple- 
szineti.

-| Kokis tai Jack Holman, ku-isieme nuo tevo> nusipirko ant 
sLf„ ro„ iszmokesczio automobiliu ir

gytu kopūstu, kad jis apmal- 
szys ta j a dvasia ir permiegos 
visa nakti tame name. Inside- 
jas revolveri in kiszeniu nuėjo 
vakare in taji narna. Revolveri 
pasidėjo po paduszka.

Apie dvylikta valanda drą
suoliui nudavė kad kaban- 
cziuose paveiksluose pradeda 
veidai krutėti ir ta paczia mi- 
nuta pasirodė baltas delnas. 
Drąsuolis drebaneziu balsu pa 
szauke: “Traukis szalin, pikta 
dvasia!”

Bet delnas nepasijudino. Isz 
traukės revolveri, szove in 
dvasia. Kambarėlyje pasigirdo 
szuvis ir riksmas, revolveris 
iszkrito drąsuoliui isz rankos 
ir jis szoko isz lovos, szokda- 
mas kazoka aplinkui kambarė
li. Mat, jis pataikė sau in kojas 
kurias buvo iszkiszes isz po pa
klodes.

Iszsižadejo drąsuolis dau
giau medžioti ant dvasiu bet 
daugiausia gailėjosi kad nelai
mėjo baczkos kopūstu.

nuvažiavo in artima miesteli 
kur ji palicija suėmė ir uždare 
kalėjime kur prisipažino prie 
nužudymo savo tėvo.

Apszutino Savo Vyra
Vermont, Ind. — Aleksa Vert
inami, norints tankei buvo lai
komas per savo prisiegele 
“karsztam vandenije,” bet tas 
jam nieko neužkenke. Bet ana 
diena pacziule isz piktumo ap
liejo vyra su karsztu vande
niu, kad nebagelis pagulėjo lo
voje visa sanvaite ligonbuteje. 
Dabar vargszas jeszko persis- 
skyrimo ir nemano daugiau ra
gauti karszto vandens.

Plake Savo Pacziule
Kas Sanvaite

yra žinoma 'kad 'be kontroll
gu-

■ minias kamszczius, guminius 
| cziuilpukus, gumines grindoms 
ragažes, guminius žiurksztus 
kelraisztis, gumines korikas, 
gurnu apdengtas vielas, gumi
nes sėdynės.

Isz gurno padus ir kulnis, 
lietaus paltas, szukas, paisze- 
liu isztrintojus, senus darželiu 
aplaistytojus, karszto vandens 
bonkas, boles, siutus, maudy
nes kepuraites, szienikus, 'ba
tus, paklodes, ragažes, senus 
bonku gurnus ir pan.

Audeklas
Senus daržovių maiszus, be- 

’ vilnes apatinius, vilnos apati
nius, senas paklodes, senus 
priegalvio užvalkalus, senas 
užklodes, senus abrususu, ske
petaites, staltieses, senus vyru 
marszkiniu's, bevilnes suknes, 
senas antlatnges, vilnones suk
nes, senas paltas, draperijas ir 
pan.

Mergaites Kvadrutes 
Gimė Afrike

Apie du milijonai moterių po 
Visas dalis Amerikos turės ap
leisti savo kukninius darbus, 
loszima Bingo ir kitus nami
nius darbus ir turės instoti prie 
visokiu ikarisžku darbu ir tai 
in laika viena meto nes yra di
delis stokas vyriszku darbinin
ku kurie instojo ant kariszkos 
tarnystes.

Pagal apreiszkima Oliver 
Wymano, kuris yra perdetiniu 
kariszku darbu, tai moteres, 
kuros neturi jokiu užsiėmimu, 
turės eiti in darbus nes žymiai 
susimažino vyrisžki darbinin
kai ir in ju vietas bus priima
mos moteres ir merginos prie 
darbu.

Moterėles, dabar jums yra 
didele proga užsidirbti sau gra- 
szio ir būti laisvoms ir nereika
lausite vis praszyti “gimi, gi- 
mi.”

Gerai žinpmas biznierius, 
isz musu pavieto, Schuylkill, 
ana. diena turėjo nemalonu at
sitikima važiuodamas su auto
mobiliam in pavieto suda, 
Pottsvilleje, Pa. Važiuojant 
jis sutiko einant jauna motere 
kuri jo melde idant ja paimtu 
iri automobiliu nes ji skubina 
in daiba. Nuvažiavęs kelis 
skverus, motere jam apreiszke 
kad nori iszlipt. Kada sustojo, 
motere pareikalavo nuo jo de- 
szimts doleriu, kerszindama 
jog jeigu jis jai neduos pinigu 
ta ji pradės klykt ir pasakys 
palicijai buk jis ja priverstinai 
paėmė in automobiliu.

New York. — Vokiszkaš rei- 
dio, apgarsino žinia, buk juoda 
motere Malanje Angola, tenai- 
tine gyventoja, pagimdė ketu- 
res mergaites ant syk. Visos 
yra sveikos, pagal daktaru nu
tarimą ir visos gyvens.

Iszvažiavo In Sveczius, 
Pririszo Dukrele Prie 

Lovos
Milwaukee, Wis. — De- 

szimts metu Veronikele Les j ak 
likos atvežta in suda liudyti 
priesz savo tėvus už ju nelaba 
pasielgimą su ja. Tėvai iszva
žiavo pas gimines in artima

Miestas New Yorkas iszduo- 
da milijoną doleriu (kasdiena 
ant užlaikymo savo pub'likiniu 
mokyklų ir kitu institutu — 
gnj, meto toji suma1 daeina aut

Mars helltown, Ohio. —Senas 
priežodis sako: “Kaip vyras 
bobai kailio nelupa, tai jai ke
penis pūva,” ir tojo priežodžio 
laikėsi kokis tai Jack Hen
driks, ir kas sanvaite, Subato- 
mis gerai iszdirbdavo jai kaili, 
nuo dienos jo apsipaeziavimo 
lyg sziai dienai. Motere kens- 
davo savo “pakuta” kiek galė
jo, bet ant galo dingo kantrybe 
ir vyra apskundė ant persisky
rimo kuri ir aplaike.

Zakristijonas Sužagejo 
Kunigužio Duktere
Philadelphia, Pa.— William 

McCarty, (52 metu, zakristijo
nas Beimiszu bažnyczioje ir 
duobkasis, likos nubaustas ant 
keturiu metu in kalėjimą, už 
sužagejima 14 metu dukters 
kunigužio tosios bažnyczios.

Paskolino $5. Ant Ate-
Žmogelis neturėjo tiek pini- mieSteli o neturėdami su kuom m*m° GyVHStieS 

gu prie saves, atiduodamas jai palikti mergaite, pririszo ja!
kiek turėjo, penkis dolerius, 
nenorėdamas turėti jokio skan
dalo nes buvo vedes ir turėjo 
keliolika suaugusiu vaiku. Mo
tere, pasiėmus pinigus, dingo 
tarpe žmonių o žmogelis prislė
gė sau kad daugiau neims jo
kiu moterių ne merginu in au
tomobiliu nors ir surastu pus
gyviu motere ant kelio.

Tai tau dėkingumas žmonių! 
Bet panasziu atsitikimu buna 
daugelis.

Dunkirk, N. Y. — Pasiskoli
nės penkis dolerius nuo savo 
draugo, Petras Czyplin nusipir
ko už tuos pinigus revolveri ir 
nuvažiavęs in užmiesti, nusi- 
szove ant smert. Priežastis 
savžudinstos yra nežinoma 

, bet kaimynai mano kad tai bu- 
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prie Ievos ir taip laike nuo ryto 
lyg vėlybai nakeziai, neaplai- 
kydama jokio maisto ne van
dens. Tėvai likos nubausti ant 
dvieju menesiu'kalėjimo o vai
kai atiduoti in prieglauda ap
leistu vaiku.
.skaitykit “saule” platinkit !vo szeimyniszkas nesutikimas

su paczia ir giminėms.

Akyvi Trupinėki

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes ::

Pastate Narna Isz 
Bonku

mai
mis.

Ant svieto visoki szta- 
žmoniu kalba 2,967 ikalbo-

§ Pagal paskutini gyvento
ju surasza tai Kinuose gyveno 
priesz kare 496 milijonai Kin- 
czi'ku, 200,000 Japonu, 36,000 
Rusu, 15,000 Ang'liku ii- 13,000 
Amerikonu.

—o---

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

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

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

Po kainu kontrole drabužiai, 
nuomos, kuras ir butu (namu) 
inrengimai jau sumažėjo. Nuo 
Gegužes lyg Rugpiuczio mene
sio, maisto kainos, kurios buvo 
kontroliuotos truputi sumažė
jo. Tos kurios nebuvo kontro- 
liuojamos pakilo beveik 10%. 
Rugpiuczio men. mes mokėjom 
26% daugiau už kiauszinius ne
gu Liepos men., 18% už salotas 
ir 16% visztiena ir žalias pu
pas. 14% daugiau už saldžias 
bulves ir daulg aukszcziau už 
sviesta., žuvi, miltus, sūri ir ki
tus maisto produktus — mais
tas, kuris sudaro 2/5 dalis mu
su valgio. Už kiekviena doleri 
praleista del maisto 1939m. va
sara mes dabar mokam $1.35

Szi augirna sustabdyti prezi
dentas Rooseveltas prasze Kon
greso pagel'beti jam kontroliuo
ti nereikalingus paaugamus 
nikiu produktu prekese.

Reikia Taupyti Sekanczius
Amerikos Industrijų Taupy

mo Komitetas pagamino san- 
rasza daugiau kaip 100 namu 
ir u'kiu daigtu, kurie turi me
džiaga 'kuri yra reikalinga, ka
ro produkcijai.

Sanraszas praszo szeiminin- 
kes padėti ženkleli prie kiek
vieno daigtelio, kuris turi ka
rui reikalingos medžiagos. Ki
ti inrodymai įpranesza kaip 
peržiureti visa narna nuo palu
bes lyg skiepo, garaža, darželi, 
prienamius ir surinkti visa at
liekama. medžiaga in viena vie
ta kad patogiai ji butu suren
kama.

“Tada atsiminkite,” imrody- 
mai sako, ‘ ‘ kad jusu atsakomy
be kaipo Amerikiecziai yra pri
statyti tuos daigius kovai, tai
gi nuneszkite savo atliekamus 
daigtus in areziausia rinkimo 
stoti. Jeigu vienas nesiranda 
arti nelauk pakol insalkys ka 
daryti. Paszauk rinkimo komi
tetą ir tegul tie tavo atliekami 
daigteliai 'dalyvauja kovoja.

Dalykai yra —
Metalis

Metalines lovas ir lovų dalis, 
sena geleži, senus malku ir ang
lies peczius, grandyklas, senas 
maudynes, žollpiuvius, senus 
metalinius szaldytuvus, senus 
radiatorius, 
maszinas, 
tynęs, senus iszmatu viedrus, Į sos, užsiėmimą vyro ir vaiku 
senas siuviamas maszinas, sv- metus, 
nūs viedrus, senus vamzdžius, 
nikes, ‘darželio arba autom,obi- 
liaus inmones, senus katilus, 
senus peczius, senus metalinius 1 
žaislus, senas metalines tvo-1 
ras, sena viela, senus puodus ir 
indus.

Senas žirkles, senas automo-1

Kanapes
Visokius maiszus, virves ir 

uždangas isz kanapes.
Ekstra Visztos

Dede Samas praszo ūkininku 
auginti 200,000,000 daugiau 
visztu rudens ir žiemos mene
siuose kad padėjus mėsos pa
dėjimą.

Oro Biuras Reikalauja 
Moterų Pilotu

Oro Biuras praszo moterų 
imti meteorologijos kursus 
Sausio 1 d. Sekamos kolegijos 
jas priims, Massachusetts In
stitute of Technology, Univer
sity of Chicago, California In
stitute of Technology ir Uni
versity of California, Aplikaci
jas reikia siunsti in U. S. Wea
ther Bureau, Washington, D. C.

Slauges Vis Reikalingos
USA Administratorius Mc

Nutt pranesze stoka moteru- 
pajegu. Ypacz reikia slaugiu. 
Jis sako, “prižiūrėjimas ligo- 
niunetik tautines svarbos bet 
būtina dalis 'karo pastangos. 
Vietiniai Raud. Kryžiaus sky
riai, Armijos ir Laivyno ofisai 
suteiks tolesniu informacijų.

Aplikacijos del WAVES
Aplikacijos Ulalnkos del Wo

men’s Naval Reserve bus pa- 
siunstos pagal praszyma. Ku
rios tik nori instoti gali para- 
szyti Naval Officer Procure
ent Office, areziausiam Dis
trict Naval Headquarters, pra- 

senas skalbiamas i neszdamos metus, mokslą, že- 
senas virtuves sru- nybiiii stovi, jeigu isztekeju-

Rocky Mount, S. C. — Wal
lace Best iszrado nauja būda 
statymo namo laike kares kada 
yra stokas visokio materijolo. biliu daliu inmones, senus elek-1 
Surinko jis 3,500 senu bonku t r iltinius motorus, senus elek- 
per tris metus ir pastate sau 
maža stubele. Ne tik sienos yra 
isz bonku, bet ir stogas. Stube- ’ isz sztamo Lietuviu, Borusu, 
le yra szviesi ir labai paranki, kurie buvo pirmutiniai gyven- 
Bonkos yra sulipytos su cimen- tojai tenais ir ta szali pramynė 
tu. __ j Prusai. ____

Vardas “Prusai” paėjo

Važiuoja toliau. Pasitinka 
jauti. Ir apie jauti ponai eme 
tartis — muszt, ar nemuszt, 
bet jautis taipgi eme praszytis 
taip kaip kate, prižadėdamas 
pagelba. Tada ponai ir ji su sa
vim pasiėmė.

Toliau važiuodami pasitiko 
gardi, avima, szuni ir auti. Ir 
juos pasiėmė su savim nes ir 
jie prižadėjo didele pagelba.

Dar toliau bevažiuodami po
nai rado yla. Vienas sako — 
laužti, kitas nelaužti. Yla-gi 
prabilo:

— Ponuliai, kam jus mane 
laužszite, asz jums busiu didele 
pagelba.

Kad taip, tai ponai pasiėmė 
yla vežiman ir nuvažiavo to
liau. Važiuoja ir važiuoja to
liau. Temsta. Kur dingti? Regi 
— ežia pagiryje pirkele.

Ponai su visais pas save pri
imtaisiais eina pirkelen. Ji pa
sirodo tuszczia. Sutarta ežia 
apsinakvoti.

Ponai atsigulė lovose, kate 
ant priepeežkio, antis po suolu, 
avinas priemenėje, jautis taip
gi priemenėje, gaidys ant lak
tos o szuo pas tvarta.

Visi guli.' Sztai nakezia atei
na pirkelen vagys, galva-žu- 
džiai, razbaiiiiirkai. Pamate jie 
atszlaime puiku vežimą: — o, 
mano sau, tai musu namelyje 
apsinakvojo ponai; gerai pasi
pelnysime.

Bet visi neina iszkarto pir- 
kion —eina vienas. Inejas pir
kiom, galva-žudis ima pusti ant 
priepeežkio balana. Kate-gi, 
kad prunksztels jam akys-na! 
Vagiui pasirodė kad kokia bo
ba pyle pelenais akysrra. Sėdo
si razbainirrkas ant kėdės. Ten 
buvo staezia pastatyta yla. 
Kai]i szoks jis manydamas kad 
gyvate ji inkando. Bėga pro 
duris. Antis kaip pakratė spar
nais — galvažudžiui pasirodė 
kad kas kibirą vandens ant jo 
užpylė. Bėga priemenėm Jautis 
su avinu kaip ims badyti, raz- 
baininkui pasirodė kad du vy
rai ji apstojo — vienas su sza- 
kem, kitas su kukiu.

Iszsiverže vagis isz prieme
nes. Gaidys eme giedoti. Raz- 

■ baininkui pasirodė kad kas rė
kia: “turėkite vagi.” Bėga pro 
tvarta. Szuo —- už kojos! Va
giui pasirodė kad kokia baisi 
žvėris.

Uždusęs galva-žudis 'bėga 
prie savo draugu. Papasakojo 
jiems viską, kas atsitiko. Per
sigando visi ir kiek jiegu turė
jo, nudume misžkan.

Laivynas Pranesza Nauja 
Adresą

Laivyno Departamentas pra
nesza iinsteigima naujos kliasos 
del “specialists” Specialist 
(iŠ), ir Shore Patrol. Kliasa su
sidės isz policistu, kurie prisi- 
rasze del. pakraszcziu patroles 
pareigu. Aplikacijos siunezia- 
mos areziausiam Navy Recruit
ing Station ir turi turėti reko
mendacijos laisžkus nuo apli- 
kanto dabartinio darbdavio ar
ba policijos virszininku.

■—Office of War Information,
Wash. D. C.
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Baime Per Tris Naktis
(Tęsinys)

Apie szimta žingsniu nuo 
kliosztoriaus griuvėsiu gulėjo 
du pasislepia žolese In’dijonai 
kurie ne nekrustelejo; szale ju 
gulėjo ilgos kopeczios.

Tame iszgirdo dundėjimą 
daugelio arkliu. Dundėjimas 
žemes kas kart artinosi. 'Sztai 
jau buvo netoli; paszoko ir pa
mate daugybe raiteliu 'kurie 
užpakalyje ju sustojo.

— Puse isz jus nullipkit nuo 
arkliu ir eikit su manim — 
taip iszdavinejo .patyka prisa
kymą raiteliu vadas — o kiti 
liksite ežia arklius valktuot.

Nulipia nuo arkliu yrėsi įprie 
senu griuvėsiu; isztolo 'buvo 
matyt blizganti bagnietai. 
Abudu Indijonai pakilo ir ėjo 
drauge su jais neszdami kope- 
czias. Sustojo prie muru ir ko- 
peczias pastate po langu kur 
Lole radosi ir taip tyku buvo 
jog jokio balso ir nei skambė
jimo ginklo nebuvo girdėt ir 
niekas negalėjo dasiprotet jog 
400 kareiviu apsiaubė klioszto
riaus griuvėsius.

Lole da vis miegojo.
Tame patyka durys atsida

rė o in vidų inejo Polius. Pas
kui ji inejo boba neszdama tris 
žvakes trilypiniam liktoriuje. 
Staigus žingsniai ir szviesa 
pabudino mergina. Kada pare
gėjo Poliu, baisiai suriko.

Ragana, mirkeziodama isz- 
varvejusiomis akimis, tarė:

— Na, mano lėliukė, ko taip 
rėki ? — ir pastate liktorių ant 
stalo. — Paika esi! Mesk ta 
savo paikyste!

Akys Poliaus žibėjo kaip ka
tino priesz pelia.

— Na, mano miela, be tavęs 
nerimsta, sziadien viskas turi 
pasibaigt ir pagali bažnytines 
tiesas imsime szliulba. Žemiai 
mudviejų laukia kunigas — zo- 
koninkas, kuris suyincziavos.

Lole puolė ant keliu ir sudė
jus rankas paszauke:

— Jeigu turi nors kibirksz- 
tele gailesties, paleisk mane. 
Tavo pati niekados nebusiu, 
vereziau mirsiu!

— Na, Polliau, — paszauke 
sena ragana, — nedaryk sau 
daug palitikes su ta vario. Juk 
ji prie tavęs priguli.

iŠzietoniszka piktybe nuszvi- 
to jos akyse ir su juoku dada- 
ve:

— Be to, žinoma, neva turi 
gailaut vainikėlio nes taip isz- 
puol’a...

— Lole, — tarė Peilius, — 
pirmutine nakti tave pažinau, 
antra nakti tave pagriebiau o 
treczia >nakti bus musu vestu
ves ; ar nori, ar nenori, ar geru
mu ar priverstinai o bet bus!

— Pasigailėk, žmogau! pasi
gailėk! — prasze Lole atsi
klaupus.

Razbaininkas eme ja in gle
bi. Dideleje baimėje pradėjo 
nelaiminga szaukt. Sena raga
na isz džiaugsmo plojo ranko
mis ir szauke:

—-O tai szitaip, Polliau! O 
tai szitaip!

— Szvencziausia Panele mie- 
laszirdystes! Gelbėk mane!

— Cha, cha, cha! — juokėsi 
ragana : — Nieko tau ežia kad 
ir visos dangaus paneles negel
bės!

Tame sztai sztanga puolle isz 
lango ant grindų ir paskui 
szmotai plytų. Per langu in-

szoko dragūnas, paskui ji dau
ginus dragūnu. Viskas taipi 
greitai stojosi jog Peilius ne 
nepasijuto savo užsidegime,! 
kaip jis tapo surisztas; taip ir 
su boba-pasidarė. Lole jau lai 
kosi už tėvo kaklo. Tas pats dė
josi ir su kitais visais razibai-i 
įlinkais, rengenieziais vestuves,] 
nei vienas neisztruko — visus 
suriszo.

Pagal Meiksikoniszka papra- 
timia, tuojaus padare sūdai kad 
visus pakart. Razbaininkus ir 
Poliu drauge su jo teta vare 
dragūnai o nuolatos su kulbė
mis kibino.

Kiti-gi dragūnai visas kavo- 
nes griuvėsiuose isžkrete ir ra
do 'daugybe slkai'bu.

Kada saule užtekėjo ir ap
linkine apszviete, buvo galima 
matyt 42 kabantieji ant medžiu 
szalku ir inkasta in žemia su 
paraszu stovyla:

“Czia kariszlkas sūdąs ap- 
sudijo ant pakorimo Juan Po
liu, jo teta ir 40 razbaininku, 
1 d. Liepos, 1860 m., už ple- 
szirna ir žudinstas ir tapo ta 
paezia diena pakarti.”

* * *
Kas galėtu apraszyt motinos 

džiaugsma kada ji savo viena
tine dukrele cielybeje atgavo.

Lole neilgai trukus isztekejo 
už turtingo kasyklų valdyto- 
jaus ir jau niekad negeide pa
matyt razbaininku.

— GALAS —

Ar Žinote Kad...

— Daugiau kaip milijonas 
margu pieskinio lauko Arizo
noje yra po vandeniu.

— Ant Robinson Kruso Sa
los, sziadien gyvena 536 žmo
nis.

— “Saule” yra antras se- 
niauses Lietuviszkas laikrasz- 
tis Amerike ir turi daugiau 
skaitytoju ne kaip kiti Lietu- 
viszki laikraszcziai.

Maustykite apie Kare !-Pasiel- 
ginekit Karisžkai! Pirkinekite 
KARISZKUS BONUS — Nors 
mažiausia lOta procentą tavo 
pedes, kožna pede!

Amerikoniszki
Parasziutininkai. ■ .. _ -..•-v- ‘■•sc-,, n,:,.?

Daugelis rugoja ant savo 
paežiu,

Ir klausia pas mane visokiu 
r odų,

Bet kokia rodą asz jums, saka- 
ielei, galiu duoti, 

Nuo tinginio ir gerymo 
iszgydyti?

Jeigu, broliuk, apsipaeziuoji, 
Nežiūri su kokia apsipainioji, 

Bile tau snukutis patinka, 
Tai jau vaikine tinka.

Brolyti, skaistumas greitai 
nubos,

O pasiutimas kauliu stos, 
Da tu neapsižiuresi, 

Kaip gyvate namie turėsi.
Teisybe, reikia moterėles my

lėti kaip duszia, 
O krėsti ja kaip gruszia, 

Norints tai priežodis labai 
senas,

Bet szioje gadynėje geras.
Asz vela, 'bile kokiu burdingie- 

riu nelailkycziau,
Pacziules dauba neapsuriki- 

neCziau,
O kad ir mažai uždirbeziau, 

Tai nors triubelio neturecziau.
Jeigu brolyti davadna bus 

boba,
Tai neturėsi ergelio niekada, 

O jeigu guzutes da nemegs, 
Tai ir tave visados mylės.

Žinau kad ir vyru yra beibuku, 
Tinginiu, asilu ir pijoku,

Viską pragertu, 
Ka tik nutvertu.

(Uždarbi prageria ir pra- 
kazyrįuoja,

Pati beda velka ir da ja 
katavoja, 

Susirietęs ja keikia, 
0 toji varigsze neturi ne dre- 

ses kaip reikia.
Moterėlės ilgas plaukas, 

Kaip saiko, trumpas protas, 
Bet ne dyvai kad kantrybe 

praeina, 
Vyra pameta ir in svietą 

iszeina,
Ba ka su tokiu tironu gyventi, 
Veluk isz akiu prasiszalinti.

Bus apie tai gana nes moterė
les isz vyru tycziosis, 

Pirsztais rodys ir juoksis, 
O kaip da ant dantų paima, 

Apstabdyti ju negalima,
() greieziau velnio atsikratyti, 

Negu moteria apmalszyti.
Tai vis vyrueziai Lietuviszkai, 

Tai vis vaikine niekai, 
Taip, Lietuva kelkime, 

Visa savo Uždarbi prageriame, 
Ba ko žmogus girtesnis, 
Tai vaikine drąsesnis, 

Užmirszta vargus ir bedas, 
Norints ’laikas būna ne edes, 

Ba czionais kontri fri, 
Vos pergyventi gali, 

Kad ir bedarbe užeina, 
Ir beda kensti pareina, 

Tai vis bėdos nebus, 
Ba Amerika gana platus; 
Vyrueziai negerai darote, 

Jeigu toki gyvenimą varote, 
Ir savo varda žeminate!

visas puses praneszta žinia apie

Kriauczius Ir Finansų Reforma

Amerikonai kurie randasi 
sziadien Anglijoj, mokinasi 
kaip nusileisti su pagialba 
parasziutu, isz eroplanu, kad 
galėtu nusileisti ant Vokie- 
cziu laike užklupimo.

Gyveno viena karta karalius 
kuris vieszpatavo ant dvylikos 
provincijų ir vieno Hanzeiatiko 
laisvo miesto. Bet jo vieszpa- 
tyste turėjo milžiniszkas sko- 

I las, kurios kas meta augo o vi
si ministerial dykai galvas lau- 

Įže ant finansų reformų ir pa- 
dotku projektu, su ko pagialba 

Įbutu galima tas piktas patai
syti. Karalius, privestas prie 
nusiminimo, prisakė idant isz! 
visu provincijų ir laisvo mies
to iszrinkti po viena vyra, bet 
smarku, kad su anais jis galėtu 
pasirodavyt apie kraszto gero
ve, kaipo tėvas su savo sunais.

Kiekviena taigi provincija 
ir laisvas miestas iszrinko po 
viena smarku perstatyto ja ir 
tie trylika iszmincziu nukelia
vo vieszpatystes leszomis in 
sostapylle o kada jie tenai susė
do priesz karalių, bendrai lau
že sau galvas Ikad iszriszus kaip 
nors toĮki svarbu klausymą.

Pirmutiniai dvylika paeiliui 
padavinėjo apmislytus savo 
planus bet kiekvienu kartu Ka
ralius supurtydavo su galva ir 
atsakydavo:

— Ne, mano prieteliau, nesi- i 
rūstink, bet tas planas yra nie
kas, tuszczias dalykas.

Tuo įkartu atsistojo laisvo 1 
miesto iszrinktas vyras. Tai 
buvo laibas o plonas kaip ada- , 
ta, isz amato kriauczius, kuris : 
taip iszrode kad Hanzeiatiko i 
miesto ukes’ai nesitikėdami jog ’ 
kada finansų stovis turės pasi- j 
taisyti, dasileido per anksti ■ 
szposo ji rinkdami atstovu, i 
Meisteris vienok atsistojo ir ] 
tarė: 1

— Galingas karaliau! Ger- ! 
biami ponai! Asz pasiulycziau 
tiktai viena inneszima. Sztai te
gul nuo szios dienos visoj viesz- 
patysteje bus uždrausta dirbti 1 
ir pardavinėti raudoni guzikai 
o taip pat tegul bus uždrausta 
toki guzikai isz kitur partrauk- ! 
ti! Tik karaliszkas poroelanos- 
fabrikas tegul ateityje turi tie
sa fabrikuoti, pardavinėti ir 
iszsiuntineti raudonus guzikus! 
Praszau ant to inneszimo bal
suoti ir ji priimti vienbalsiai!

Karalius nusijuokė ir pasakė: .
— Nesirustink, mielas prie

teliau, bet matyt tuojaus kad 
esi kriauczius!

Ir visi dvylikos provincija 
perstatytojai juokėsi taip, kad 
jiems net pilvai lakstė. Kriau
czius vienok ramiai patemijo 
jog norints tasai inneszimas 
iszrodo prastas bet vienok butu 
galima pabandyti balsuoti ir 
už ta prasta inneszima ir ji tuo
jaus priimti, jeigu jis niekam 
nekenktu. Karalius vela prasi
juokė ir pasakė kad galutinai 
nieko neturi priesz kriaueziaus 
inneszimo priėmimą, kadangi 
raudoni guzikai visiems jo pa
valdiniams yra abejotinu daig
iu. Ant galo tasai inneszimas 
priimtas ir tuojaus liepta visur 
apgarsinti apie tai.

Tuo kart kriauczius vela pa- 
siprasze balso ir pasakė:

— Kadangi tasai mano inne
szimas priimtas ir likos kraszto 
instatymu, taigi turiu praszyti 
karaliaus idant tuojaus lieptu 
karaliszkui fabrikui padaryti 
du didelius, gražius, raudonus 
guzikus ir kad man butu leista

ta nauja mada,
įSekanczia diena karaliszkam 

porcelano fabrike buvo nepap
rastas žmonių susibėgimas. 
Prie duriu, kurios kasdien ati
daromos devinta valanda ryte, 

| lauke minios žmonių. Paežiam 
Pasiuntė karalius vienok tar-j-enkejo priimt i trisde- 

na. ir liepe isz fabriko parneszti I
du didelius, raudonus guzikus. la.isz.ku atpleszimui, 
Kriauczius guzikus paėmė induos puvo duodama

I padaryti raudonus
— Dapgugalis karaliau! Da- Dirbta dienomis ir naktimis su 

bar norecziau idant czion ateitu | taįs fguzikais, kuriu preke isz- 
gražiausia tavo dvaro mergina^ nesze mažiausia tris tukstan- 

czius auksinu už viena, žiūrint 
ju didumo ir paties darbo.

Siuntinėta pakai, pakeliai ir 
cieli geležinkeliu vagonai su 
tais raudonais guzikais ant vi
su pusiu. Paeztas pinigus daro, 
geležinkeliai taip pat ir porce
lano fabrikas žere pinigus — 
kadangi kiekviena motere ar 
mergina toje karalystėje turė
jo turėti mažiausiai nors du 
raudonus guzikus savo pasi
vaikszcziojimo kostiumams. 
Daugumas vienok isz poniu pri
valėjo turėti nors po puse tuzi
no: o turtingiausios moteres, 
prekybos rodininku žmonos, 
liepe sau prie kostiumu prisiū
ti cielas eiles tu raudonu guzi- 
ku, nuo pat virszaus iki apa- 
cziai ir tai, vienas prie kito. 
Dauguma isz ju negalėjo abso- 
liutisz'kai net susilenkti arba 
atsisėsti per tuos guzikus, bet 
tas joms daryti nebuvo ir rei
kalinga, kadangi guzikai siutą 
tik prie pasivaikszcziojimo

— Mielas prieteliau, nesirus
tink bet be abejones turi tu 
galvoje kiszkelius!

szimts pagelbininku

j likti

Mušiu Amerikos ka-
reivei iszpildo savo
užduoti. Bet mes ežio- tuos guzikus bile kam prisiūti, 
nais namie galime at- bet prisiūti kam asz noriu ir 

savo dali per pirkimą kur noriu.
Karalius vela prasijuokė ir 

tarė:
Amerikos Kares Bonu ir Mar-j 
kiu sziadien!

Kriauczius g 
rankas ir tarė:

vien tik 
per ku- 
orderiai 
guzikus.

pasivaikszcziojimo drabužiuo
se.

Karalius suraukė kakta ir 
apie tai mislino valandėlė 'bet 
nežinojo kuri isz dvaro mergi
nu butu gražiausia. Po tam pa- 
siszauke tarna ir ika toki pasa
kė jam in ausi. Tarnas iszbego 
ir netrukus in sale pas persta- 
tytojus inejo gražiausia dvaro 
mergina su tamsiu, gražiu pasi - 
vaikszcziojimui kostiumu. Pa- 
si'klonio jo karaliui o tasai nusi- 
szypsojo, jos raudona veidą pa
glostė ir pasakė:

— Graži pana! Panelės užda
viniu bus iszgel'beti vieszpatys- 
te nuo pražūties — o tarne mie
žyje sztai tasai, isz laisvo mies
to, panelei prie rubu prisius du 
guzikus.

— Du guzikus? — atsiliepe 
persigandus palociaus mergi
na.— Bet kur?

Ponas kriauczius pasiklonio- 
jas tuo tarpu, paprasze mergi
nos kad ji užsisuktu o turėda
mas jau rankoj adata su siulu, 
vikriai prisiuvo abudu guzikus 
prie merginos žaikieto, tuojaus 
žemiau liemenio, toj vietoj in 
kuria daugiausia visi temina o 
prisiuvo viena augszcziau o an
tra žemiau. Kada, tai atliko, at
sargiai mergina užsuko nuo 
karaliaus o szis pamatęs atsi
liepe:

— Ot po szimts! Net labai 
dailiai iszrodo o juo labiau ikad 
tas viskas originalisaka!

O kiti visi iperstatytojai pa- 
szokia nuo kėdžių suszuko:

— Tai tiesa! tai tiesa! Origi- 
nalisžka ir labai puikiai!

Kriauczius-gi nusiszypsojas 
iszsieme savo auksini laikrodė
li ir tarė:

— Dabar yra 'pasivaikszczio
jimo laikas. Gerbiama panele! 
Esiu priverstas papraszyti pa
neles iszeiti su manim ant vy
riausios gatves ties ipalociais 
ir ten pereiti sau ramiai szen ir 
ten kokius dvideszimt-keturis 
kartus. Daugiau nieko nerei
kės. Sarmatytis panelei visai 
ne yra reikalo kadangi tie gu
zikai isztikro panelei labai 
tinka.

Tai tares padavė jai nuolan
kiai savo ranka ir iszsivede 
trepais ant gatves.

Dvylikos provincijų persta- 
tytojai pasiskubino prie langu 
kad pamatyti vaikszc.ziojanczia 
mergina su kriauezium o net ir 
patsai karalius kelis kartus 
pasižiurėjo per Įauga.

Kada dvaro mergina dvide
szimt-keturis kartus szen ir ten 
perejo, jau jos saleje de1! pri
ėmimu atsirado dvideszimt-ke- 
turi vizitiniai bilietai nuo laik- 
raszcziu redaktorių kurie pra- 
szesi pas ta mergina ant pasi
kalbėjimo. — Po tam. laikrasz- 
cziuose pasirodė ilgi straips
niai apie tuos du raudonus gu
zikus o telegrafu, 'kaip žaibu, in

PRISIUSKITE
TIKTAI 50ct O ATLAIKYSI 
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS

sukniu.
Karalius-gi suspaudė kriau- 

cziui ranka ir pasakė:
— Nesirustink, mielas prie

teliau, bet esi genijum.
Paskiau norėta kriaueziu 

paskirti pirkly'bos rodininku' 
bet jis padekavojo ir prasze 
tiktai idant jam butu suteikta 
suraszas visu tu asabu, kurios 
pirko raudonus guzikus. — 
Kriauczius po tam ta surasza 
nusiuntė karaliui ir pridėjo 
laiszkiuka kuriame prasze:

— Jusu Karaiiszkoji Didybe! 
Isz skaitliaus parduotu guziku 
galima sprensti apie turtu di
duma. Gal kartais reiketu pa
daryti revizija?

Tuo kart karaliaus nuspren- 
sta paszaukti pati kriaueziu 
ton revizijon bet jis vėla pade
kavojo ir prasze tiktai idant 
jam isz karaliszko porcelano 
fabriko butu pristatyta prie 
stalo reikalingi porcelianiniai 
daigtai ir kiek kartu jam anie 
susimusztu, idant jam nuolatos 
vis naujus atsiuntinetu ir taip 
butu daroma kol jis bus gyvas.

Kada-gi sutaisyta metu ba
lansas visos vieszpatystes, pa
sirodė kad paeztas telegrafas, 
geležinkeliai ir porcelano fab
rikas tiek uždirbo kad karalys
te tuojaus apmokėjo visas sko
las ir be finansų reformos.

Karalius-gi suszauke savo 
ministerius ir pakiszdamas me
tini balansu jiems in nosis, pa
sakė:

— Mano ponai, nesirustinki- 
te bet taip iszmislyti priderėjo 
vienam isz jusu.,

Karalyste buvo vėla laimiu- 
°'M
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Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Velniszkas Malūnas, 

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

Mahanoy City, Pa. U.S.A.

— Grekai senovės lai
kuose vadino bursztina ‘elek- 
tron’ nuo ko užvardintas yra 

I žodis elektrikas.

Ant
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

ISTORIJEapie 11:1 isz ma- 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15cJ.
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

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.. . ...... v

SAULE PUBLISHING CO.. 
MAHANOY CITY, PA.

\ ■ -



“SAULE ” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
— Spalio 23 d., Petnyczioj, 

pripuola Generolo Pulaskio pa
minėjimo diena., (kuris tai ko
vojo uiž Amerikoniszka laisve 
ir prigialbejo Washingtonui 
kovoti už laisve szio sklypo.

— Spalio 29 d., Ketverge, 
pripuola anglekasiu vado‘Jono 
Mitclie'll’o Diena, kuris buvo 
prezidentu Kietųjų Anglekasiu 
Unijos ir prigialbejo jiems isz- 
kovoti geresni būvi angleka- 
siams.

— Seredoje pripuola Szv. 
.Urszules su Draugėms.

— Vėla po miestą pasklydo 
leniciuginei laisžkai 'kurie liepia, 
jog 'kas toki laiszka aplaiko tai 
turi paraszyti keturis pana- 
szius laiszkus ir nusiunsti ke
turiems savo pažinstamiems 
arba giminėms. Jeigu to neisz- 
pildys tai Ikerszina jog ji patiks 
“didele nelaime” ir lengvati- 
kei tam intikk Aplaikia toki 
laiszka, inmeskite ji in pecziu 
ir justi “nelaimes” pasibaigs.

■—: Vienam isz miesto fer- 
sztoriu, praeita Subata, locni- 
nirikas kromo suėmė dvylikos 
metu Lietuve mergaite ant va
gystes kokios tai zobove'les, 
kuri buvo verta deszimts cen
tu. Mergaite stovėjo su nuliu- 
dusiu veidu, susisarmatinus ir 
atsakinėjo locnininkui ant jo 
klausymu su aszaroms akyse. 
Laike kada tasai klausinėjo 
mergaite, redaktorius “Sau
les” su paezia stovėjo artimo
je ir girdėjo viską. Padavė lob- 
nininkui deszimtuka už pavog
ta' dalyka ir melde kad mer
gaite paleistu. Mergaite da 
daugiau aipsiveitke ir prižadėjo 
daugiau taip nedaryti ir nuėjo 
namo. Kena įkaite už toki pa
sielgimą vaiku? Žinoma, kad 
tėvu. Tėvai vaikams nieko ne
sako jeigu tieji parsinesza na
mo koki ten dalyka ir kokio 
už 'dyka niekas neduos o kuri 
reikia pirkti už pinigus. Neku
ria tėvai tyli ir žiuri ant visko 
per pirsztus.

—- Tėvai Povylo Petrucho, 
gyvenanti W. Centre uly., ap- 
lai'ke žine buk ju sūnūs pulkau
ninkas, likos užmusztas ero- 
plano nelaimėjo. Buvo jis par
važiavęs ant trumpo pasisve- 
cziavimo pas tėvus, praeita 
menesi.

Kinai Dinamitavo Tru
ki Užmuszdami 500

Kareiviu
Chungking, Kinai — Penki 

szimtai Japoniszku kareiviu! 
likos užmuszta ar sužeista arti
moje Shanhsiath, per dinami-Į 
tavima trūkio. Drūtis eksplozi
jos suardė szeszis vagonus ir 
tilta. Ant Chekiang Kinczikai 
užmusze 200 Japonu ir padege 
dvi kazarmes su daug amunici
jos.

137 Žuvo Su Paskan- 
dytu Laivu

Sydney, N. C. — Vokiszkas 
submarinas tropedavo Ang- 
liszka laiva “Caribou” kuris 
plauke in Newfoundland. Lai
vas tuoj aus nuskendo su 137 
pasažieriais tarp kuriu radosi 
daug moterių ir vaiku.

Turėjo Prijautimą Kad
Nužudys Paezia

Buffalo, N. Y. — Dvi sanvai- 
tes adgal James Gillard turėjo 
prijautimą kad jis nužudys sa
vo paezia ir melde palicijos kad 
ji uždarytu kalėjime kad jis 
negalėtu iszpildyt savo prijau
timo. Jo pati melde idant jos 
vyra paleistu namo nes ji in ta 
ja kvaila prijautimą netiki ir 
jai nieko blogo nesistos. Po tri
jų dienu vėliaus James nuszove 
savo paezia ant smert ir pats 
save. Porele paliko szeszis vai
kus sieratukus.

Daktarai nežino kaip apie 
taji dalyka manstyt kad žmo
gaus prijautimas pritrauktu ji 
prie papildymo žudinstos.

Nenorėjo Mazgoti
Torielku; Nusižudė

Jersey City, N. J. — Už tai 
kad tėvas ja nubaudė diržu kad 
ji nenorėjo prigialbet motinai 
mazgot torielkas, 15 metu Ago
ta Mrcczek iszgere truciznos 
nuo ko mire in kėlės minutas 
vėliaus.

Tėvas paliepė mergaitei eiti 
in kuknia prigialbet darbe mo
tinos. Agota nenorėjo klausyti 
tėvo o kad ja nubaudė, nuėjus 
ant virszaus iszgere truciznos.

Arkivyskupas Tarp Kareiviu

Arkivyskupas isz Canterbury, augszcziausia galva An- 
glikoniszkos bažnyczios, Anglijoj, likos priimtas per laivo- 
rius iszkilmingai kada juos atlankė pristovoje. Laike jo at
silankymo, jis laike pamaldas del laivoriu. Arkivyskupas 
yra augszta ypata Anglijoj ir yra antru galybėje nuo paties 
karaliaus.

NEDORA MOTINA

Suspardė Sūneli Sužeis- 
dama Jo Lytiszkus

Organus
Manitowac, Wis. — Rože 

Kulasa pradėjo parengineti de
vynių metu sūneli gulti bet ta
sai pradėjo graudžiai verkti 
nes nesijautė sveiku ir nenorė
jo eiti gult. Motina baisiai su
pykus ant vaiko, spyrė su koja 
in vidurius, sužeisdama jam

—■ Nedalioje ;po piet atsibu
vo rinkimas senos geležies ir 
kitokia metalio del kariszku 
iszdirbys'cziu. Daug metalio li
kos prikrauta ant loto kur ki
tados stovėjo Lewiso narnas 
aut E. Centro uly. Gyventojai 
pasirodė labai patrijotiszki del 
valdžios.

— Ponas R. Milius, gerai 
žinomas biznierius, isz Miners- 
villes, Pa., kuris yra kareiviu 
isz Pirmutines Svietines Ka
res, Francijoj, lankėsi ana die
na mieste pas pažystamus ir in 
redakcija “Saules” nes, ponas 
Alilius yra senu skaitytojam ir 
szimt-procentiniu busteriu. A- 
cziu utž atsi'Iabkyma.

Nelaisvoje Pas 
Vokieczius

Biblija Ant Pardavimo

Katalikiszka Biblija arba 
Rasztas Szventas, ant pardavi
mo. Gerai ir drueziai apdaryta. 
Turime tik viena knyga. Jeigu 
kas turėtu norą žinoti apie Bib
lija ir ja perskaityt, atsiszau- 
kite tuojaus in “Saules” re
dakcija. Biblija yra atspauz- 
dinta Lietuvoje. Kas atsi- 
szauks pirmutinis, tam bus 
knyga parduota. Preke $8.00.

Chadles Bedaux ir jo mote- 
re randasi nelaisvėje pas Vo
kieczius tarp kitu Ameriko- 
niszku nelaisviu kuriuos Vo- 
kiecziai patalpino in beždžio
nių žverineziu nes neturėjo 
kitos vietos kur juos patal
pinti.

§ Turėdamas 72 metus, 
Francuziszkas drutuolis, var
du Fonda.no, pakeldavo balki 
sverenti 700 svaru. Jis bijojo 
paimti in glebi savo maža sū
neli kad isz džiaugsmo jam ne
suspaustu szonkaul lūs.

i Daužė Torielkas Ant 
Jos Galvos

Milwaukee, Wis. — Misiuke 
Joniene Slaskiene yra gera 
gaspadine ir labai kantri mote
rėle bet kada jos vyras užpyko 
ant Japonu ir pradėjo daužyti 
visas torielkas padirbtas Ja
ponijoj moterele turėjo szauk- 
tis palicijos pagialbos.

Moterele kalbėjo: “Nebuvau 
prieszinga daužymo tuju Japo- 

iniszku torielku ir puoduku bet 
kada jis pradėjo daužyti juos 
ant mano galvos, tai to man bu
vo už daug. Vyra uždare kalė
jime. ______

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

lytiszkus organus. Motina, per- 
sigandus isz to ka padare, šu
kele riksmą ant kurio subėgo 
kaimynai kurie paszauke dak
tarą ir parszauke isz darbo tę
va. Motina uždraudė vaikams 
pasakyti tėvui kas atsitiko. 
Pribuvęs daktaras paliepė vai
ką nuvežti in ligonbute kur tuo
jaus likos padaryta jam opera
cija.

Yra tai ne pirmas motinos 
panaszus prasikaltimas nes du 
metai adgal ji spyrė savo duk
rele in krutinę kad toji per kė
lės dienas gulėjo be žado. Ki
tus vaikus muszdavo su kumsz- 
czia per galva ir burna tankei 
juos taisei sukruvindama kad 
turėjo gulėti lovoje per kėlės 
dienas. Apie tai pasakojo pats 
tėvas sude kuris nekarta keti
no savo paezia pamesti už toki 
nelaba pasielgimą su vaikais. 
Motere yra tikra motina vaiku 
bet del ko ji taip nekenezia sa
vo vaiku tai neiszaiszkino.

Skupuolis Paliko $91,- 
000 ir 17 000 Margu 

Lauko

St. Joseph, Mo. — Henry 
Wefer, 76 metu darbininkas, 
kuris mirė praeita sanvaite, 
paliko 91 tūkstanti doleriu ku
rie buvo paslėpti deszimts kam
bariuose jo name ir rasztus ku
rie parodo buk jis yra locninin- 
ku 17 tukstaneziu margu lauko 
Icwa valstijoj.

Gyventojai miesto buvo to
sios nuomones kad senukas 
buvo vargingu žmogum bet ne
mažai nusistebėjo isz palikto 
taip milžiniszko turto. Jo 10 
kambariuose radosi tik keli 
szmotelei naminiu rakandu. 
Velionis dirbo apie 10 metu 
kaipo prastas darbininkas.

Atkerszino Savo Bobu
tei Kuri Vogė Visztas

Rochester, N. Y. — Sam Gil
man, deszimts metu vaikas, 
kuris gyveno pas savo bobute, 
Mrs. Helen Solter, aplankydavo 
tankei per nugara bet tylėjo ir 
niekam nesiskundė bet savo 
szirdeleje turėjo priesz bobute 
neapykanta ir lauke progos ka
da gales jai atsimokėti už visus 
plakimus. Sztai proga ir atsi
rado. Ana diena palicija ar- 
esztavojo senuke už vogimą

SVARBI ŽINIA NAUDO
TOJAMS VANDENIO !

Petnyczioj, Spalio - Oct.
23 d., 1942 bus paskutine 
diena del užmokėjimo už 
vandeni pakol bus pridėta 
bausme 5 % ant kožno dole
rio, jeigu rokunda nebus už
mokėta už vandeni. Visi 
kurie yra kalti už vandeni, 
už 30 dienu bus nukirsti ir 
neaplaikys vandens. Atsi
lyginkite tuojaus.

Mahanoy City Water Co.

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.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

visztu nuo savo kaiminkos. 
Senuke prisiege kad visztu ne
vogė bet vaikas pasakė sude 
kad ji pavogė ir jis mate kaip 
ji pavogtas visztas parnesze 
namo nakezia.

Ant Galo Suprato Kad 
Buvo Kvailys

Milwaukee, Wis. — Tik tris- 
deszimts dienu džiaugėsi su sa
vo paeziule Gustovas Klinger, 
turtingas žmogelis, turintis 68 
metus. Buvo tai jo ketvirta ap- 
sipaeziavimo loterija kuria ant 
galo pralaimėjo. Apsipacziavo 
jis su 29 metu patogia Mildre- 
da Deering, isz Waukegan.

Dabar Klinger užvede teis
mą ant persiskyrimo nuo savo 
pecziules, paduodamas priežas
tį buk apsipaeziavo su savo 
ketvirta motere kada buvo gir
tas o kada iszsipagiriojo, su
prato savo kvailybe ir dabar 
vela geidžia naudotis laisve. 
Pati sutiko ant persiskyrimo 
jeigu vyras jai užmokės de
szimts tukstaneziu doleriu at- 
staukos ir neturėtu jokiu prie
kabu prie jo likusio turto po jo 
mireziai.

Geriau Eiti In Pekla Ne 
' Kaip In Dangų

Yonkers, N. Y. — Deszimts 
metu vaikas buvo ana diena 
liudintojum sude o kada jo sli
džia užklausė ar jis žino kas su' 
juom atsitiktu jeigu nekalbė
tu teisybe, tai vaikas atsake 
kad butu aresztavotu.

Ant užklausymo ar vaikas 
kada girdėjo apie pekla ar dan
gų tai atsake jog jis girdėjo 
apie tas vietas. Kada jo sudžia 
vela užklausė kur jis sau vėlin
tu eiti, ar in pekla ar dangų tai 
vaikas be jokio užsidunksejimo 
pasakė kad vėlintu eiti in pek
la po smert nes apie ta vieta 
jis daugiau girdėjo ne kaip apie 
dangų. — Matyt koki iszauk- 
lejima tas vaikas aplaike nuo 

'savo tėvu namie.

Baisi Žudinsta Moteres
Grove City, N. Y.— William 

Grover, užklupo ant einanezios 
Veros Miller, 20 metu moteres, 
kada toji ėjo namo isz darbo, 
perpiove jai gerkle po tam isz- 
sitraukes revolveri paleido jai 
szuvi in krutinia. Vyras mote
res mirė tris menesei adgal ir 
Groveris geide su ja apsipa- 
cziuoti, bet motere jo labai ne
apkentė ir nemane už jo teketi. 
Žudintojas likos suimtas ir už
darytas kalėjime.

* SIENINIAI ?
| KALENDORIAI j
i 1943 M. J
* * 
: - ?
* 15 coliu ploczio x 23 % col. J 
J ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 *
* Adresas: *
* SAULE PUBLISHING CO., *
* MAHANOY CITY, PA. U.S.A. *

, SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI j

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

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

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 Go., 
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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 

[grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sens- 
! lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu .......... 15c

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

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

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

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^ Pipmutine 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; A’zt keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu ...............................15c

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

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

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

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

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

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

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
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 kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25o

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 175 Pasiskaitimo knygelę: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrąs 
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 ...........................................15®

Adresas: * i
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna.
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