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Isz Amerikos UŽGIMĘS GULĖJO
CIGARU DEŽEJE

PAVOGĖ $11,500;
PRALEIDO $9,000

Ant Geru Laiku In 
Tris Dienas

Philadelphia, Pa. — Clifford 
M. Shoemaker, bankinis sar
gas, pavogė 11,500 doleriu isz 
tūlo banko New Yorko ir pri
buvęs in czionais pradėjo pra
leidinėti pinigus kaip vandeni.

Isz tosios sumos in laika tri
jų dienu, praleido 9,000 doleriu 
ant kareiviu ir szvies-plaukiu 
merginu. Tūlas detektyvas ji 
seke ir persitikrino kuom jis 
yra, susinesze su banka ir 
paukszteli aresztavojo.

Baisios Pasekmes Szei- 
myniszko Barnio

Rockville, Ill. — Petras 
Strumbski, susibaręs su savo 
paczia už koki ten menknieki, 
motere ji paliko su maža duk
rele ir iszkeliavo pas motina. 
Isz dideles gailesties netekimo 
paczios, paszauke dukrele prie 
saves, pasisodino ant keliu, in
dėj o gazine paipuke jai ir sau 

- in burna ir atsuko gaza. Gaspa- 
dorius namo, pajutęs gaza pa
szauke palicijanta kuris isz- 
vertes duris rado tęva gulinti 
be žado o glėbyje jis laike mi
rusia dukrele.

Vagis Prižadėjo Sugra
žint Paimtus Pinigus
Philadelphia, Pa. — Kokis 

tai vagis užklupo nakties laike 
ant einanczio namo daktaro J. 
M. Edson, paliepdamas jam 
iszkelti rankas in virszu. Va
gis iszkrauste jo kiszenius ir 
radęs 75 dolerius, sugražino 
jam 25 dolerius, prižadėdamas 
daktarui prisiunsti likusius 50 
doleriu nes jam labai buvo rei
kalinga 50 doleriu. Atsisveikin
damas su daktaru, vagis paėmė 
daktaro varda ir adresa, pasa
kė “gud bai” ir dingo tamsu
moje nakties.

Apsivedė Turėti Gerus
Laikus, O Ne Būti 

Jo Motere
Cordington, Ohio — Jackson 

Abigdon skundžia savo motere 
Silvia buk ji apleido tuojaus po 
szliubui ir dabar nori nuo jo 
persiskirt. Ant užklausymo su
džiaus, kokia tame priežastis, 
del ko pamėtė savo vyra, mote
re atsake: “Asz isztekejau už 
jo tik del to, idant turecziau ge
rus laikus laike svodbos ir ne 
del to, kad tik būti jo motere. 
Norėjau sau pasilinksmint su 
draugais ir draugėms, prisi- 
pzokt ir gerai pavalgyt ir su- 
gryžti adgal pas tėvus.”

Sudžia perlauže moteriszka 
ryszi ir porele nuėjo sau atski
rais keliais.

Sziadien Yra Kareiviu
Milwaukee, Wis. — Dvide- 

szimts keturis metus adgal atė
jo ant svieto kūdikis kuris svė
rė tiktai dvylika unciju arba 
mažiau vieno svaro. Buvo jis 
taip mažiuleliu kad gulėdavo 
cigaru dėžutėj e. Diena 2-tra 
Gruodžio, tasai mažiulelis bu
vo parėdytas in Amerikonisz- 
ka kareivi kuris stojo ant tar
nystes Dedei Šamui.

Vadinasi jis Edmundas Ol- 
kowski, paeinantis isz Three 
Lakes, Wis., kur gyvena jo se
nas tėvas Jonas, 76 metu am
žiaus.

GULĖJO MIRTINAI 
SUŽEISTAS

Pacziule Siautė Su
Kitais

Grover City, Mo. — Valteris 
Schelman, gulėdamas ligonbu- 
teje nuo sužeidimu, kokius ap- 
laike kareje, nesitikėjo kad jo 
nelaba pacziule siautė su kitais 
ir net bandė parduoti savo ku- 
diki del kitu žmonių idant jis 
nebutu jai sunkenybe. Kada 
vyras pasveiko ir apleido li- 
gonbute ana diena, dažinojo 
nuo savo draugu apie pasielgi
mą jo moteres.Užvede jis skun
da ant persiskyrimo kuri ir ap- 
laike. Po teismui motere dingo 
su kūdikiu nežine kur.

BENAMEI VAIKAI
ALKANI IR 

APLEISTI

Baisus Ju Padėjimas

Du Kunigai Ir Dvi Vie
nuoles Nužudytos Per 

Japonus
London — Kunigas Albertas 

Theye, kuris randasi ant Gua-I 
dalcanalo, pranesze buk Japo
nai nužudė du Katalikiszkus 
kunigus ir dvi vienuoles o tris 

' paėmė in nelaisve. Kunigai ir
n ■ • ’vienuoles buvo Avu Avu misi-Mmsk. — Czionaitmei vai-; , , |

, . . , .... „ . joj kada Japonai užklupo antkai, neturėdami jokios prie- J J
. , . . J u, sakydami buk užtai kad da-glaudos ne maisto, ubagauja ir J J , I

.. . __ ___ , neszmejo Allijentams apie Ja-guh po nuogu dangum, neziu-, J J r. .. , „ ' poniszka veikimą ant tos salos,nnt kokis buna oras. Kada at- 1 
važiuoja kokis trūkis in mies
tą, vaikai apgula truki ir mel
džia pasažieriu kad jiems duo
tu kelis skatikus arba duonos.
Tieji vaikai turi nuo 3 lyg 12 
metu.

Vokiecziai tuju vaiku tėvus 
iszžude arba iszsiunte juos in 
kitur dirbti o j u namus sulygi
no su žeme ir sudegino. Kokia 
bus ateitis tuju nelaimingu 
vaiku tai patys galite dasipras- 
ti.

Allijentai Vela
Bombardavo
Italijos Miestus*■

Milanas Ir Turinas Liepsnoje;

100,000 Jugoslavu

Vokiszka Jaunuomene 
Gyvena “Gyvuliszkoj 
Meilej,” Morale Visai 

Dingo Vokietijoj
London — Katalikiszki Vo- 

kiszki vyskupai iszsiuntinejo 
i visiems Katalikiszkiems kuni
gams laiszka kuriame iszreisz- 
ke savo paniekinimą buk Vo
kiszka jaunuomene sziadien 
gyvena- žemiau už gyvulius.Isz- 
tvirkimas kodidžiauses, paleis-

Priesz Vokieczius tuvyste platinasi visur, jaunos’ 
-------- _ ' mergaites ir vaikai gyvena 

Ankara, Turkija — Žinios drauge be jokio pasiprieszini- 
danesza buk generolas Draja mo Vokiecziai sako kad tame 
Mikhailovicz, vadas pasikėlė- nįek0 pikto nemato nes tokiu 
liu Jugoslavijoj, turi po savo bu{ju padidės Vokiszka veisle 
valdžia szimta tukstaneziu vy- turės užtektinai kareiviu ka
ru kurie dagrista visokiais bu- veia kils kare Vokietijoj.

Nuo kada Katalikysta dingo

Liuosnoriu Insiraszy- 
mas In Kariuomene

Sulaikytas
Washington, D. C. — Prezi

dentas Rooseveltas sulaikė 
liuosnorius, kurie insiraszinejo 
isz geros valios in kariuome- 
niszka tarnysta. Visi tieji, ku
rie jau pabaigė 38 metus, aplai- 
kys garbinga paliuosavima isz 
kariuomenes ir turės eiti in 
darbus kur yra dirbami visoki 
reikalingi kariszki dalykai del 
apgynimo tėvynės.

Kietųjų Anglių Bilas 
Perejo

Washington, D. C. — Kon- 
gresmono Ivor D. Fenton, isz 
Mahanoy City, Pa., bilas, kas 
kiszasi in vedimo kietųjų ang
lių apylinkėje tyrinėjimo pra
mone kurioje dirbs visokius da
lykus isz kietųjų anglių, likos 
užtvirtintas ir priimtas per Į 
Kongresą. Toji instaiga kasz- 
tuos 450,000 doleriu, o josios 
užlaikymas ant meto $175,000 
Kur ja pastatys, tai da neap
svarstyta.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

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

ru kurie dagrista visokiais bu
dais Vokiecziams, naikindami
geležinkelius, dirbtuves ir vai- Vokietijoj tai jaunuomene gy- 
diszkas instaigas. Ant Balkanų 
randasi kiti 18 tukstaneziai tu
ju pasikeleliu kurie yra prie- 
szingi Vokiecziams.

Apsivedė Su Penktu
Vyru

vena kaip žvėrys, neturi jokios 
sarmatos ne gėdos.

EKSPLOZIJA
PARAKO

Užmusze 60 Darbininku

Didele Nerimastis Italijoj; 50,- 
000 Vaiku Iszvežta In Sau
ge® Vietas; Rusai Suszaude 72 

Vokiszkus Transportinius 
Eroplanus

Las Vegas, Nev. — Turinti,
tik 25 metu amžiaus Peggy An London, Anglija. — Baisi, 
Kent, paėmė sau penkta vyra eksplozija dirbtuvėje parako 
ana diena. Yra duktė turtingo La Forcita, Belgijoj, užmusze 
dirbėjo krutamuju paveikslu 60 darbininku ir kelis szimtus 
Sydney Kent . Peggy persiu sužeidė. Flanderse kilo dau- 
skyre su paskutiniu George gelis ugniu padėkos per prie- 
Marshell ir ta paczia diena isz- szininkus valdžios, Kurios pa
tekėjo už savo penkto vyro pa- dare bledes ant keliu milijonu 
ruezniko Moxley. franku.

La For eita, Belgijoj, užmusze

Kareiviai Ant Midway
Salos

Sztai musu Amerikoniszki 
kareivei, kurie smarkei ko
vojo ant Midway Salos, ku
rie nuszove daug Japonu. 
Žemiau matome kapraliu 
Hoyle Barr su maszininiu 
karabinu kuris užmusze ma- 
žiause 30 Japonu.

Havajus Moteres Prigialbsti Kareje

LONDON — Kariszki Angliszki eropla
nai vela užklupo su visom spėkoms ant Turino, 
vieno isz didžiausiu miestu, kuriame yra dirba
ma visoki kariszki materiįolai del Vokiecziu. 
Miestas Milanas taipgi likos smarkei bombar- 

1 duotas. Eroplanai bombardavo miestus be pa
liovos per tris valandas o liepsna nuo deganeziu 
namu buvo matyt net Alpu kalnuose. Daugiau 
kaip 50 tukstaneziai vaiku likos iszvežta isz mie
stu iii saugesnes vietas,, Italijos gyventojai yra 

j didėlėje nerimastyje ir spiriasi kad kare butu 
i neužilgo užbaigta nes jau nesiranda saugios vie
tos nuo bombų. Pats Mussolini nežino ka daryt 
nes ir jo ateitis yra labai pavojinga bet turi klau
syti ka jam Hitleris paliepia.

Moskva — Daugiau kaip 6,000 Vokiecziu 
likos užmuszta Stalingrado aplinkinėje. Badai 
72 eroplanai likos suszaudyti, 30 tanku sunai
kinta ir 200 visokiu troku. Rusai dabar yra už
ėmė visus apkasus kuriuose Vokiecziai radosi. 
Daug Vokiecziu paimta in nelaisve o tieji yra 
vyrukai kurie turėjo tik 20 dienu kariszko mok •

Havajos moteres taipgi prigialbsti szioje kareje del Amerikoniszku kareiviu, aus- 
damos visoki materijola kuris uždengia vietas kur randasi armotos, kad ju nevidonas ne
galėtu pateminti isz eroplanu.

slo.

Afrika — Nauja Gvina, kuri buvo užimta 
per Japonus, likos paimta per Allijentus ir dabar 
eina ant Bunos. Keli laivai likos paskandyti per 
Anglikus ir keli suszaudyti. Amerikonai neduo
da Japonams pasilsio ir vis juos iszguja isz nau
ju pozicijų.

Australija — Australiecziai prižadėjo duo
ti visiszka pagialba del Allijentu kad supliekti 
Japonus ant žemes, vandens ir ore ir visiszkai 
iszguiti juos isz Australijos.

Vokiecziai Suszaude
28 Czekus

London — Vokiecziai ana 
diena suszaude 28 Czekiszkus

gyventojus Pragoję už pasi- 
prieszinimus, deginimą namu 
ir suardymą geležkeliu. In vie
na sanvaite Vokiecziai suszau
de 282 gyventojus tarp tuju ra
dosi ir daugelis moterių.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
'gerai ne tik del gyventoju bet 
ir del paties redaktoriaus o til 
raszo apie tai, kas yra tinka 
miausia dėl skaitytoju. Redak 

Į toriai, kurie to prisilaiko, gy

KUNIGAS NUŽUDĖ I PROPAGANDOS
KUNIGĄ I SUMANUMAS

Perdetini Klosztoriaus RUSU FRONTE
Mokyti atrado akyva djalyka'vena ilgiausia, ir .aplaiko dau 

o tai yra, buk visztos turi isz- tPau linksmybių isz szio gyve 
minti. Tai nieko naujo! Mesildmo ne kaip kiti. Ai gal netei

1 sybe ?■esame persitikrinę kad tanikei 
kiauszinis yra iszmintingesnis 
už viszta. Nėra tai jokia melagyste jei- 

  gu nekarta kalbame kad pini-j 
Ar žinote kad szirdis plakaau’ga- O 'bet au8a- Žinoma,1 

paprastai 72 kartus ko'žna mi-|ne tokiu budu kai'P žolc> me' 
nuta arba 4,320 kartu kožna va - • 
landa o 37,843,000 per meta.I* 

i ■ • n •i •i n • j i • n • 1 I i
turite~°imetu' o’ persitikrinsite.kios naudos’ bet turi jis buti 
kelki “džiaba” justi szirdis tu- be8yie, kuris prigialbsti pim- 
ri per jusu gyvenimą. ^U1 ““h’

I tižiai, žmogus ir 1.1., bet prie- 
i

szingai. Bet, jeigu pinigas au-
Padauginkite szita skaitlį kiek;Sa’ liet§a^ buti paslėpta, be jo-

.. Sztai kokiu budu pinigas įga-
Sziadien darbininkai neturi Ii augti: Jeigu paimsime ant 

dairytis in szalis tiktai savo pavyzdies kad žmogus indetu 
daryti ir neprivalo per daug jn banka 50 doleriu ant mene- 
paisyt ant prižadėjimu. Czion ■ si° aRf szeszto procento, tai in

laika vieno meto sutaupys 600Amerikoj kas darosi tai vis
darosi del pinigo. Neprivalo doleriu o su procentu bus $619.- 

■" ■■ ■ • ■ . 66. In penkis metus sutaupys
tai nes jau ant daugelio daigtu $3,000 o su procentu butu $3,- 
persitikrino, kaip likosi paktai 499.35. In deszimts metu, su 
dytais. — Kožnas privalo isz 
geru laiku naudotis, dirbti ir 
paezeduma užlaikyti.

Amerikoj reikia vietele lai
kyti o po visokias pabulkes ne
lakstyti nes ant vietos ir 
muo apsamanoja o katras 
vietos sėdi tai nebedavoja.

per daug ti'keti pavieniai ypa-

ak- 
an t

procentu butu $9,202.18 o in 
dvideszimts metu suma padė
ta ant szeszto procento pasi
daugina ir žmogus per taji lai
ka sutaupytu tik $12,000 bet su 
procentu butu $23,016.24

Tokiu budu pinigas “dirba” 
per save ir atnesza pelną del 
žmogaus, kuris yra paczedus.

Pas Lietuvius randasi prie
žodis: “Papasakojo, kad ne 
ant jauczio skuros netilptu.” 
Man nesvarbu ar szitas priežo •
dis yra Lietuviszkas ar svetim- 
tautiszkas, vien svarbu jo turi
nys kuris daugumai dabar vi
sai yra nesuprantamas. Mat, 
seniau žmones popieros visai 
nežinojo ir raszydavo arba ant 
tam tikru medžiu lapu, vadi
namu “papyrus” arba raszy
davo ant akmens, ant moliniu 
lentelių ar ko kito. Kartais 
naudodavo skūra, tankiausia 
versziuko ar suaugusiu galvi
ju. Ir pirmos knygos buvo pa- 
naszios in dabartines knygas. 
Isz skuros iszreždavo ilgas, da
bartiniu knygų ploczio juostas 
ir ant ju raszydavo. Paraszius, 
susukdavo ant voleliu — bu'vo 
tai seniausiu laiku knygos. Da
bar mums yra aisžku isz augsz- 
cziau minėto priežodžio. Ta 
priežodi tada pritaikindavo 
jeigu kas daug plepėdavo kad 
jo plepėjimams suraszyti ne- 
isztektu jauczio skuros.

Kokis tai 'žmogelis nurasze 
pas redaktorių laikraszezio, 
ant kurio turėjo piktumą, sa
kydamas kad: “jus redaktoriai 
mažai ka žinote.” Ant ko jam 
redaktorius davė sekanti atsa
kymą:

“Arsziausia yra, kad redak
toriai žino tiek, kad apie viską 
negali apraszyti. Redaktoriai 
žino kas už daug lėbauja, kat
ra motere iszeina isz doros ke
lio ir dorybes, katra gyvena su 
prielaidiniu, apie vaikus kurie 
apipleszineja kromus ir žmo
nes ir apie mergaites kurios va
žinėja automobiliais po rod- 
hauzes arba randasi paleistu
viu urvose. Žino apie tuosius 
kurie “meldžiasi prie figūros o 
turi velnią po skūra,” žino apie 
nelabus darbelius kunigu ir 
tūkstanti ir viena kitokiu slap
tybių. Žino ir tai, kad galėtu 
iszleist ėkstra numari laikrasz- 
czio susidedanezio isz akyviau- 
siu, paleistuvingiausiu, karsz- 
cziausiu ir szirdi-pleszancziu 
žinių ant svieto, kokių da nie
kas neskaito ir apie tai nežino 
o užslėpęs tujų visu žinių yra

Įisztrauka raszyyta vieno karei- 
’vio tėvo isz Hamburgo yra 
j pinga. Jis raszo —

“Brangus Os'kar Hubert:
Mes džiaugiamos kad 

sveikas. Taip, mes pergyvenom 
siaubingas naktis 27, 28, 29ta. 
Jeigu tu ežia 'butam buvęs bū
tum pripažinęs ikad savo gyve
nime tokio dalyko dar nebuvai 
mates. Puikus Alster Pavilijo- 
nas 'buvo visiszkai sudegintas 
ir daug kvartalu sunaikinta,. 
Skaiczius žuvusiu sieke 319. Ir 
apie 7,000 sužeistu. Arti musu 
800 bombų krito. ’ ’

Nors tukstaneziai sziu bro- 
sziureliu kaip ‘ ‘ Die Wahrheit ’ ’ 
iszsklaidyta po Vokiecziu pozi-

ti-

esi
Abiejose karo fronto pusėse 

propagandos kova yra vykdo
ma taip pat nepaliaujamai kaip 
ir sostinėse su vienu žymiu 
skirtingumu. Karo frontuose 
yra progų padaryti tiesiogini 
susijungimą su prieszu ir czio- 
nai yra viena vieta kur Hitle
ris, Mussolini arba Tojo negali 
uždaryti Aszies kareiviams au
sis arba akis.

Rusui fronte Vokiecziu karei
viai randa kontaktą su pašau- 
'liti ir pats Hitleris arba Goe'b-

įo-ial- bels negali tai sulaikyti pakol ei jas Rusu lėktuvais, Raudono- 
. . -ęr-t.ILo + n U’ni -sn-n llroi ai ‘.1 <4 ’ lt AhvvUto irQi'Ir.i.i 1 n 11'1 Q nei n«

Firenze, Italija.—Sudas nu
baudė kunigą Giglio Racanati 
36 metu amžiaus ant viso gy
venimo kalėjime u'ž nužudy
mą. savo perdetinio kunigo To
maso Barletto. Racanati ture- 

j damas 22 metu likos inszventy- 
’ tas iii kunigus, bet nesielgė 

dvasis'zkai, tiktai gyveno links- 
, mai ir turėjo gerus laikus. 
Priežastis žudinstos buvo ta: 
Kunigas insimylejo in patogia 
Na'tvma Venta ta, o neturėda
mas pinigu, nusidavė pas kuni
gą Barletto, kuris jam pri^ , 
binejo kiek galėdamas, o kada karas vyksta. Tai yra keistas 
sziuom sykiu atsisakė toliaus prasimuszimas propagandos 
gialbet ir pasakė kad apleis- h'011te ir musu Rusu Ahjantai 
tu kliosztori ir

, Barletto baisiai 
savo geradejaus, 
szmota geležies ir kirto kuni
gui per galva. Negana to, da 
u'žverže virve ant kaklo idant 
butu tvirtu, kad perdetinis tik
rai ’butu mires. Ant rytojaus 
Racanati likos suimtas per pa- 
licija ir uždarytas kalėjime.

r 24 valandas tuomi pasinaudoja. Ju Vokie- 
insiuto ant c2au kalbos propagandos sky- 

„.„,™..:„},„lTius dilba diena ir nakti, kad Į JI kJ V?
perduoti žinias apie szi kava 
Vokiecziams, kurie per pasku
tinius 9 metus nieko daugiau 
nežinojo tik ka Naciai jiems sa
ke. Pagal praneszimus gerai ži
nomo užsienio korespondento 

, Leland Stowe, kuris dabar yra 
'Rusijoje, szis propagandos ka- 

Neužmirszkite Guodotini Skai IRS siaUCZia pCl Visa RUSU f 1011- 

tytojai, atsilygint su prenumerata u> ta taip nepaliaujamai kaip Ika- 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszezio PASKUBINKITE f I ' 
saule pub. co. Mahanoy City, Pa nauciojainį iszaiszkinti Vokie-

Brangiausiu “zbitku” Ame
rikoj yra silpnybe arba liga. 
Vargingas žmogus, apsirgęs
arba kensidamas koki nesmagu
mą, kaip skaudejima dantų, 
akiu arba ausu, negali nusiduot 
pas specialistą nes ant to netu
ri užtektinai pinigu idant mo
kėti brangiai už operacija. To
dėl Europa yra daug mielaszir- 
dingesne del vargszo kaip 
Amerika. Europoj kožnas dak
taras .paskiria kėlės valandas 
savo laiko kurias paszvenczia 
dykai del tokiu vargszu isz ko 
visi pasinaudoja, kurie negali 
daktarui užmokėti.

Amerikoj už dyka nieko ne
gausi. Vargszai turi eiti in vi- 
suomeniszka ligoiibute kur su 
jais apsieina kaip daktarams 
patinka. Geras dentistas yra 
taip brangus kad vargingos 
motinos ir tėvai, apdovanoti 

I

didėlėms szeimynoms, negali 
sau insitaisyti netikrus dantis. 
Tarp musu Lietuviu yra daug 
vargingu žmonių kurie negali 
aplai'kyti gera daJktariszika pa- 
tarnavima kada jos neatbūti
nai reikalauja. Daktaru drau- 
guves privalo- tokiais žmoni- 
mis užsiimti. Mielaszirdingos 
drauiguves taipgi privalo at
kreipti atyda ir juos suszelipt.

Sztai ka raszo viena isz musu 
skaitytoju, ponia Agota Stul- 
gaitiene, isz Baltimores: “Tu
rėjau sena maldaknyge “Szal- 
tini ’ ’ kuri 'buvo da mano bobu
tes ir kuri buvo jau taip suply- 
szus kad net man gaila buvo 
ant jos žiūrėti. Gailėjausi kad 
mano sena dovana turėsiu su
degint bet atsiminiau kad jusu 
redakcija aptaiso knygas ir nu
tariau ja nusiunsti jums. In kė
lės sanvaites aplaikiau 'knyga, 
adgal bet isztikruju jau ja ne
pažinau. Buvo apdaryta in juo
da skūra, su auksiniais papuo- 
szais, susiūta dritcziai ir net 
nudžiugau kad taip puikiai ap
daryta. Patariu visiems, kurie 
turi senas maldaknyges idant 
jas nusiunstu in redakcija o 
džiaugsis isz to kaip asz džiau- 
giuosiu. Acziu jums už gera ap- 
taisyma ir nebraiKgu dąrba.”

BALSAI
MUSU SKAITYTOJU

ras bombų ir szrapneliu.
j Dažniausia, brosziureliai yra 
naudojami iszaiszkinti Vokie- 

jcziu kareiviams apie kita szio 
karo puse. Bet ir'garsia-kalbiai 
placziai naudojami fronto lini
jose, ir Vokiecziai belaisviai

Frank Egile, isz Millsboro, 
Pa., raszo: Mano tėvelis melde 
manes kad paraszycziau jums 
ir padekavoti už p risiant in ėji
mą jam “Saules,” kuria aiplai- 
kineįje be jokio užvilkimo nuo 
kada jisai ja skaito jau dau
giau kaip 20 metu.

Konstancija Pažeriene, isz 
Gary, Indiana,, raszo: Prisiun- 
cziu tamistoms užmokesti uiž 
“Saule,” ant ateinanezio meto, 
kuria asz labai myliu skaityti. 
Asz skaitau ir kitus laikrasz- 
cziuis, bet jusu man patinka ge
riausia ir laukiu tos dienos ka
da pas mus atsilanko. Linkiu 
jusu iszdavystai geros sveika
tos ir ilgo 'gyvenimo ir “Sau
le” skaitysiu pakol gyva bu
siu!

P. Laužikas, isz Wilkes-Bar
re, Pa., raszo: Prisiuncziu ta
mistoms užmokesti už laikrasz- 
ti “Saule” ir tariu szirdinga 
acziu. Skaitysiu ir platinsiu 
laikraszti “Saule” taip savo 
draugu. Vienam savo kaimy
nu daviau pasiskaityt laikrasz
ti ir jusu ko p e r t a kad už? lira- 
szytu “Saule,” bet ar jisai isz- 
pilde mano praszyma, tai to 
nežinau. 

------- i
Jokūbas Sviedries, isz New 

York, N. Y., raszo: Prisiuncziu 
tamistoms užmokesti už laik
raszti “Saule” ir •sveikinu visa 
redakcija su szventems Kalėdų 
ilgo pagyvenimo ir geros svei
katos ir sulaukti laimingai a- 
teinanezio Naujo Meto!

“Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese.
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Sziais budais, tiesioginis susi
jungimas su Vokiecziu karei
viais palaikytas Stalingrado 
fronte ir propagandoje kaip ir 
kareje padeda Suv. Tautu pa
stangoms.,

Office War Information, 
Washington, D. C.

Sziame pavojingam laike, 
tavo Tėvynė reikalauje tavo 
paszialpos. Pirkie Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes. ,

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

ji Armija vartoja invairiausius 
budus kad patikrinti ju pateki
mą in Vokiecziu rankas.

Naikczia Rusu kareiviai meta 
pakelius sziu lapeliu in prieszu 
apkasus arba pririsza prie ba
lionu ir vėjo pucziami nuskren
da in prieszu linijas. Tada ka
rabinais perszauja balionus ir 
pakeliai nukrinta.

Vietose, Volgos sriove nesza 
lapelius prie Vokiecziu fronto 
popieriniuose laivukuose. Yra 
vietų tarp linijų kur Vokiecziai 
eina žvalgyba kiekviena nakti 
ir tenai Rusai irgi palieka lape
lius... dažnai ir laiszkai raszyti 
Vokiecziu 'belaisviu savo szei- 
moms buna taip siuncziami.

dažnai kalba su vyrais isz. savo 
pulko. Belaisviai nori dažnai 
kalbėti. 'Naciu propaganda Hit
lerio armijoje daug baimes in- 
vare savo kareiviams skleisda
ma gandus, Ikad Rusai užmusza 
visus belaisvius. 'Szios kalbos 
per garsia-Jkalbius inrodo kad 
tas ne tiesa ir Fritzas pradeda 
kitaip galvoti.

Fronte, szie garsia-kalbiai 
turi būti gana inkyrus Naciu 
aulksztajai komandai nes ka 
Vokiecziu kareiviai girdi kiek
viena nakti, yra tas ka patys 
Vokiecziai belaisviai pasako. 
Vokiecziu kareiviai Rusijoje 
nieko nežino apie Alijantu 
bombardavimus Vokietijoj ar
ba Ameri'kiecziu bombardavi
mą Lille mieste. Bet Vokiecziu 
kareiviai Rusu fronte gauna 
szias žinias kiekviena vaikara 
savo kalboje.

Daugelis Vokiecziu belaisviu 
Rusijoj pripažysta savo neri
mą, todėl kad ju karininkai pri
žadėjo paimt 'Stalingrada Rug
sėjo menesi. Vokiecziu karinin
kai sake kad tada karas pasi
baigs. Rusu garsia-kalbiai sa
ko “jusu karininkai pasakė 
jums priesz 5 sanvaites kad ju
su Įpu'lkai paims Stalingrada. 
Bet jus pražudete tukstanezius 
vyru ir. Stalingradas dar ne pa
imtas. Kodėl? Kiek norite dar 
daugiau žiemų praleisti Rusi
joj apkasuose?” Sziame pas
kutiniame y? paraszyta apie 
bloga derliu sziu metu ir yra 
inde tas laiszkas nuo Vokiecziu 
kareivio motinos, kuriame ji 
rūgo ja apie bloga maista.

Svarbus pirmo puslapio 
straipsnis pranesza kad Hitle
ris yra užgrobęs visa Europa 
bet duonos paskirstymas Vo
kietijoj vis darosi mažesnis. 
“Ar ne kvaila kovoti del Hit
lerio parazitu? Pagalvokite 
rimtai. ’ ’

Patys Vokiecziai suteikia 
propaganda formoje laiszku, 
kurie rasti pas ju žuvusius. 
“Die Wahrheit” spauzdinta 
daugeli sziu laiszku, sekama

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

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

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

ų- visos TRYS 
KNYGUTES 

••SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

L. TRASKAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABORIUS

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

MAHANOY CITY, PA.

$1.00 Vertes Knygų Už 50c
Iszsirinkite isz sekanca 

50c., o 2 
Adresavokite: SAU1 

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 turki- 
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu...........35c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustymu; Peleniute; Du brolei 
yargutis ir Skuputis, 6Q pus.. .15c

io katalogo už $1 vertei 
plaikysite knygas pei 
E PUBLISHING CO.,

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

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

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoias. 76 puslapiu...............20c

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

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

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

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

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

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

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

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu.........................15c

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu...........15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. 
Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c

No. 147 Trys istorijos apie Raga
na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu................20c

No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir 
Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu ..................................................15c

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

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Sz'dlpikas; 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. 
6Q puslapiu .................................15c

i knygų, prisiuskite tik 
paczta.

Mahanoy City, Pa.
No. 160 Keturiolika istorijų apie 

Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Viesznats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adresas:
Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.
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JURGIS DURNELIS
(Tęsinys)

m.
Duktė szaltysziaus Vargelio, 

Alina, buvo vienturte; tai-gi 
gražiai buvo užauginta ir daili, 
lyg stirna.

Vaikinai lipo prie jos, kaip 
Žydo duszios prie žibanczios 
žvakes; del to mislijo apie sa
ve, kad ji yra vercziaiusia ne tik 
Skaudžiuose ’bet ir visoje para
pijoj. Turėjo teisybe. Žiema, 
būdavo, szaltyszius užkinkys 
drigantą in rogutes, pririsz 
prie dyselio varpeli, pasodys 
paczia ir dukterį ant maiszo, 
prikimszto szienu o pats atsisė
dės priszalkyje ant lentutes 
szvilptels... Varpelis negau
džia, drigantas užvengia ir ei
na, kaip vejas: tiktai galai rau
donu vilnoniu skepetu szvilpia 
ore.

Vaikinai, sustoja, linguoja 
juokdamiesi isz džiaugsmo ir 
mislija: va, kaip pas mus!

Ant galo szailtysziute isz vi
su pusiu buvo tokia, kokiu ma
žai yra.. Iszejus in ruglpjute, 
kad uždainuos, tai net po visus 
laukus antbalsis skamba; prie 
daibo pjautuvas jos ’žvilgėjo o 
kaip vakare, įgryždama namon, 
szokinejo nuo kupsto ant kups
to, tai net visas kūnas drebėjo, 
— taip buvo sveika ir graži. 
Žodžiu, mergina ir grafui in 
pora tiktu.

* * *
Nors isz ryto buvo tankios 

ir szaltos miglos, saulei užtekė
jus, darėsi vis sziltyn. Kaimo 
merginos iszsirenge in bažny- 
czia vasarinėse drapanose. Ei
nant keliu, Vargeliu Alina 
cziauszkejo, lyg szarka ant tvo
ros — kaiminkos jai antrino. 
Greta, ju ilgu redu ėjo vaikinai 
ii- kada-ne-kada primetinejo 
asztru žodeli.

įsa tolo, vienas sau, nuleidęs 
galva ir .krypuodamas isz vie
nos puses in kita, ėjo Jurgis. 
Žiūrint aut lėto žingsnio, rodė
si, kad sunkus Lietuvis ne spė
ja su kitais eiti; vienok buvo 
tai tik nuovilius ir su kiekvie
nu žingsniu vis labiaus artino
si įprie kuoupos. Juk visas kai
mas žinojo kad Jurgis, ar ei
nant ar dirbant, ka tik pajuuda 
o vienok visus aplenkia. Kad 
kas ji pamatytu, kaip sau vie
nas su dalgiu ant lankos isz lė
to kruta, pasakytu, 'kad tai yra 
menkiauses szienp juvis; vie
nok nebuvo vyro, 'kuris iszdry- 
stu stoti su juomi lenktyn: ke
lis syk mostels ir jau prispiria 
smarkiausiąjį, ir taip varo, kad 
retai katras isztesa, tai iszpila 
septyni prakaitai ir jau dan
galus bandyt nenori kad ir pul
ti lasziniu pažadėtu. Taigi nors 
Jurgi vadino durneliu ir juo
kėsi isz jo užkietėjimo, gilumo
je dvasios jo bijojo. Būdavo, 
kaip tarp būrio vaikinu užka
bintas palžeistingais juokais, 
eina sau tykiai, vos bejudan*, 
tarytum eina žubris tarp kai
menes vilku — vienas mostelė
jimas ragu, ir katras nors isz- 
leks in ora. Bet žubris to neda
rė ne’s... nes buvo durnelis. Taip 
tai pajiegos kūno klauso pa jie • 
gu doros.

Kaspinai kvatojancziu mer
ginu szuabždejo prie kiekvieno 
pasijudinimo ir sykiu visi ga
mino visaip margas pynias. 
Jurgis užsižiurę jo aut merginu 

akis ant Alinos: jos

★
★ 
★ 
★
*

rasztininlko o gal prireiks ir to
liau® kur pasiekti...

— Tai, daryk, kūmai, kaip 
tau rodos...

Tiems bekalbant Piktas isz- 
varvino isz bonios paskutinius 
laszus alaus, stuktelėjo in stala 
indu ir suszuko:

— Leiba!
Kada szinkorius atbėgo, jis 

tylėdamas parode anam bonia. 
Vikrus szinkorius neklause: 
kiek ? — nes žinojo su kuom tu
ri reikalą. Piktas tai ne koks 
ten badgalys, del kurio reikia 
mieruoti pusgorcziais; del to
kiu gas,padoriu nėra kitokios 
mieros, kaip tik gorczius — ii’ 
da diktas, nuo penkių kvortų 
Varszavinis.

* * *
Ant rytojaus, pusrycziuo- 

jant, atsidarė Piktu durys ir 
ant slenksczio pasirodė szalty
szius.

— Tegul bus pagarbintas! — 
tarė nusiimdamas kepure.

— Ant amžių amžinųjų...
— Žegnok Dieve!
— Praszome.
— Dėkui, —pasakė ir atsisė

do ant suolo.
— Ko-gi, tamista, sėdi gale 

stalo, — tarė pasikeldama Pik
tiene, — net koktu! Meldžia
mas in kerczia!

— Vis tiek, valgyt nenoriu o 
pakalbėti galiu ir ežia sėdėda
mas, — atsake szaltyszius iszr- 
sitraukdamas pypkia ir masz- 
na su tabaku.

— O ka dabar veikiate? Ar 
daug iszkulete? — paklausė, 
kiszdamas, cibuka in tiesuji 
kampa lupu.

— Kuliame pamaži, — pra
stume Grigas, nes tuom tarpu 
insidejo in burna pusėtina kąs
ni duonos.

Vilei'ku kulia, kaip gal: ir 
gaigyste ir per visa diena.

— Girdėjome, — tarė Grigie 
ne, — Dievas žino, ko taip sku
bina...

— Girdėjome, — tarė Gri
giene, — Dievas žino, ko taip 
skubina...

— Mat, sako, sunu nori ženy- 
ti, — ketina siausti pįrszli. Per 
Adventus pamergaus o jeigu 
kaip, tai po szveneziu bus ves
tuves.

Katriuka užspringo, apkaito 
lyg vysznia ir nuleido akis. Gri
giene susznabždejo: — pavydi 
kas — o Jurgis dkersai dirste
lėjo ant sesers.

— O pas ka siuns ? — paklau
sė gaspadine, atsikreipdama in 
szaltysziu.

— Et! seniai mislija pas Bu
rns : pas Szileika arba pas Mer- 
kuli... o suims nenorėtu. Sako: 
ir asz pats kelia rasiu. Senis 
neva pasakęs, kad neįeisiąs 
dauginus niekur — nežinia da 
kaip bus.

— Girdėjau, — pridūrė Gri- 
iene lyg nenoroms — kad pir

miausia lieps užsukti pas ta
mista.

kaspinai buvo invairiausi ir 
žingsniai smagiausi. Susilygi
no su visais ir netikėtai atkrei
pęs galva in szaltysziute tarė:

— Daili isz tamistos mergi
na!

Ant taip netikėtu žodžiu Var- 
geliute nežinojo ka sakyti; vie
nok tuoj atsikvosze ir atsirė
mė:

— O ar girdėjai, Jurgi, kaip 
sakydavo Gudas kuris grabia 
kasė dvare: “Ne del szuns de- 
szra.”

Vos tai isztare, garsus juo
kas merginu ir bernuku pa
sklydo ore. Jurgis nieko neat
sake, net ne ant vieno nežvilg- 
terejo, tiktai smarkiau sujudė
jo ir vienoje akimirkoje paliko 
kur kas užpakalyje linksma 
būreli.

Pasibaigus juokui, visi isz- 
syk nutilo. Merginos, lyg susi
tarusios, mislijo:

— Kam ji taip pasakė? Dur
nas, tegul sau durnas bet gas- 
padoraitis, toks kaip ir ji, kam 
ta pana,berija? Turbūt už pono 
nori iszteketi!

Vaikinai taip-gi mislijo:
— Jeigu jam, tai ir mums bu

tu taip pasakius: ka vienturte, 
tai jau gali kalbėti, ka seile at- 
nesz?

Ir pati Alina jaute negerai 
pasakius, tai-gi buvo lyg nesa
va. Veltui save ramino: ka ežia 
žiūrėt ant durniaus! — vienok 
nesusiramino.

Vos tik po piet, ipargryžta irz 
bažnyczios visi, užmirszo ta at
sitikima ir vela juokėsi links
mai.

IV.
— Sveika, kurna!
— Ant sveikatos, kurna!
Toki szauksmai karts nuo 

karto lekiojo isz lupu besimy- 
lincziu kaiminku: Varpelienes 
su Piktiene. Ant stalo stovėjo 
didele bonia alaus o szale gulė
jo : krūva blynu, pora deszru ir 
du dideliu ragaisziu. Kada mo
ters, 'begerdamos bucziavosi ir 
apkalbinėjo kaiminkas, Grigas 
su szaltyszium, pasilenkia ant 
stalo, pusiaulgarsiu pavartau
niai kalbėjo. Pertraukdami 
kalba, riaukė isz stiklu alų, 
priek tam Piktas 'kas syk da- 
de jo:

— Gerkie-gi, kūmai, in 'dug
ną!

O pasirodžius dugnui, vėla 
pildė.

Sztai szaltyszius atsitiesė, 
pridėjo prie kaktos pirszta, pa- 
mislijo ir su isžkilme tarė:

— Na, tai jau pažiūrėsime!
Sargi Grigiene, lyg laukda

ma. tos valandos, pakilo ir pu- 
siaubailsiu iszspraude:

— Pasirūpink jau, kūmai, 
kiek galėdamas o ka jau reiks 
— tai bus... kaip Dievas prisa
kė...

LINKĖJIMAI
DEL KALĖDŲ IR NAUJU 

METU !

Lietuviu kalboje ir busi- 
te užganėdinti! Jaigu ju

mis patiks parodykite savo 
draugams. 10c už viena; 3 už 
25c., arba 20 už $1.00 gražiu 
Linkėjimu su Konvertoms.

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio - 15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas;

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.

— A, kurna, — tarė szalty
szius pavartauniai, — bet to 
negali. Juk neveltui sako prie
žodis: “Kas tepa, tas važiuo
ja”... tai jau toki laikai atėjo. 
Neapsieisi ne be vaito, ne be

— Negalima pasakyti, kad 
tai butu badgalys; mes nenieki
name : sziadien asz szaltyszium, 
ryt jis... 'bet mus Alina da per 
jauna, paspes. Kol da prie tė
vu, žinia, o kaip'bus isztekejus, 
nieks nežino... O kad Vileikai 
nori geros koligacijos, tai nėra 
kuom stebėtis.

Pasakęs tai, kur galėjo in- 
sprausti taip iszmintinga žodi, 
girdėta dvare, szaltyszius pa
traukė durnus taip smarkiai, 
kad net pypkėje suspirgėjo.

Grigai su pagerbimu pažiu
rėjo ant iszmintingo kaimyno. 
Katriukės veidas praszvito ir 
ji net plaukus pasitaisė. Tik 
vieno Jurgio niekas neliete.

Visi nutilo. Szaltyszius kelis 
kartus atsikrurikszte, lyg norė
damas ka pasakyti, bet du kar
tu užbaigė valymu cibuko. Ant 
galo, insukdamas ji in pypkia, 
lyg visai atszalusiai, pritarė:

— Girdėjau, buk Jurgis nori 
užraszyti lauka jusu vaikams.

— Tai jau kad žmonėms vis
kas ir rupi, — atsake nedrąsiai 
Grigiene, — tai da nieko, nes ir 
nėra ka skubinti.

— Už kiek pirkau, už tiek ir 
parduodu, — tarė szaltyszius 
paviartauniai. — Tai nebutu ne 
dyvu, jeigu dede ufžraszytu bro
lio vaikams; jiems kur kas bu
tu lengvinus, — ar tai liosus 
traukiant, ar kitur. Ne visiems 
taip pasiseka, kaip ana Jur
giui, isztraukti paskutini nu
meri.

Dede, rodos negirdejo visos 
kalbos, užsigulęs, rijo viena 
szaukszta kukuliu po kitam. 
Szaltyszius vėla iszsieme cibu
ka ir gilei intraukes 'kvapą, 
pūstelėjo isz viso vieko, net jo 
veidas pamėlynavo, cibuikas 
spirgėjo, cypė, kaip čigono 
eszis.

— Asz isz tikro, — latsiliepe 
insukidamas cibuka, — misli- 
jau sau: jeigu teisybe, ka žmo
nes pasakoja, tai kaipo kaimy
nas, be jokio kaszto, padarysiu 
davadus ir peczeti prispausiu... 
Vaitas taip-gi prispaus. Jei-gu 
tik Jurgis nori, tai tamista be 
reikalo vilkiniesi; diena musu, 
— amžis musu; kaip bus kitas 
szaltyszius, kitas vaitas — tai 
ne taip lengva. Ot ir dabar va
žiuoju in kancelarija; pasalky- 
cziau rasztininkui, vaitui ir 
gana.

— Nežinia, — tarė nusimi
nus Grigiene, — tai jau nuo 
Jurgio priguli, — kaip jis?...

— O ka jis ! — atrėmė szalty
szius, — ka žmogus syki pasa
kė, tai pasakė. Ar tai naujiena! 
Ar mes Jurgio nepažinstame! 
Tai ne toks žmogus, kad ant ve
ju kalbėtu.

(Bus daugiau)

Ne kožnas gali šzauti 
tiesiog, kuris turi ka- 
rabina, — bet kožnas 

«**■■■ gali pataikinti in ban
ka pirkti Amerikos Kares Bo
rus ir Markes. Pirkite savo 
sziadien!

— Kaip užsuks, taip ir atsi
suks — pasakė szaltyszius, va
lydamas cibuka.

— Tai-gi kad, Dieve tu ma
no, kiekvienas badgalys kabi
nasi auigsztyn lyg vėžys ant ve
lėnos, — pridūrė Grigiene.

Ant taip pažeistingu žodžiu Į 
Katriulka kruptelejo, rodos jai 
butu inlindus in pažaste varle 
o szaltyszius, iszvales cibuka, 
tarė:

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

mirkyk,
Bobelei kaili iszdirbk, 

O jeigu valia bobai duosi, 
Tai suvis nusiszpicuosi.

j PIGUS KOPŪSTAI 
IR LASZINIU PALTIS

Miestelyj P—, gyveno skust- 
barzdis, vadinosi jis Taurukas 
ir buvo visiems pažinstamas. 
Neskuto jis, po teisybei, barzdų 
bet gydė žmones, nes vaiske bu
vo felezerium o felezeris, seno
vės laikuose, tai ir plaukus 
kirpdavo ir barzdas skusdavo. 
Tai vėla žmones gydindavo — 
leisdavo krauja isz gyslų ir tau
res statydavo, traukdavo dan
tis ir nekurias mostis dirbo. 
Mokėjo grajint ant smuiko ir 
klerneto, per ko neretai grajin- 
davo ant vestuvių. Žodžiu, bu
vo prie visko tikes, mėtytas ir 
vėtytas. Szposu buvo pilnas, 
kad ne viena paika apgavo ir 
apsuko.

Geru jo prieteliu buvo Bal
trus Lepszius, isz kaimo Pai- 
kiszkiu, netoli nuo to mieste
lio.

Lepszius laikais dimdavo sau 
leist krauja o kada tik neleis
davo, tai visa diegliai suimda
vo.

Buvo tai rudens laikas. Kar
ta pradėjo jam danti labai gelt 
o tasai buvo kiauras. Nubėgo 
tuo jaus pas Tauri kad duot isz- 
traukt nes negalėjo dalaikyt,

Kada buvo jo stabo j, Tauris 
liepe sėst, paėmė replukes o ve, 
buvo per visa nakti nemigęs, 
eme ir pasimilijo — vietoje 
skaudamo danties, iszlupo svei
ka. Žmogeliui, nors ir vidudie
nis buvo, pasidarė tamsu aky
se. Tuom laik Taurukas nenu
siminė ir tarė:

— Nepyk už tai, mano Bal
tramiejau, asz ka darau, gerai 
darau1, nes ve, tavo dantų szak- 
nys labai ilgos, tai turėjau kita 
isztraukti kad skaudama gale- 
cziau geriaus isztraukt. Pama
tysi pats.

Laike, kada Baltrus isz bur
nos krauja spjaudė, kasžin ka 
pasznabždejo Taurukas savo 
tarnui, kuris pas ji mokinosi. 
Mokinys eme špilka ir užpaka
lyj Už kėdės atsistojo. Tauru
kas ėmėsi antru kartb prie dan
ties. Kada suemes danti trukte
lėjo, mokinys dure su špilka in 
pasturgali jog net Baltrus pa- 
szoiko, — danti iszlupo.

— O teisybe, ponas daktare, 
— tarė Baltrus, spjaudamas 
krauja isz burnos — teisybe, 
kad szaknys gilei buvo nes pa
jutau, Ikaip net man sedyneje 
atliepe! x

Su džiaugsmu užmokėjo už 
isztraukima danties o kada 
Taurukas paklausė ar neturėtu 
jam parduot pora kapu kopūs
tu — prižadėjo kopigiausiai 
parduot.

Taurukas ne po ilgam gavo 
kopūstus bet užmokėt negalėjo 
nes daktarėlis niekados pinigu 
neturėjo, per ka prižadėjo kita 
karta užmokėt.

Tuom laik bego sanvaite po 
kitai o Taurukas suvis apie už
mokesti už kopūstus užmirszo 
nors ir kasdiena kopūstus val
gė. Baltrus kelis kartus buvo 
pinigu bet tas vis iszsisuko sa
kydamas kad turi bėgti pas li
goni — ir taip vis Baltrus gryž- 
davo su niekuom namon.

Viena karta iszsirenge Bal
trus ant tikro atsiimt pinigus 
nes jam labai buvo reikalingi o 
ir rūpėjo. Kada atėjo rado dak
tarą namie bet tas paszokes ne

Nekurie vyrai dideli varga 
turi, 

Norints dilba ir czedina kaip 
priguli,

Bet kas isz to, jeigu nie'kszas 
boba,

Ka vyras uždirba tai ji isz- 
duoda.

Vaiku neprižiūri, 
Bile ji gerai turi, 

Vyra už nieką laiko, 
Ne valgio jam nepataiko. 

Nuo visokiu žodžiu ant vyro 
plusta, 

Lupa patempus iszrodo rusta, 
Visados savo vyra nužiurineja, 
Ndbutus daigtus prikaiszineja.

Juk ne dyvai, juk taip už
auginta,

Nuo mažens prie pikto 
pripratinta,

Ba koki tėvai, 
Toki ii- j u vaikai.

Atsigimus nuo žmonių, 
Turi būda gyvuliu, 

Ne prie tanciaus, 
Ne prie ražaneziaus.

Ka nauja szuka pritraukia, 
Geriausi 'kvepalai neisztraukia, 

Prie ko jaunas pripranta, 
Lyg senatvei neatpranta.

Gyvuliszkai augintas, gyvuliu 
pasiliks,

Lyg smert tokiu pasiliks.
Taip mano rūteles, 
Jaunos ir seneles, 

Jeigu meszka iszmokina szokti, 
Tai ir jus turite iszmokti 

gyventi.
Savo vyrus paguodokite, 

S’zunc vietoje nelaikykite, 
Ba per vyra gera buvimą 

turite, 
O be vyro varga velkate.

Ne viena po jo mirteziai fri- 
szinasi, 

Priesz visus statosi, 
Isz ko visi juokėsi, 
O net ir bjaurinasi.

Už keliu menesiu bobele pa
sileidžia,

Nosi žemyn nuleidžia, 
Tada ir apie nebaszninka 

atsimena, 
Ir jau tuju komedijų būna 

gana, 
Tada bobele pakutavoja, 

Nebaszninka vyra už kitus 
garbavoja.

* * *
Apie Bostoną jaunamarte 

atsirado,
Tai szirdeles, lėta vyra gavo, 
Tas ant visko per pirsztus 

žiuri, 
Džiaugėsi kad linksma bobele 

turi.
Teisybe, linksma ir zulinasi, 

Vyrams in akis kabinasi, 
Nesenei vienas gerai isžkoliojo, 

Na ir už tai prova turėjo.
Ba bobele prigunde, 
Vyrelis apskundė,

Bet proves nelaimėjo, 
Pati kasztus užsimokėjo.

Geriausia kaip vyras narsus, 
Nulaužo bobelei ragus, 
Tada nereikia provotis, 

Po sudus trankytis.
Pinigai bereikalo ant provu 

iszeina,
O tie pinigai sunkei žmogui 

pareina, 
{Sakalėli, geriau diržą pa

va iszsigandes paszauke:
— Del Dievo! o-gi kas tau, 

Baltrau? Ar tu priepuoli ga
vai? Nuo ko tavo veidas taip 
isztines ?

Tai pasakęs parode jam veid
rodi kuris padidina veidą. Ka
da Baltrus dirstelėjo, baisiai 
persigando nes tikrai pasižiu
rėjas pamate savo galva kaip 
vied ra.

— Kibą tave, Baltrau, kvara- 
ba neszioja su tokia liga! — rė
kė Taurukas: — ar negalėjai 
namie lovoje tysot. Juk tu, vai
kine, už sanvaites paneziakas 
padžiausi. Turi kogreieziausia 
apsiriszt galva sziltai ir tuo
jau® važiuot namon.

Tuojaus Taurukas eme pora 
vilnoniu autu ir apriszo Baltrui 
galva taip, kad tik nosies ga
las buvo matyt, davė paskui 
kokios tai sriubos liepdamas 
kasdien po szaukszta gerti ir 
pora sanvaieziu lovoje gulėti 
nes jeigu to, girdi, nepadarysi, 
;bus po tavim.

Kada Batrus parvažiavo na
mon, pati jo labai persigando 
kada pamate savo vyra aprisz- 
ta.

— Oj-oj-oj, Magdyte, klok 
lova ir iszvirk remunaieziu nes 
esmių suvis blogas — turiu ro- 
žia, kaltuna ir priepuoli galvo
je!L ,

Per Visa sanvaite gulėjo Bal
trus lovoje, susziles kaip pele o 
smertis prie jo sėdėjo nes taip 
daktaras pasakė.

Kada dvi sanvaites iszgule- 
jo, pradėjo su paezios pagialba 
autus nuo galvos nuriszinet. 
Pamate pati, kad veidas nešu
lines ir Baltrus, kada pasižiu
rėjo in savo veidrodi, labai 
džiaugėsi, už ka ant rytojaus 
nuvažiavo pas daktara kad pa- 
dekavot.

Kada daktaras pamate inei- 
natoti Baltru, tuojaus pradėjo 
krapsztyt kiszeniu, nevos jesz- 
kodamas pinigu, kuriu neturė
jo kad užmokėt už kopūstus. 
Bet Baltrus nenorėjo apie pini
gus ne klausyti. Dovanojo tuos 
kopūstus ir da kita diena atve
žė palti lasziniu ir dėka vogda
mas kalbėjo:

— Taip, ponas daktare, kad 
ne jus, bueziau numiręs.
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Žinios Vietines
t Juozas Valinskas, 20 me

tu, 52G W. Centre uly., mirė 
Utarninko ryta Locust Moun
tain ligonbuteje sirgdamas tik 
trumpa laika. Velionis gimė 
mieste. Paliko tėvus, du bro
lius ir viena seseri. Graborius 
Traskauskas užsiėmė laidotu
vėms.

—- Ponas Petras Lasavicz- 
ius, gerai žinomas biznierius, 
isz Gilbertono, lankėsi mieste 
su reikalais, taipgi ir užėjo in 
spaustuve “Saules” užkalbyt 
puikius sieninius kalendorius 
ant 1943 m., kuriuos iszdalines 
del savo koisitumeriu. Sieninei 
kalendorei yra puikus, 15x23 
colius didumo, su menesiais ku
rie parodo szventes ir taut isz- 
kas szventes. Ponas Lasavicz- 
ius laiko valgomųjų daiktu 
kroma. Sako, 'kad turės keletą 
ekstra kalendorių ir naujiems 
kostumeriams kurie ateis in 
laika.

— Sziomis dienomis lanko
si pas savo motinėlė, Mare Gri- 
nevicziene, jos duktė, pulkinin
ke Matilda, kuri randasi ant 
tarnystes Bowman Field, Ky., 
kaipo nors© arba dažiuretoja 
ligoniu. Matilda instojo i a ka- 
liszka tamysta 1 d. J ui a j aus. 
Ša'ko kad jai patinka tarnysta 
ir gal neužilgio bus iszsiunsta 
in užmari.

—• Ponstva S. Gudalevicziai, 
isz Tamakves, ir sūnūs Leonar
das, motoravo in miestą atlan
kyti savo pažystamus ir redak
cija “Saules” nes ponstva Gu
dalevicziai yra seni skaitytojai 
“Saules” kuri jiems laibai pa
tinka ir pataria kitiems ja už-' 
siraszyti. Acziu u'ž atsilanky- 
ma.

—- Pacztorius Guinan ap- 
reiszkc kad del didesiiio parau
tume žmonių pacztas bus ati
darytas Sukatomis lyg G va
landos ir Nedeliomis lyg 12 va
landai pietų, pardavinėti ženk
lelius.

SHENANDOAH,PA.
t Jonas Kavolus, 412^2 E. 

Arlington ui y., kuris kitados 
gyveno Fradkvilioję, mirė pa
vieto ligonbuteje Schuylkill 
Haven, Utarninko vakarai. Bu
vo senu gyventoju Amerikoj ir 
dirbo kasyklose. Paliko paezia 
Helena, duktere Mažeikiene, 
isz Waterbury, Conn., ir du 
brolius Kazimiera, isz Frack vi
lios ir Petra isz Waterbury, 
Conn. Likos palaidotas Ket
verge ryta su apeigomis Szv. 
Juigio ‘bažnyczioje.

t Panedelyjo likos palaido
tas Vincas Janonis, nuo 961 W. 
Coal uly., su apeigomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje. Graborius 
Menkeviczius laidojo.
t Pati Viktoro Markevi- 

cziaus mirė Utarninike po piet 
namie, 334 W. Lloyd uly., sirg
dama tik trumpa laika. Po tė
vais vadinosi Agnieszka Sze- 
manskiute. Paliko vyra, moti
na, du suims, dvi seseres ir ki
tas gimines. Bus palaidota Su
imtoje su apeigomis Szv. Jur
gio bažnyczioje, prie kurios 
prigulėjo. Graborius Valiu'ke- 
viezius laidos.

Girardville, Pa. f Kazimie
ras Juodsnukis isz Connerton, 
likos palaidotas Panedeli įsu 
apeigomis Szv. Vincento baž
nyczioje. Laidotuves atsibuvo 
isz namo velionio brolio Juozo 
nuo 24 E. Main uly. Grabo- 
rins Menkeviczius laidojo.

Jau Kad Vogt, Tai 
Gerai

Greensburg, Kans. — Czio- 
nais likos aresztavotas Hugh 
Gearson, prezidentas vietines 
bankos už prisisavinima žmo
nių pinigu, 15 tukstanezius do
leriu. Prisipažino jis prie kal
tes už ka likos nubaustas tik 
ant penkių metu kalėjimo.

Dabar paimsime antra atsi- 
tikima vagystos papildyta per 
varginga žmogeli, Bena Sun-Į 
derson, 22 metu amžiaus, už 
atemima kitam žmogui 50 do
leriu už ka likos nubaustas ant 
10 metu kalėjimo.

Tos dvi vagystos tik tuomi 
skiriasi kad bankieris pavogė 
pinigus mandagumu o Benas 
atėmė pinigus nuo savo aukos 
su pagialba revolverio. — Jau 
kad vogt, tai gerai!

Vaikai Mate Kaip Moti
na Atėmė Sau Gyvastį

Camden, N. J. — Trys maži 
vaikai, Joannes Behm, 32 me
tu, 1529 S. 6-tos uly., nusiste
bėjo pamatia motina stovinezia 
prie ga.zinio pecziaus užsime
tus surdota sau ant galvos ir 
apdengus pecziu. Motina palie
pė jiems eiti gulti o kada vai
kai atsikėlė isz ryto, rado mo
tina sukritusią prie pecziaus 
negyva, užtroszkusia nuo gazo. 
Jos vyras likos pastatytas po 
$5,000 kaucijos nes buvo nužiū
rėtas per palicija buk tai jis bu
vo priežastim moteres savžu- 
dinstos. Jos vyras yra pardavė
ju tikietu del Greyhound boso 
kompanijos ir nekarta kerszi- 
no atimti savo moterei gyvastį. 
Badai motere nužiurinejo ji 
kad buvo susineszes su kita mo
tere. Motere buvo Lenke o vy
ras Vokietis.

Buvo Jai Per Senas 
Vyras Nužudė Ja

Kansas City, Mo. — Avrey’o 
Veesley pati, 32 metu, skundė
si priesz savo kaimynus ir pa
žystamus buk jos vyras yra per 
senas jai ir yra tikras “gra- 
mozdas.” Vyras, paemes revol
veri, stojo priesz motere kalbė
damas: “Tu rugoji priesz kitus 
kad asz esmių tau per senas o 
kodėl apie tai neatsiminiai ka
da už manes tekėjai?” Su tais 
žodžiais paleido in motere tris 
szuvius padedamas ja negyva 
ant vietos. Jo motere buvo už 
ji beveik 20 metu jaunesne ir 
gyveno su savo vyru tiktai ke
turiolika menesiu.

Ar-gi Tai Butu Velnio 
Veisles

Houston, Tex. — Artimam 
miestelyje Dewall užgimė tūlai 
nigerkai kūdikis su uodega. 
Daktarai tvirtina buk ant tik
rųjų kūdikiui iszaugo uodega, 
isz užpakalio, apie keturiu co
liu ilgio, kuria kūdikis gali 
krutyt kaip bezdžionka.

Tūlas locnininkas muzejaus, 
isz Dalias, girdėdamas apie ta- 
ji kūdiki, atvažiavo pas tėvus 
pasiulindamas jiems penkis 
szimtus doleriu ant sanvaites 
kad važinėtu su juom po svietą 
rodydamas žmoniems taja 
žmog-bezdžionka už pinigus, 
bet tėvai atmete pasiulinima 
kalbėdami kad isz j u vaiko ne
padarys “monke”.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

Kaip Vokiecziai Sugryžo Isz Stalingrado

Generolu Susirinkimas Naujoj Caledonijoj

Pribuvimas Amerikonu In Algerija

Angliszkas generolas Aleksander, kuris kovoje Afrikoj, 
ana diena apdovanojo Franc'.iziszkus kareivius garbes me
daliais už ju narsu atsižymejima ant kariszku lauku, arti
moje Bir Hacheim. Žemiau generolas peržiūri Francuzisz- 
kas armotas kokias ten kareiviai naudoja.

Ana diena atplaukė keli Amerikoniszki laivai su maistu, 
amunicija ir kariszku materijolu in pristova Oran, Algeria, 
užimdami taja pristova su mažu pasiprieszinimu nuo Vokie- 
cziu ir Italu.

Mergina Sudegino
Sesers Kūdiki

Pittsburgh, Pa. — Wilma 
Letrich, 26 metu, isz Tarantum, 
likos nubausta ant visos gyvas
ties in kalėjimą už nužudymą 
devynių dienu sūnelio savo se
sers po tam ji sudegino dide- 

lliam pecziuje, skiepe. Kūdikis 
'buvo gimęs nelegaliszkai del 
jos sesers Onos. Po užsmaugi- 
mui kūdikio, sesuo vėliaus ji 
sudegino pecziuje kad užslėpti 
savo sesers prasikaltima bet 
viskas iszsidave.

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

Skaitykite “Saule”

Allijentai Pasirengia Ant Prieszu

Allijentai yra pasirengia ant priėmimo savo prieszu 
Kenya, Afrikoj, kaip ant paveikslo matome ju pakvietimą 
ant dideles armotos.

Francuziszki Narsunai Pagerbti

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Generolas Henry Arnold, viduryje, kamandierius Ame- 
rikoniszku kareiviu Naujoj Caledonijoj, tariasi su savo ge
nerolais Patch ir McCain ant apsaugojimo musu laivu kurie 
plaukia in Afrika ir kitas szalis su kareiviais, maistu ir 
amunicija.

Sūnūs Amerikoniszki! Kariszku Vadu

Ka Tai Užvydejimas 
Nepadaro

Duluth, Minn. — Mrs. Cora 
Wymann, 24 metu, kensdama 
neiszpasakytas kanezias ligon
buteje, apsakė daktarams kaip 
jos vyras, sirgdamas nuo kokio 
tai laiko džiova, būdamas jai 
labai užyydus, pririszo ja prie 
lovos, aplaistė karboline ruksz- 
timi jos akis iszdegindamas 
jas ir paszauke: “Sze tau, da
bar negalėsi žiūrėti ant sveti
mu vyru. Musu dukrele gales 
giedoti ant ulycziu ir uždar
biauti ant maisto o asz tuomi 
busiu užganadintas, kad tu bu
si namie prie manes.”

Sudas nubaudė ji in kalėji
mą bet vėliaus paleido ji ant 
liuosybes nes nebuvo kam pri
žiūrėti akla motere namie.

Szitie jauni vyrukai kurie sziadien randasi kariszkoje 
mokykloje West Point, yra sūnūs žymiu Amerikoniszku 

j kariszku vadu, kaip: Nuo kaireses lyg deszinei: William 
Clark, sūnūs Maj. Gen. M. Clarko, kuris randasi Afrike; Jo
nas, sūnūs Liet. Gen. D. Eisenhower; George, sūnūs Maj. 
Gen. G. Patton, kuris randasi Casablanca ir Jonas, sūnūs 

i Maj. Gen. Doolittle. Žemiau matome j u tėvus.

Gmino Sude

Vaitas: Petrai Pimpli, už 
Jokūbą Mozga ir jo motere? 
ka tu skundi savo kaimyną 
Petras — Skundžių, ponas 

vaite del to, kad mane nutru- 
cino!...
V.— Kaip tai nutrucino, 

kad da esi gyvas?!.. .
P. — Na, juk gyvas!... ba 

dvaro savininkas mane ad- 
griebe. Asz vos netrukau!..

V.— Su kuom tave nutruci
no?
P. — Nu-gi, paprasze mane 

pas save ant kriksztynu ir 
kaip pradėjo praszyt valgy - 
tie, kaip ant tu patycziu pra
dėjo statyti visko ant stalo, 
tai suvalgiau bliudeli kosze- 
lienos, puse keptos žąsies, 
pora mastu deszros, pora 
svaru skilandžio, apie deset- 
ka kiausziniu ir bliudeli 
yarszkes!...

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.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, Tilžės spaudimo 
65c ;ta pati gražiais celuloidos virszais 
$1.75. Vainikėlis, maža maldų knyge
le, misziu maldos su paveikslais, pa- 
pratu apdaru 50c; Vainikėlis, juodais 
odos apdarais $1.25; Kanticzkos gies
mių knyga, 863 pusi. $2.00; Gydyklos 
nuo Baimes Mirties 50c; Istorija Seno 
ir Naujo Testmento 25c;Mikaldos Pa-i 
sakojimai Pranaszystes, 25c; Kantri 
Elena pasaka 25c; Gudrus Piemenų* 
kas graži apysaka 25c; Vyskupo Va- 
lancziaus Pasakų Knygele 15c; Kaba
las su Saliamono Nosia 10c; .Sapnu 
Knyga, su paveikslais $1.25; Lengvai 
Budas Iszmokt Angliszkai 35c; .Apie 
Dangų, Saule ir Žvaigždes 10c; Sap-t 
Marijos ant Kalno Alyvų 15c; Gyve^ 
nimas Marijos 35c; .Orakulas knyga 
visokiu inspejimu: planetų kazyru ir 
delnažinystes $3.00; Geografija, že
mes apraszymas 464 pusi., $3.00; 
Raistas, knyga apraszo lietuviu gy
venimą Chicagos stockyarduose, 356 
pusi., $1.00; Basanavicziaus Pasakos 
290 pusi., $1.25; Istorija Abelna, da
lis I, 500 pusi., $1.85; Kapitonas Vel
nias, apysaka $1.25; Burtininkas ir 
Burtininke, 35c; Ponsko Piloto Su- 

! tižios Galas 10c; Girtuokliu Gadzins- 
kos 15c; Karves Nauda ir Suriu Pada
rymas 25c; Sveikata Ligoniams 25c.

ŽOLES ARBATOS FORMOJE
Nervu ir nuo sutukimo po 85c; Insk 

tu arbata, varo akmenėlius 60ė;Krau- 
jo Valytojas 60c; Kosulio, Kokliuszo 
ir Dusulio po 60c; Vandenines ir Szir- 
dies Ligos 60c; Pataisymui Vyriszku- 
mo 85c; Nuo Užsisenejusio Katarp 

j (hey-feaver) 85c; Nuo Cukrines I.il
gos (diabetu) 58c; nuo' Pražilimo ’r 

jPlaiskanu 60c; Nemalonaus kvapo isz 
burnos 85c; Reumatiszku sausgėlų 60 
c; Palangos Trejankes (stambios) 60 
c; nuo sruugusio pilvo (heart-buru) 
85c; Pailiu arbata ir mostis po 85c; 
Puplaiszkes, Pelunas, Ramuneliai po 
25c; Trukžoles, Valerijonai, Szaltme- 
tes po 20c; Dzingelis, Debesylas, Cze- 
breliai po 20; Liepos Žiedai, Naszle- 
les, Kadagiai po 25c. Visos žoles yra 
pakeliuose ir su nurodymais, nuo ko 
ir kaip jas vartoti. Adresas

M. ŽUKA1T1S,J. J~~ 
336 Dean Street - SpencvflRMhfe. Y.




