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Sztai 30,000 Svaru Arklienos

PAVOGĖ 11 NU
SVIESTI

Isz Magazi

New York — Ni priesz 
Kalėdas kas tokis pge vie
nuolika tonu sviestz szalto 
magazino prigulineprie Go- 
tham-Harrison. Va turėjo 
prisikrauti du trokiviesto ir 
nusivežt kur in sa vieta. 
Sviestas buvo vei apie 8 
tukstanezius doleritabar pa
licija sergsti kitusagazinus 
idant panasziai neįtiktu.

Bažnyczia Slide, Vie
nuole Apimtahimais

1943 M., VALDŽIA
VĖL SZAUKS

3,500,000 VYRU

Ant Tarnystes
Washington, D. C. — Valdžia 

po naujam metui paszauks da 
pusketvirto milijono vyru ant 
tarnystes, nuo 13 lyg 37 metu 
amžiaus, arba beveik po 300 
tukstaneziu ant menesio. Lyg 
sriol jau randasi ant tarnystes 
daugiau kaip szeszi milijonai 
vyru.

Kinuose Mirszta 90,000
Japonu Kas Menesi

Rusai Plaka
V okieczius

Daug Vokiecziu Užmuszta Ir 
Suszaudyti, Eroplanai Suszau
dyti; Atidengta Suokalbis Nu
žudyti Girauda Ir Amerikon- 
iszka Ministeri; Upes Iszsiliejo, 

Daug Bledes
Pittsburgh, Pa. Ugnis su

naikino 76 metu Simo Kata- 
likiszka bažnyczia'v. Juoza
po, miestelyje Blafield, pa
darydama bledes t 35 tuks
taneziu doleriu.

Kada bažnyczia adej o deg
ti viena isz vienuo Sesuo Ma
re Klara, atbėgo bažnyczia 
iszneszti arnotus kitus baž
nytinius parėdus t likos ap
imta per durnus irzneszta per 
žmones. Bet ugesys John 
McCafferty, 45 n;u, kuris li
kos apimtas per cnus ir sirg
damas szirdies la, mirė li- 
gonbuteje.

Duktė Nudre Tęva
Ant Siert

Gyventojai Bostono, kurie da nebuvo ragavę arklienos, 
dabar turės proga ja valgyt. Ana diena likos pargabenta 
in miestą net 30 tukstaneziu svaru arklienos ir visi lauke jos 
paragauti. Valdiszki mėsininkai peržiūri arkliena ar yra 
tinkama valgyt po tam iszsiuntines ja mėsininkams.

$100 Už Pasilinksmini-I 
ma Su Svetima Moteria

Brooklyn, N. Y. — Steponas 
Rozanski, sugryžes namo isz 
darbo, užtiko uždarytas duris

Hackensack, I — Laura 
Matriss, 17 metulikos paleis
ta ant liuosybes ž nudurima 
savo tėvo ant snrt su peiliu 
kada ji stojo ajynime savo 
motinos, kuria teas tame lai
ke norėjo pasmait.

Tėvas parėjo rmo girtas ir 
liko iszbartas pejpaczia už ka 
pradėjo ja smaug Tame laike 
inejo in kambarį ukte ir pare
gėjus ka tėvas d; o su motina, 
nubėgo in kukni pagriebė il
ga mėsini peili i su juom nu
dūrė tęva, kuris iuo j aus krito 
ant grindų negyvs.

Palicija isztyriejus visa at
sitikima, paleidc mergina nes 
toji stojo apgynme gyvasties 
savo motinos.

ADATA PRIE
SZIRDIES

Nedavė Jam

Kansas City, Kans. — Laike 
ii langus savo namo. Prijaus- darbo Teodoras Kubicki, 43 
damas ka tokio blogo, dirste-■ metu, staigai apsirgo szirdies 
Įėjo in kuknios langa paregeda- liga, likos paszaukta ambulan- 
mas kaip isz kito kambarėlio ca kad ji nuvežtu in ligonbute. 
iszejo burdingierius ir jo pati Daktarai tuojaus padare ant j c 
nusiredia. Žinoma jog Stepas! tyrinėjimą ir nutarė padaryti 
ilgai nelaukęs iszverte duris, Į jam operacija, iszpjaudami 

adata kuri radosi artimoje szir
dies. Kubicki apreiszke kad. jis 
nežino kokiu budu adata gavo
si in jo kuna bet tankiai rūgo j o 
ant skausme. Tuojaus po ope
racijai pasijuto sveikesniu ir 
ant rytojaus apleido ligonbute.

Sydney, Australija — Pabė
gusia aktorius Ralph Lynn, isz 
Japoniszkos nelaisvės, i 
Shanghajaus, apsakė buk 90,- 
009 Japonu, kurie, randasi Ki
nuose, mirszta kas menesi isz 
priežasties visokiu ligų ir žu 
domi per Kiniszkus gyvento- 
jus.

Tuojaus po nusileidimui sau
les tukstaneziai Kincziku iszei- 
n.a ant lauku ir jeszko Japonu 
kaip žiurkių, su visokiais gink
lais, szaudami juos kur tik juos 
sutinka.

Eerlinas — Anglikai, bom
barduodami Francuziszkus 
miestus, užmusze 2,746 žmones

MOSKVA — Rusai naeme Kotelnikovs- 
ka, 90 myliu nuo Stalingrado ir jau apsiaubė apie' i-----J ------- /------ ------— —--- C7 eV X *

i3Z.ir sužeidė 5,982 inuikaptau^^ j Vokiecziu kurįe randasi artimoje Kau- 
. timu asztuoniu menesiu 1942 5

ikazo, paimdami 27 eroplanus ir daug kariszku 
New York - Chile, Pietinėj I tank«- RuS2į ta'Pg' Paeffle TorgOVaja, SOStapy- 

Amerikoj, apreiszke buk ji ne-'|e Kaukaziniu Kazoku, ten radosi 22 divizijos 
užilgio iszduos kare priesz Vo
kietija ir jos draugus, kaip tik

mete.

Vokiecziu kurie neturi vilties pabėgimo. Tuose 
ics prelatas sugrysz isz suv. siustuose užmuszta 4,740 Vokiecziu ir paimta
Valstijų, kur buvo atlankęs 
prezidentą Roosevelta.

Vokiecziai Iszžude Du 
Milijonus Žmonių 

Ukrajinoje

vaites Rusai užmusze 19,000 Vokiecziu o prie 
Dono upes, in laika dvieju sanvaieziu užmusze

London — Laisvi Prancūzai, ...... . .
kurie randasi Afrikoj,e prane- j
sze Amerikai buk jie yra pa-']26 tukstaneziu Vokiecziu. Aplinkinėje Stalin- 
sirengia. kovoti ant szalies AL; . v \r i •
lijentu priesz Vokieczius ir kad §18(10 HHiSZlUOSe ŽU VO V OkiOCZiU, SUSZ3U“
prisiunstu jiems ginklu ir ero- 
planu.

inhego in vidų, pagriebė bur- 
dingieri už sprando ir mete in 
grindis taip smarkiai kad bur- 
dingierius persiskele sau galva. 
Kaimynai, subegia, perskyrė 
juos. Palicija aresztavojo abu
du ir nugabeno juos pas magis- 
trata. Laike teismo pasirodė 
jog kalte buvo burdingieriaus JO o
kuris užmokėjo szimta doleriu 
bausmes nuskriaustam vyrui, 
kuri sudžia paleido ant liuosy- 
bes. Burdingierius nesugryžo 
ne pasiimti savo kuparo. Pa- 
cziule isz sarmatos iszbego ir 
nežine kur lyg sziai dienai 
slapstosi.

Pavogė Maisto,
Bet Pinigus Paliko

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Moskva — Rusiszkas reidio 
ana diena apskelbė buk Vokie
cziai iszžude du milijonus žmo
nių Ukrajinoje. Toliaus tasai 
reidio skelbe: tik vienam kai
me Vokiecziai iszžude visus vy
rus o 186 moteres ir vaikus nu
kankino ant smert. Dvide- 
szimts žmonių likos pakarta 
prie vietines bažnyczios kaipo 
prasarga kitiems kad nesiprie- 
szintu priesz Vokiszka valdžia.-

Stokholm — Vokiecziai no
rėdami atkerszyti Grekams, su
degino ju miestą Gorgopote- 
mos ir aresztavojo visus gyven
tojus. Buvo tai atkerszinimas 
už sunaikinimą tilto per kuri 
ėjo kariszki trukei su maistu ir 
ginklais del kareiviu. Keliolika 
Grekiszku vadu likos suszau- 
dyti tarp kuriu radosi ir kelios 
moteres.

dyta 38 eroplanai ir paimta daug tanku su mais
tu ir amunicija. Aplinkinėje Moskvos Rusai atė
mė nuo Vokiecziu daugeli kaimeliu ir miesteliu 
prie Velyki Lūki ir sumusze kėlės divizijas Vo 
kiecziu kurie ten radosi.

Allijentai Vejesi Paskui Rommel io Pulkus

Upes Iszsilieo Padary
damos Daig Bledes

Philadelphia, Pa. — Mikolas 
Ceselski, bedarbis ir turėda
mas szeimyna, likos aresztavo-l 

l tas už pavogimą maisto isz na- Į
Pittsburgh, Pa — Czionaiti- mo Mrs. Ednos Montroy. Kada' 

neje aplinkinėje upes iszkilo žmogus apleidinejo narna su’ 
augsztai užliedamos nekurias kepalėliu duonos ir bonkute 
aplinkines ir fibrikus. Dau- pieno po pažasezia, palicija ji 
giau kaip 8,000 žmonių buvo patemino ir aresztavojo. Nors 
priversti apleisti savo gyveni- ant stalo gulėjo penkiolika do
mus prie upiu. Raudono Kry- leriu bet jis ju nepaeme. Palici- 
Žiaus Drauguve prigialbsti jai aiszkino jis buk neatėjo api- 
žmoniems kurie nukentejo nuo pleszt narna tiktai jeszkoti ka 
tvanu, 
tvanus 
leriu.

Bledes padarytos per pavogt. Gaspadine namo melde 
daeis ant milijono do- palicijos kad ji paleistu ant 

| liuosybes ka ir padare. Motere 
------- --------------- į ji apdovanojo penkiais dole-

Londonas — Amerikoniszki bombinei er
oplanai užklupo ant Lorieto, kur randasi dideles 
stotys submarinu, kurie užklupinejo ant laivu 
ant Atlantiko mariu. Dideles dirbtuves likos su
naikintos ir keliolika submarinu suszaudyta.

Algeras — Generolas Giraud apreiszke 
buk jis buvo priverstas aresztavoti 12 žymiu 
ypatų ir aficieriu, kurie renge suokalbi nužudyti 
ji ir Amcrikoniszka ministeri Murphy. Tarp ar- 
esztavotu randasi geri draugai generolo kurie 
užsikeisejo ant jo gyvasties.

170 LENKU NUZU- isz kuriu visi gyventojai likos

DYTA VIENAM
KAIME

Kitam Pakorė 108

Pirkite Apgynimo Czedinimo rials idant pirktu maisto del 
Bondus ir Markes. savo szeimynos.

Allijentai vis vejasi paskui iszsklaidytus Vokiecziu pulkas, po vadovysta Generolo Ro- 
inmelio, kuris bėga isz Afrikoj Arabai prigialbsti Anglikams visame. Paveikslai per- 
stato Vokiszka Generolą Rommeli ir Angliszka Generolą Montgomery^kuris valdo Ang- 
liszkūs pulkus Afrikoj.

isztremti in Vokietija o 10,000 
ūkininku isz vary ta isz savo 
ukiu.

Guadalcanal — Amerikonisz- 
jki lekioto j ai suteszkino Japo- 
niszkas amunicijos stotis ir pa
skandino kelis laivus su karei
viais. / X

Bombay, Indija — Per pas-

London — Lenku taryba, ku
ri randasi czionais, aplaike ži
nia isz Lenkijos buk Vokiecziai 
suszaude kaime Kitove 170 gy
ventoju, kur gyventojai buvo
prieszingi Vokiecziams. Kitam kutinės baisias vėtras czionais, 
miestelyje pakorė viena diena apskaityta kad ------
108 gyventojus. Paviete Za- daugiau kaip 
moisce isztusztyta 54 kaimai keli
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(lovanoje tnlas karalius.

Bs Girdėt ?
&

Paszelumas Neužsimo-
Kokiam laike gema daugiau-j kejo Szitam Vyrukui '

^•Įsia vaiku? Ant szio klausymo j —---- -
i atsako daktaras Gepphart, isz' Owensburg, Ill. — Czalukas 

u New Yorko, kuris radosi ežio- Nogalski taip insiuto kad isz-

Moterele, 14 Metu, 
Pagimdė Kūdiki

Metu!

Nevos Pasaka* ::
:: Nevos Teisybe

/ ■

UITYTOJAI!
ant laiszkus in redakci

ja rules,” malonekite isz- 
aiSū koki turite reikalą ir 
jeiįincziate pinigus, tai pa- 
žyne už ka siuncziate juos,

Treadway, Tenn. — Penki 
metai adgal kada Eun’ -.2 Mins 

verte duris ir iszkule langus turėjo 9 metus, isztekejo už ( 
namo, sudaužė torielkas, krės
lus ir stalus ir kerszino nužudy
ti, su ilgu peiliu, visus kurie 
prie jo prisiartintu, smaukda
mas, kad suėmė savo paczia ant 
karszto darko ir už tai geidžia 
atkerszyt visam svietui. Kada 
Ji palicija atvede in stoti, Cza- 
lukas inszelo da labiau ir no-

naitiueje ligonbuteje per daug 
metu. Nuo senei jis tyrinėjo 

•anl a.pie tai ir daejo prie persitįbri
dau-Į nimo, kad daugiausia vaiku ge- 
vieta ma Oktoberio ir Novembcrio 

menesiuose. Tuose menesiuose 
masu. Moteres ant tosios salos taipgi gema 'daugiausia mor- 
lai'kosi labai szvarei ir yra tik- gaieziu, taipgi būna varduves 
rais kareiviais. Jos svarsto apie geriausiu žmonių, 
szbiimyniszikas iszlaidas ir apiel ------- ::--------
tai, kiek vyrai privalo aplai’kv-1 Negirdėta, bausmia aplaike re;o iszmuszti visus palicijan- i
ti pinigu ant savo reikalu betjulas kareivis Teksuose, kuris tu>. Seržantas jam liepe apsi- UoSZVC, PSCZIJI

mj’szyt bet kur tau, negalėjo | _ PneUirA I
ji numalszint todėl sudzia pa-| cksli i dsludlU
d ovanoj c j am dar 30 dienu dau - ■ G <110 s 1
giau pridedamas prie pirmuti-|  
niu 60 dienu. Cmaliukas supra
tęs kad kvailai pasielgė, apsi- damas nukensti nuolatinio kle- ki; o įkas labiausia., kitokiu bal- 
malszino ir nukeliavo malszei gejimo savo uoszves kaip jis su gergždi, negu asz, ir tu ne- 
in koza. Toji porele negyveno turi vesti savo gaspadorysta ir myli manės.
diauge per kelis menesius nes tanku prikalbinima jo pacziosj — Kas ikiszasi mano balso, 

Į Cm aliukas buvo labai užvydus,kad ji savo vyrui nebutu pa- tai atsiliepiu taip, kaip man 
irtu ji savo patogiai pacziulei. j klusni, George Carroll, 30 metu Dievas davė o kas ’kiszasi ma ' I

------------------------ -amžiaus, nuszove savo uoszvia no jauslu
skaitykit “saule” PLATINKIT ' carrįe Gunters, po tam1 i r visi ta ves nekenezia. 

•eisz- ~ paczia ir pats sau pasidarė mir-
pii"1 Jaunikis 67 Metu Skun- Į ti per pasikorimą tvarte.

džia Mylima 28 Metu

Randasi viena vieta 
svieto kur moteres turi 
giau tiesu už vyrus. Toji 
yra sala Burma, sklypas Mran-

Charles Johns, sziadien pagini-1 
de kūdiki būdama 14 metu am
žiaus. Visa aplinkine atlankė 
jauna motina atneszdami do
vaneliu tai jaunai moterei kuri 
likos suriszta mazgu moterys
tes turėdama tik 9 metus. Jos 
tėvai gyvena kalnuose ir 
neapszviesti žmones.

— Vardan Dievo ir valdžios, 
klausvkie manes.

yra

tankiausia vyrai aplaiko szpi užkabinėjo ant ulyczios mergi
ng. Vyras namie yra tiktai pa- nas. Paliepta jam iszkasti ilga 
prastu rakandu nes visa narni- grubia, po tam turėjo ja užkas
ite Įgaspadory st a pildo moteres. ^i ne su špatu bet su valgomu 
Burmanai iszpažinsta Budizmą szauksztu. Aficierius, kuris to- 
ir daug-patysta bet isz to nesi
naudoja (kaipgi gali norėt pa-
cziuotis jeigu neturi jokios vai- sutiks ir užtvirtins tokia baus- 
džios). Ant tosios salos randa
si vos 25 studentai, kurie lan
kosi in mokyklas. Už tai ju 
maldiname! yra puikus ir drau
gei papuoszti nes žmones dau
giau imasi tikėjimo ne kaip ap- 
szvietos.

kia bausme iszmislino, pasielgė 
neiszmintingai, ant ko ne visi

me. Juk galėjo iszmislyt 'kito
kia bausme kuri atuesztu karei
viui 'didesne nauda ir 
nubausti.

Anglekasiu bjuras apreisz- 
Iko'buk augliu kasyklose a]....
'kinese susimažino žymiai s'kail 1 
lis darbininku ant 60,569 angle- 
kasiu, kurie 'pamote savo dar
bus kasyklose ir užėmė darbus 
kariszlkose instaigose. Augliu

Vincas M—, isz Baltimores, 
raszo pas mus su rugojimu ant 
savo gaspadineles seikanJcziai: 

141 Mano gaspadinele iszmetc ant 
ulyczios mano kupareli su dra
panoms kalbėdama, kad tokio 
burdingieriaus nenori laikyti 
nes jis yra didelis lepsze ir ne- 
guodoja savo gaspadineles. Ta-!'i 
me visa priežastis buvo ta, 'kad 
savo gaspadinei ncpiikinejan 
dovaneliu, ir guzu tos kaip tai 
kiti burdingieriai darydavo. 
Jau man daugiau nieko nepasi
liko kaip tik pasimatyti su sa
vo Jevute ir paimti ja sau už 
moteria nes paežiam gyventi 
ant svieto jau nubodo ir sunku 
dalaikyt. ’ ’

Gerai (padarytum, Vincuk, 
kad po 'burdinghauzes nesi- mainytu vyrais o laida kožna 
trankytum o kad ir pirksi kada tureįu tiek kiek ji pageidauja, 
kokia dovanelia tai žinosi Ikad. ------------------
tai del tavo Jevutes. į Teminkite, moterėles, kurios

------ r:-------- tikitės pasilikti motinoms!
Daugiau randasi apsakymu Jeigu geidžiate jog kūdikis, 

apie brangius žemeziugus, ku- kurio laukiate, butu vyriszkos 
rie del savo locnininku atnesze lyties, tai turite drucziai apie 
visokiu nelaimiu, netikėta mir
ti ir kitokiu nelaimiu. Nesenai 
likos apgarsinta istorija apie 
nelaiminga “opalu” kuri turė
jo Iszpaniszka karaliszka szei- 
myna. Toji istorija traukiasi 
nuo laiku vieszpatarimo kara
liaus Alfonso XII, kuris tąjį 
žiedą su opalu padovanojo ka
ralienei Mercedos, dienoje jos 
vineziavones. Karaliene trum- sziai privalo elgtis motina jei- 
pai po tam mirė. Po tam ta ji K11 geidžia kad jos sūnelis butu 
žiedą, padovanojo karalius sa
vo svainei Kristinai, kuri taip
gi in trumpa laika mirė. Nusi
minęs karalius pats sau užsi
movė žiedą ant pirszto ir taipgi 
nepoilgam mirė. Po mireziai 
karaliaus, niekas nedryso ne- 
szioti tojo žiedo o likusi naszle 
po karaliui jia'kabino taji žiedą 
’kaipo votiva ant paveikslo Szv. 
P. Marijos, mieste Madrid, 
Iszpanijoj.

Žmones turinti sveikesni pro
tą, netilki idant žemeziugas tu
rėtu kokia ten galybia nubau
dimo žmonių mirezia. Galima 
tikėti, kad toki senovisžki žie
dai turėjo savyje baisia truciz- 
na ;knri gavosi in kuna neszio- 
tojo nuo ko mirdavo. Juk seno
vės laikuose toki žiedai buvo 
dovanoti nekeneziamoms y pa
loms o 
ir kitu

stoka darbininku ir locninin
kai kasyklų jau pradeda ruigo- 
ti.

Sykesville, Mo. — Charles 
Eaiton, 67 metu amžiaus, užve
dė skunda priesz Miss Edna 
Coopsr, 28 metu amžiaus, už 
nedalaikyma duoto žodžio, kad 
pasiliktu jo pati. Chalukas 
taipgi reikalauja kad Edna su
gražintu jam visas dovanas, 
smlebe ir fonografa kuriuos nu
pirko savo sužiedotinei, taipgi 
kad jam sugražintu už kelione 
atlankydamas ja 40 kartu in 
laika dvieju metu.

Mergina prižadėjo viską su-

i tarp karalių 
o gimimo žmonių.

žius mirė nuo 
kuri jam pa-

— Oho! — tarė vanagas, jei- MYKITE
gu mane mylėtumei, tai gerva- 
liai atiduotumei savo lizdą o ir 
<>ervaliai duotumai save suėst, 
’’ ■ • i • 1kad riebiau iszrodycziau. ,

— Tai asz vis neiszsisaugo-1 
ežia u smerties ?

— Žinoma; vieno'k-gi smer-
tis su pasiszventimu atnesztiu o aesiste geresni patarna- 
del tavęs garbe. vim, jokio užvilkinimo ir

apstosite nesmagumu. Ne- 
kuriisiunezia pinigu be jo
kio įszkinimo už ka pri- 
sium pinigus. Taipgi, ra- 
szaniszkus, jeigu geidžiate 
atsah, neužmirszkite inde- 
ti ma del atsakymo, nes ki
taip jlaiszkas neaptures jo
kio alymo. Laiszkus ir Pi
nigus ,dos siunskite ant szio 
adrestaule Publishing Co.,

Valandėlė nutilo.
j — Kaip ’bus, taip bus, — pra - 

— Ko tu nori? — klauso sa- ]ų.]o ant galo sakalas: — Bet 
Jas. pasa.kykie tu man, mano “con-
-— Noriu tave iržmuszt ir su- tratai,” kas tave iszmokino 
t,—kalba vanagas. jtaip kalbėt?

, tai stokus apszvietos ! Man į 
ankszta. mano lizde, neturiu kur;. 
’patalpyti ma.no pataites; o vėl 1 
i turiu tave savo vanagine poli-1 

Donnsllsville, Pa. — Negale- Uka, 'ku'rioje tu man labai iken-

i gal va ir tare didžiuodamasis:

žinai jog asz per 'dvylika metu 
buvau Szveicarijoj zoologiniam 
sode, kur visko iszmokau:

Ir dorybes,
Ir niekybes,

, tai ne tiktai asz bet 1119110

— Tiek to, — tarė vanagas.
, r^x ^w^xxx^xxxxx^-------- — Asz žinąu tiktai tiek, jog asz !
! Jauna porele pabėgo praeita turiu tiesa tave užmuszt ir su-j 
‘ meta ir apsivedė priesz uoszves Į (-s t ‘bite kokiam laike, ypatin-i 
norą, bet po szliubui susitaike’gai tuosius kurie manės neiken- 
su ja ir uoszve priėmė juos pas1 ežia.

— Na, o jeigu asz tave myle- 
cziau, neužmusztuimei manės ?

, Tula moterele aplaike persi
skyrimą nuo savo vyro, kad nu
bodo jai jo hucziavimas. Antra 
kvailiuke* aplaike persiskyri
mą jog tasai visai jos nebuezia- 
vo. Bukie dabar žmogau, ma.n- 
dras, kaip ežia moterei užgana- 
dinti; kaip ja ■bneziuoji, tai sa- gražinti jam bet lyg sziam lai
ko kad per 'daug, nebueziuok, kui neiszpiide savo žodžio Jr

Chalukas ja apskundė.tai ji veikia kad per mažai. Ge
riau padarytu tosios neiiižgana- 
dintos moterėlės idant apsi-

SKAIT> “SAULE” PLATINKIT

las. — Ha! jeigu tai, tai miano 
.piltis tiktai Dicvuje ir ibiski 

.... > pajiegose.
Asz tykus sakalėlis,

O tu garsus vanagėlis,
Uodega ir sparnus pasvilsi, 

Ir bjauria smerezia numirsi.

Nais Lietuviszkas

SANORIUS

save. Kada uoszvele apsigyve-| 
no pas ženteli, pradėjo jam tiek 
d a gristi ir davinėti jam szunc- 
poteriu kad George kone iszejo 
isz proto, pagal kaimynu apsa- 
kyam ir nesistebejo kaimynai 
visai kada dagirdo buk jis nu- 
szove taja Heroda boba, tik 
gaila kad pats save ir paczia 
nužudė.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE 1 ! ’ 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

NauDidelis Sapnorius 
160 fapiu, su daugybe 
naujuiveiksliu, iszaisz- 
kina jkins sapnus, ko
kius žgus gali sapnuot. 
Knygipuikiai drucziai 
apdar, kietais audekli- 
neis akrais. Preke su 
nusiumu, Tiktai $1.00.

SAULE, VHANOY CITY, PA,

—$1.00 Vertes Knygų U: 50c—
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už SI vertes knyguirisiuskite tik 

50c., o aplaikysite knygas per paczt
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Maham City, Pa.

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

No. 102 
minaliszka 

No. 103 
pirmutines 
imta isz Lietuviszku užlieku. 
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 

No. 104 
valioj’e 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 
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 

i . i . a . t ra •! No. 115 Puikios istorijos apieGenerolai lanasi Uzkhlpt Ant Japonu BurmOj Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
IMerga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 

• Imas kunigo, istorija isz kares; Varg-
Iszo paskutinis skatikas;
Preke 

No. 
puikus 

No. 
1 Gaižia

Pasodino Pacziule Ant
Pecziaus Kad ‘Susziltu’

Taip Karsztai Keike
Kad Pati Paszauke 

Ugniagesius
Perryville, Ind. — Matilda 

Norris negalėdama 
klausyti karsztu keiksmu susi-! 
dedaneziu isz peklos, sieros, 

Mano ’kūdikis bus žaibu ir t.t., kuriais jos vyras 
apmetinejo ja., moterele geis
dama ji apmalszyti nuo tuju 
karsztu keiksmu, davė signola 
isz ugnies dėžės ant kampo uly
czios iszszaukdama ugnagesius 
in pagialba. Ugnagesiai pribu
vo bet neradia liepsnos sugry- 
žo adgal. Palicija paėmė mote-’ 
rele in palicijos stoti ir jos vy-' 6 
ra kur abudu užsimokėjo baus
mes už savo karszti. 1

tai mislyti ir kasdiena 40 kar
tu sakyti:
sūnūs.” Taip tvirtina profeso
rius Morrison. Jeigu motina 
geidžia idant jos sūnelis butu 
garsingu artistu, tai privalo at- 
lankinet vietas, kur randasi 
puikus abrozai ir'kiloki dailies 
iszdirbimai ir tankiai apie to
kius dalykus maustyti. Pana-

įbankierium arba dideliu finan- 
sistu.

Kas netiki iii tojo profeso
riaus tvirtinimą, gali lengvai 
persitikrinti apie jo tikruma.

Europoj užstojo gadyne sav- 
žudyseziu isz priežasties kares 
ir vargo kokis vieszpatauja 
sziadien po visus sklypus. Dau
giausia kenezia nedatckli vidu
rinis luomas žmonių, kurie ne
gali užsidirbti užtektinai ant 
savo pragyvenimo. Žmones ati
minėja 
budais,
szauna, szoka nuo dideliu na
mu ir kitai}> žudosi.

sau gyvastis visokiais 
nusitruciira, kiti nusi-

FQPpEFENSE

BUY
VZZgl UNITED 

XjMS, STATES 
P įft f Sav<NGS

/Į■■J N B S''Zl /-IrtB AND SUMPS

Sziam pavo
jingam laike, ta
vo Amerikos Tė
vynė reikalauje 
tavo paszialpos. 
Pirkie Apgyni
mo Czedinimo

Bondus ir Markes.

Pittsburgh, Fa, — Juozas 
Melusky labai nusiminė kad jo 
pacziule ji apskundė už nepa
doru pasielgimą su ja. Bet Juo
zas aiszkino sudžiui kada 
priesz ji stojo, buk su savo mo- 
teria- pasielgė gerai ir ja tan
kiai apdovanojo dovanėlėms. 

„ . Bet palicijantas liudijo buk 
ilgiaus J , i , 1-| Juozo dovaneles nebuvo kas ki

ta kaip tik tankus apdaužymas 
jos antakiu, iszvarymas laukan 

i ir net karta pasodino ja ant 
karszto pecziaus kada moterele 
skundėsi buk jai szalta. Sudžia 
pasakė Juozui jog už tokias jo 
“dovaneles” padovanojo 
30 dienu in ezyseziu.

SKAITYKIT 
’ “SAULE” 1 
PLATINKIT!

jam

Generolas Blarney ir McNider tariasi kaip butu pasek- 
mingiausia užklupti, ant Japonu Burmoje. Generolas McNi
der (su pypke) lij^os sužeistas net szesžis kartus laike mu- 
sziu si^®kįonais.

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50' 
kri- 
35c 
isz 

isz-
Su pa- 

35c 
Trys istorijos, apie Ne-

Juokai.
... 15c

116 Istorija apie Sierata, 
apraszymas. 119 pus. . . .15c
119 Keturios istorijos apie 

Haremo nevalninke; Luoszis:
I Viena motina; Vsikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ................................... 15c

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

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

j No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 1 
puslapiu ........................................... 15c |

1 No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Pr.versta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 

1 užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ................................... 15c

No. 127 Trys istorijos apie Dūk- , 
te pustyniu; Peleniute; 1 
Vargutis ir Skuputis.

44 pus. 15c 
istorijos apie

No. 160 luriolika istorijų apie 
Po laikui; (Les laime; Per neatsa- 
rguma in ba vergija; Pusiaugave- 
nis; ViesznaiJezus ir miszke me
džiai; ŽvakeDel pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir us dangiszkus kunus, 
nirimą; PavaSs; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežisjGrapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir sis; Budyne; Puiki 
pasis.kaitymuinygute. 100 pus. 25e

No. 161 Ke*ios istorijos apie Ant 
I prapulties krjo; Mistras ir Krepe- 
jszius; Kampelduonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 slapiu.....................25c

No. 162 T) istorijos apie Baisi 
naktis; Dzuol pasaka; Protas ant 
proto; Keletarumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu.................................. 10c

No. 164 Sepnos istorijos apie Ju
rgis Skaptuka;Ergelei Pono Morka
us; Du ar kuri; Svietas dvasiu;; 
Iszreiksztas Rbaininkas; Žydai kai
muose; Nevietas. 90 puslapiu. 25c

No. 165 Asuonios istorijos apie 
Pranuko Nelates. Audra. Kode! 
Baltraus nelei in Dangų. Bausme 
už szyksztum Mažo sziaucziaus 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoj. Netobulas žmogus, 
Susideda isz D puslapiu............25c

No. 166 Tr-j istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklaiyta malda vargszo; 
Geras Medėjus................................15c

No. 170 Aszionios istorijos apie

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali.

No. 129 Keturios 
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 
paeziuoms. 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; j Barbele; Mokėja; Velniszkatiltasj 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berną- 1 Auklėjimas svao ir serganezio kn- 

dykio; Herodasioba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepainsta Tėvu; Per ta
msybe in szviei; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktt malkakerczio. 121 

puslapiu .25c
No. 171 Vieiolika puiku istorijų 

(su paveikslais, apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas teu; Kalėdų vakaras;; 
Isz Akyvumo; S Dievu; Grigo Kale-

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, !-
Stebuklas. 74 puslapiu..................20c i

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; Ant keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................... 15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Sz’dlpikas; Pas merga; Gražios1 
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu ..................15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu............................................... 1 5c

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 Ketur’os istorijos apie Ka-
...______ ‘Pitonas Stormfield danguje; Pabe-
Du brolei jgele; Kas-gi isztyre: Prigautas vagis

60 pus.. .15c i 60 puslapiu .....................................15c

Vaikinas^ ir j (įos. gajp Vinas ingalejo paežiai 
Mailach; Paskumei Valandoi; Sla
ptybe gymimo rumisie Dievo musu 
jame atsigymimę Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusininimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 10t puslapiu............. 25c

No. 172 Dvi storijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis iz Lietuvos. 68 
puslapiu ...........   15c

j No. 173 Tris iitorijos, apie Talmu
do paslaptys; Dt Mokiniu; Kam isz- 
davineti pinigus. 45 puslapiu 15e 

No. 175 Padskaitime knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz I.o susidarė Anglis 

, (su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai;
Preke

Keletą Juoku ir Paveikslo.
........................... 15c

Adresas:
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna.
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PRIIMA AUKA
Sekantis atsitikimas i 

ant vienos isz BermudcU.

Vila buvo graudingai^ 
j i me. Jos karsztas ntfias 
atkreipė atyda gubernjus, 
kuris jai tik atsake: “ne
gali u atidėti mirties tayrui,

tavo vyras nužudė Smitha.
Vila mate kad neturės vilties 

jo pagialbos kalbėdama:
— Paleisk mano rankas.
— Ko tau tai]) skubintis? — 

Ir da drueziau jis suspaudė jos 
rankas. O žvakes užpakalyje jo 
sumirkeziojo, rodos pasiprie

mano Vila. Jeigu žmejati- szindamos priesz saliuninko to
mą gyvastį kitam, tai iD- ki pasielgimą. Tame pacziame 
tai atiduoti savo.”

— Bet ponas guberfiau, 
mano Riszardas yra litas. 
Jis visados buvo tarpas ir 
niekam jokios skriaudepa- 
dare.

Gubernatorius geidei a u - 
syti su kantrybe moteVilos 
ir 'kaip jos vyras būvi ge
ras arba kiek motore ylejo. 
Jos vyras buvo nubals ant 
mirties po teisingaarismni 
už nužudymą kokio Reefe- 
ro Smith, kupeziu pf ir už 
jo apipleszima, paimehs nuo 
.p tuziną puikiu peril

O kad jos vyras k»o būti 
pakartas taji vakara,lel gu
bernatorius perkreteįus da- 
vadus jo kaltes o prieini bu
vo vienas liudintojas>kis tai 
Brady, kuris prisiegad Ri- 
szardas buvo tikrai tas tos 
žudinstos.

— Eikie pas taji Raitoja ir 
jeigu ji gali prikalbjkad jis 1 
ne tavo vyra mate bkita, tai 
gal gakeziau paleistjvo vyra 1 
isz kalėjimo arba ateziau jo ! 
pakorimą ant tolimuo laiko I 
pakol gausime tikreu da va
du jo nekaltybes.

* *
.Gubernatorius tijosi kad' 

su tuom prižadejin atsikra-! 
tys moteres bet Vilareitai nu
bėgo' prie pamario karezema 
kuria laike Brady ji rado 
szluostant bara, Inivo tai 
malonus atšilaukyis pas ji 
.nes priesz pribuvin Riszardo 
ant tos salos, Brad pats my 
lejo taja mergina t neturėjo 
drąsos stoti su ja pisz kunigą 
kad jis ji surisztu nzgu mote
rystes su Vila ikaijiRiszardas 
po tam padare tik ?rejo su ja 
gyventi drauge be diubo.

Bet kada Vila sto priesz ji 
szi vakara, jis rijo ile ant jos 
pazaulkdamas: ‘ ‘ Eip einasi, 
Viliuk, ineikie ir isigerkie.”

— Acziu, asz atau kad tu 
mali prigialbetumszimti ma
no vyra isz kalcjin.

Karczemoje tam laike žibė
jo tik viena szvies kari stai- 
gai užgeso nes elektrikine 
szviesa ant tos sale nebuvo in- 
taisyta prigulin'czii ir žiburiai 
tankiai užgesdavo.

Brady paszauk: “Palauk, 
szirdžiuk, truputip asz uždeg
siu žvakes.”

Vila mate kaip is uždege kė
lės .žvakes už bao kurios ten 
stovėjo tik del tokio atsitiki
mo. Žvakes buvę inkisztos in 
arielkines ibonkas

— Ka tu man norėja i pasa
kyt ? —užklausė fis Vilos.

— Norėjau kai tu man pri- 
gialbetiim iszvahyti isz kalėji
mo mano vyra. Iu liudijai kad 
matei mano vyra'kai]) jis nužu
dė perlu kuipeziu’ Prisiegk, kad 
lai neteisybe.

Brady prisiartino prie Vilos 
ir paėmė ja už rankos kalbėda
mas:

— Klausyk, .tu patogi pauksz- 
tele. Kodėl tu negali užmirsztiĮ nuleistas in vandeni Fore Ri- 
apie ji? Asz nepadariau jokios 
klaidos. Macziau \iisztR.iai kaip

Į laike elektrikine szviesa vela 
-jsužibo. Brady paleido mergina 

ir užsisuko kad užgesyt žvakes 
o Vila pradėjo eiti link duriu.

— Palauk truputi, — pa
szauke Brady ir priszoko prie 
jos, paimdamas ja in glebi. — 
Jeigu tau velkes pagialbos, po 
pakorimui tavo vyro, tai atei- 
kie pas mane. ” — Ir su tais žo
džiais staiga ja pabueziavo, in- 
spausdamas jai in delną rakta.

Vila nubėgo prie pamario. 
Dirsteleji ji ant. rakto, kuris 

.buvo nuo namo kuriame Bra- 
įdy gyveno. Tas davė jai supras
ti kad jis nori kad ji ateitu pas 
ji kada jai bus nuobodu nete
kus vyro. Vila numėtė rakta 
ant piesku.

Kur dabar eiti ir melsti pa- 
gialbos ? Ar eiti vėla pas gu
bernatorių ? Tas jai neužsimo- 
kes. Gubernatoriaus namas bu
vo tamsus, matyt, kad jis jau 

* nuėjo ant pasilsio. Kiti žiburei 
įtaipgi užgeso vienas po kitam, 
piktai vienas pasiliko, artimoje 
j koplyczioje, kuri stovėjo ne- 
pertoli.

Vila nuėjo pi-ie koplyczios, 
kuria nžlaikinejo Katalikiszki 
misijonieriai ant tosios salos. 

.Gal ten, ji mane, suras surami
nima nuo misijonieriaus. Iįl
ojus in koplyczia, pamate bo- 
bineziuje stovinti sena susi
kūprinusi kunigą.

— Susimildamas dvasiszkas 
teveli, prigialbek mano Riszar- 
dui.

— Asz dabai’ einu pas ji su
teikti jam paskutini suramini
mą ant amžinos keliones.

— Bet jis neturi mirti, jis 
yra nekaltas.

— Gali melstis už jo duszia, 
mano dukrele, — ir su tais žo
džiais kunigas davė jai palai-

Naujas Laivas Del 
Gabenimo Eroplanu

Sztai naujas laivas, užbaig
tas statyt Camdene, N. J., ku
ris vadinsis “Belleau Wood.'’j 
Antras, (žemiau), vadinasi 
“Bunker Hill’’, kuris likos

ver, Mass., in 15 menesiu po 
pradėjimui ji statyt.

) minima.
* * *

Vila inejo in koplyczia ir 
ji keturis varinius liktorius 

) ant altoriaus bet juose nebuvo 
ne vienos žvakes. Vila žinojo 
jog reikia uždegti žvakelių jei- 

; gu kas meldžiasi prie Motinos 
Dievo ir paaukauti Jai savo 
maldas. Ji buvo tosios nuomo
nes jog ji turi aplaikyti kur 
nors žvakių.

— O Motina Szvencziausia, 
asz tau atnesziu žvakių, — ta
re Vila pro veiksmus.

Iszejo ji isz koplyczios, nak
tis buvo tamsi ir jau. buvo vė
lus laikas. Neturėjo ji žvakių 
namie. Kam prireikedavo žva
kių, tasai galėjo nusipirkti ju 
sztore už kelis szilingus. Vila 
turėjo su savim tik viena szi- 
liga o ir sztoras jau buvo senei 
uždarytas.

Vila, atsiminė apie rakta duo
ta jai per Brady. Nubėgo prie 
tosios vietos ii* pamate gulinti 
rakta ant piesku.

In kėlės miliutas vėliau, Vi
la panaudojo taji rakta atraky- 
ti duris Bradio namo. Vila in
ejo patyka, perejo ant pirsztn 
pro guoli ant kurio gulėjo gir
tas Brady ir nuėjo in sztora. At
suko dlekti-ika.. Nuėjo už baro 
jeszkoti žvakių bet ju ten nera
do. Atsiminė apie ketnres žva
kes stovinezias už 'baro. Žvakes 
buvo nudegta apie du colius 
bet tas nieko neženklino todėl 
Vila pasiėmė ketures. Padėjo 
szilinga ant baro ir iszejo isz 
sztoro.

Nubėgo greitai iii koplyczia 
ir sustojo prie altoriaus Szv. 
Paneles. Indejus žvakes in lik
torius, uždege jas kalbėdama: 
O Marija Kristaus, turekie mie- 
laszirdystes ant mano Riszar
do!”

Ilgai klūpojo nelaiminga mo
tore prie altoriaus. Colis po co
liui žvakes sutirpo ir ant galo 
suvisai iszdege. Vila trejo vil
ti kad Motina Dievo priims 
jos auka ir iszklansys jos mel
dimo.

* * *
Jau pradėjo auszt ir saulute 1 

pradėjo rodytis tarpe Beimti- 1 
dos kalneliu, kada kunigas in
ejo in ko]ilyczia kur rado Vila 
da vis klupojanczia prie alto
riaus. Mate ja karsztai besime! 
džianezia prie stovylo Motinos 1 
Dievo.

Žvakes jau buvo beveik visai 
sudegia. Priėjo jis prie alto
riaus ir k a tik 'buvo pasirengęs 

i prakalbėt in Vila, kad sztai 
žvakes visisZkai užgeso, kaip 
rodos jas kas užputę ant syk. 
Kunigas tuomi staigiu užgesi
mu žvakių labai nusistebėjo. 
Kada priėjo prie ju pažiūrėti 
kas buvo do priežastis, pama
te, kad žvakes neturėjo knatu 
galuose. Kunigas, paem.es vie
na isz žvalkiu, pradėjo jas per- 
žiurinet ir palmates ka nors, 
nusistebėjas paklausė Vilos: 

1 — Mane) dukrele, kur tu ga- 
vai tais žvakes?

Į — Pas Brady, jo sztore.
— Ar tokiu 'daugiau randasi 

pas ji ?
| — Tai]), teveli, visa eile. Asz 
tik ])asiemiau ketures.

i Tuo lai k kunigas iszeme isz 
sutirpusiu žvakių kelis puikius 
perlus. Isz kitu taipgi iszeme 
po kelis. Buvo tai tieji perlai 

• kurie buvo paimti nuo nužudy
to kupeziaus.

Perlai žvakėse, kurios stove- 
jjo ant Brady’o baro! Tuojaus 
kunigas dasiprato visiko jog 
Brady nužudė kupeziu kad pa
vogti nuo jo perlus po tam ne
teisingai liudijo priesz Vilos

>XXXXXXXXXXXXXXXYXXV^XXXV

g TARADAIKA į

Tai jau perejo szventos 
Kalėdos, 

Dings vargai ir bėdos, 
Prie stalo sėdėsim, 

Nauju Metu lauksim.
Vai gi us p a c zes t a v os i m, 

Grąžei visi užsilaikykite, 
Juoku isz saves nedarykite. 

Naujas Metas atėjo, giedokite, 
Grąžei visur pasielgkite, 
Ir asz paintuke gavau, 

Monopoliujo nusipirkau, 
B a niekas dovanai nedavė, 
Ne isz niekur neprisiuntc.

Stikleli iszgersiu, 
Valgyti pradėsiu,

Meteli gera turėjau, 
Ir szvente linksma turėjau. 
Tiktai gražiai užsilaikykite,

cziokite,
O jeigu katras ir in koza. 

patektu,
Tai nuo sarmatos sudegtu.
Ant sziadien bus invales, 

Da turiu įbėgti in vietas kėlės, 
Arielkeles užsitrauksiu, 

Giesmele užrauksiu, 
In lova atsigulsiu, 
Sveikas miegosiu.

Ant galo vėlinu visiems, 
Musu ska i t y tojams, 

Nauju Metu, 
užlaiko visus 

sveikus,

Linksmu
Lai Dievas

Linksmi likitės, 
Bovinkites, 

Tik malsziai, 
Ir padoriai.

puolė ant keliu priesz altorių 
ant kurio stovėjo stovylas Pa
neles Szvencziausios. Patemino 
vyra.. Brady paslėpė visus (per
lus viduryje žvakių. Kartais 
uždegdavo jas, kad prasza'linti 
nužiurejiima kad žvakėse ran
dasi paslėpti perlai.

— Perlai! — suszuko Vila, 
žiūrėda ma ant j n rankose kuni
go-

— Taip, dingusieji perlai ir 
iszgial'bejimas gyvasties tavo 
vyro. Geroji Motina, iszklause 
tavo maldos ir aukos.

Kunigas nusidavė tuo jaus 
pas gubernatorių nuneszdamas 
jam davada kaltes Brady’o ku
ris likos aresztavotas ta paezia 
diena o Vilos vyras Riszardas 
likos paleistas isz kalėjimo ir 
abudu atsiklaupė priesz kuni
gą, dekavodami jam už užtary
mą priesz gubernatorių po tam 
abudu nusidavė in koplyczia 
kur su asza.rom.is padeka.vojo 
Motinai Dievo už iszklausyma 
Vilos imalos. — Verte isz 
Angliszko F. W. B.

Bezdžionka Ir Vargin
gas Sziauczius

Dėjosi tas senoviszkam Lietu
vos miestelyje Vilniuje, ka ta
sai miestas da buvo mažu, ne 
taip kokiu yra sziadien. Gyve
no jame senas laivorius kuris 

.ilgus metus atlikinėjo 'keliones 
po mares plaukdamas in toli
mus sklypus. Ant senatvės ap-i 
sigyveno Vilniuje kur sau pir- 

pko szmoteli žemes su darže
liui. O kad suezedino sau trupu
ti pinigu, todėl turėjo užtikrin
ta gyvenimą ant senatvės. Bu
vo nevedes ir neturėjo jokiu gi
miniu, tik turėjo sena tania, 
kuris draugavo jam visose ma-, 
rinese- kelionėse.

Senas laivorius mylėjo ma-l 
res todėl kasdiena atsilankyda
vo prie pamario kur visas va
landas persėdėdavo prie ju, at
simindamas apie savo tolimas! 
keliones ii’ tarp svetimu žmo-Į 
niu, tankiai atsimindamas apie' 
savo jaunystes dienas.

Tula diena atplaukė laivas 
ant kurio radosi jo senas drau
gas, atveždamas jam puikia: ir 
pilna gyvybes bezdžionka,. var
du Ki'ki. Senas laivorius nu
džiugo taja dovana, nes ji at- 
nesze jam atmintis isz tolimos 
szalies Afrikos. I

Bet senas laivorius turėjo ir 
labai mielaszirdinga. szirdi nes 
in paskirta laika tankiai pa
aukaudavo po deszimts auksi
niu doleriu vietiniam vargin
gam vienuolynui del vargingu 
žmonių. Tula diena taip atsi
tiko jog po aplaikymui tosios 
bezilžionkos, prie jos akiu, isz- I 
skaitė jis tuos deszimts auksi
niu doleriu. Iszskaites tuos pi
nigus, paliko juos ant stalo ir 
iszejo, kaip paprastai daryda
vo, pasi vai'kszcziot prie pama
rio.

Bezdžionka pasiliko viena 
namie. Tasai sutvėrimas, kaip 
visiems yra žinoma, jog yra isz- 
mintingu ir juokingu ir myli 
pamegždžioti žmoniems visa
me. Todėl bezdžionka Kiki pri
sižiūrėjo savo ponui akyvai, 
kada tasai skaitė pinigus. O 
kad laivorius turėjo papratima 
paseilint pirsztus kada skaitė 
pinigus, todėl ’bezdžionka ma
ne kad jis dėjo pinigus in bur
na ir juos rijo. Kiki tuojaus už- 
szoko ant stalo ir pradėjo ryti 
pinigus pakol visus surijo.

Ncpoilgam sugryžo senas 
laivorius namo, inejo in kam
barėli kad pasiimti pinigus ir 
nuneszti juos in vienuolyną.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

kad jis gvverio pats vienas, ežius buvo geru aiiii^B. - 
Apie beždžione visai nemane del apie jo gera. darba^H^ 
kad toji juos paimtu. ^do po visa miestą. Isz

Tuo laik bezdžionkai auksas žmones trauke pas ji kad jis 
pradėjo sutikinti vidurius, ne-b'iGims pasiutu czebatus kad net 
sveikavo per kėlės dienas ir|turėjo priimti kelis gizelius in 
ant galo pastipo. Tarnas seno pagialha. Tokiu bildu vargiii- 
laivoriaus, ne ilgai mislyda-jgas sziauczius greitai pasiliko 
mas, iszmete pastipusia, bez
džionka. laukan.

I d/uLci lljCaino giuiiai paDiiiAu

I turtingu žmogum ir vietoje gy
venti senoj sugriuvusioje grin-

Bet ant to nepasibaigė atsi- czeleje, pasistatė sau puiku na- 
■ ma.

Tas tai daugiausia erzino jo 
turtinga, kaimyną kuris kas 
diena stebėjosi ir rūpinosi, isz 
kur sziauczius aplaike tiek pi
nigu, todėl nuėjo pas vaita ir 
jam pasako:

— Ponas vaite, ateinu ap- 
sk tins t i savo kaimyną sziau- 
cziu. Nesenei buvo jis dideliu 
vargszu ir neturėjo nieko inde
li in juoda. Dabar pasistatė sau 
puiku narna ir gyvena ponisz- 
kai. Matyt jog jis ka nors api- 
plesze arba da arsziau prasi
kalto. Nes kitaip, isz kur jis 
aplaikytu tiek pinigu!

Vaitas iszJklause jo užmeti- 
nejiu bet nelabai norėjo inti- 
keti tureziui nes žinojo teisin
gumą vargingo sziaucziaus bet 
turėjo ji paszaukti pas save ant 
iszsiaiszkinimo. Sziauczius ap
sakė apie viską, kaip tai jam 
atsitiko, (kaip vaikai pikto kai
myno inmete jam pastipusia 
bezdžionka in grinezele ir kaip 
pinigai iszkrito isz trukusios 
beždžiones.

Ir tik tada senas laivorius 
dažinojo kokiu budu jam dingo 
deszimts auksinei pinigai nuo 
stalo, kuriuos jis buvo pasky
ręs del vargszu. Labai nudžiu
go laivorius kad tasai netikė
tas paaukavimas atnesze var
gingam sziaucziui gilinki ir at
nesze jam gera vaisiu.

Kada piktas kaimynas dagir- 
do apie tai, da daugiau pyko 
kad tai per jo pasitarnavima 
jis prigialbejo vargingam 
sziaucziui prie dastojimo turto 
ir laimes. —F.W.S.B.

tikimas gedulingos 'beždžiones 
Kibi.

Tame tai laike gyveno mies
te vargingas sziauczius. BuvoI. — o-- --------- --- --- - -
jis taip vargingu kad neturėjo 
pinigu nusipirkti ne mažiausio 
szmotelio skaros užlopyt sau 
senus czebatus. Todėl vargin
gas sziauczius konto bada ir 
varga o drauge su juom konto 
pati ir keli vaikai.

| Isz jo vargo juokdavosi kai
mynas, turtingas žmogus kuris 

/buvo beszirdis ir tankiai var
gingam sziaucziui dagriso la
bai. Panasziai pasielgdavo ir 

i jo du vaikai, kurie buvo pikto 
i budo ir ant kožno žingsnio ne- 
j mažai padarydavo jam bledes 
I ir piktu juoku o kada tik ji pa
matydavo einant, roke paskui

šina sziauczius be batu, 
Kad sau naujus pasiutu; 
Batus lepina, sziaudais siuva, 
Loja isz bado kai]) szuva.

Toki tai buvo vaikai tojo kai
myno. Sztai jie talme laike ėjo 
pro darželi seno laivoriaus, ka
da tarnas iszmete per Įauga pa
stipusia bezdžionka. Tuojaus 
vaikai pasiėmė ja su savim, in- 
bego in. narna ir džiaugsmingai 
suszuko in tęva:

— Žiūrėk teveli, kokia mes 
suradome bezdžionka darže se
no laivoriaus!

Nusijuokė turtingas kaimy
nas ir linksmai paszauke:

— Tnmeskite taja bjaurybia 
musu vargingai sziaucziui per 
Įauga. Turės jis nors isz jos 
skuros ant czebatu.

Tasai patarimas labai patiko 
piktiems vaikams todėl greitai 
iszbego laukan, paėmė bez
džionka ir inmete ja per Įauga 
in grinezele vargingo sziau- 
cziaus.

Beždžione su trenksmu nu
puolė ant grindų kad net sziau
czius baisei persigando. Bet 
jo baime tuoj persimainė ir jis 
labai nusistebėjo nes kada bež
džione nupuolė, truko ir isz jos 
pasipylė auksinei pinigai.

'Sziauczius nežinojo keno tai 
beždžione bet kad jam inmete 
ja in grinezele, todėl pats in 
save kalbėjo: “Matyt, kad tai 
gerasis Dievas taip surėdė, kad 
aplaikycziau deszimts duka
tu.” — įSusi'žere pinigus ir 
greitai juos paslėpė, dekavoda-

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Bet nemažai nusistebėjo kada mas Dievui už netikėta pagial- 
pinigu nerado ant stalo. Visijba. 
dingo nuo stalo. Mane jog ko
kis vagis insigavo in grinezia \sipirko kėlės skaras ir kitu rei- 
laike jo nebuvimo namie ir pa- kalingu dalyku del sziaucziaus 
vogė pinigus nes visi žinojo ir pradėjo siūti czebatus. iSziau-

* *
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Adresas:
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MAHANOY CITY, PA. U.S.A. ¥

¥

Po tam nuėjo iu miestą ir nu-

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
----------------------Viesz. Jėzaus ir 

...IR MALDA...
/ \ Motinos Szvencz.

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

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.

Preke, 15c

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa.

paem.es


s ‘ S A U L E ” MAHANOY CITY, PA
« a Mare Grinevicziene, ant V .1 ]<urj gyvena. Mahanoy Fily
I Sk Į Pine uly. Juozas iszrodo gerai Į
A v ir džiaugiasi kad turėjo proga

_ [pribūti iii Amerika ir pasima
tyt vela su motina, sesutėms ii 
pažystamais.

— Seredos vakaru kareiviu 
Post 74 American Legion, tu
rėjo bankieta del savo senu na
riu, 8:30 vai., Legion svetainėj. 
Keturiolika isz seniausiu nariu 
aplaike certif įkaltu s kaipo se
niausi narei kareiviu draugijos. 
Garbes narei yra Elmer Christ, 
Frank Ritz, Dr. A. T. Liacho- 
witz, Sydney Shan field, How
ard Holman, Herbert Noakes, 
Charles Stern, Captain James 
Painter, James Wagner, Mi
chael J. Malloy, Lamar Christ, 
William Becker, Dwight G. Mc
Cann ir Kongresmenas Ivor I). 
Fenton.

— Per Kalėdas likos surisz- 
ti mazgu moteryste-s paha Mil- 
dreda Urboniute, nuo S. Cata
wissa uly., su Franu Millard, 
213 W. Mahanoy Ave., Wash
ingtone, Payne Field, koply-j 
ežioje, kariszkam abaze.

— Kazimieras Gulden (Gel- 
dota), 513 W. South ulyy., likos 
nuvežtas in ligonbute ant gy
dymo.

Žinios Vietines?
mirė pereita Subata, Locust 
Mountain ligonbuteje, kur ra
dosi keliolika dienu. Velionis 
buvo ginies mieste ir prigulėjo 
prie Szv. Jurgio parapijos. Bu-

Bernardas Czerkauskas 
Dabar Yra Kunigu 
Simonu 0. C. S. O., 

Louisville, Ky.

Paterson, N. J.—- Musu mies
te daug jaunu ir senesiu žmo
nių turi visokius darbus prie 
kariszku pramonyszcz'iu, isz 
kuriu daugelis yra musu tau- 
tiecziu Lietuviu,‘kurie turi ge-

Ar-gi Reikia Užslėpti
Atminti Pirmos 

Paczios?

REPSZIUKAS SU 
: PINIGAIS ::

~ 1943 !
. —■ Naujas M eitas ! !

— Sausis—January.
—■ Linksmu ir Laimiu 

Nauju Metu ! ! !
•— Panedelyje (pripuola Szv. 

Grigorians.
— Seredoje Trys Karaliai.
—■ Petnyczioj per Naujus 

Metus “Saules” redakcija ir 
spaustuve bus uždarytos visa 
diena.

t Seredos vakara, apie 7:25 
vai., mirė gerai žinomas mieste 
Andrius Cziseika, 500 West 
South uly., sirgdamas koki tai 
laika. Paliko paczia Anele, sti
lių Jurgi, dukteres Mare Se
bastian ir Ona, namie, ir tris 
anukus.

Velionis sirgo koki tai laika, 
ir gydėsi Hazletono ligonbute
je, sugryžes namo vela, nesijau
tė sveiku, mirdamas Seredoje. 
Andrius pribuvo iii Amerika 
da1 jaunu vaikinu, gyveno koki 
tai laika Szenadoryje po tam 
Mahanojuj, kur pergyveno 19 
metu ir prigulėjo prie Szv. Juo
zapo parapijos. Paliko broli 
Juozą ir seseri Ona Lietuvoje. 
Gimė Suva lik u gubernijoj, pa
rapijoj Veiveriu, kaime Sala- 
vetu. Laidotuves atsibus gal 
Pailedelyje po direkcija gra- 
boriaus L. Traskausko. Velio
nis buvo skaitytoju “Saules” 
per daugeli metu, turėjo malo
nu būda, buvo mandagus visa
me ir mylėtas nuo tuju, kurie ji 
pažinojo. Lai a.a. Andrius sil
sisi amžinam pakajuje ir lai 
Dievas priimtu, ji iii dangaus 
karalyste.

—: Szv. Juozapo bažnyczio- 
je Nauju Metu pamaldų tvar
ka: Szv. Miszios bus 8 ir 9 va
landa; Suma 10 valanda.

— Poni A. Erbaniene isz 
Tamaqua, ana diena lankėsi 
mieste, ir prie tos progos užėjo 
in “Saules” redakcija. Reikia 
primytie kad ponia Erbaniene 
yra musu sena skaitytoja ir 
myli skaityti “Saule,” kada 
tik ateina po josios past ogia. 
Acziu už atsilankymu.

—- Vyrukai kurie perejo 
sveikatos tyrinėjimą Allen
town, Pa., ant kariuomeniszkos 
tarnystes isz Distriko Nr. 2, 
buvo: Panedeli isz skaitliaus 
136, — 110 perejo; Utarninke 
isz 56,—45 perejo; Seredoje isz 
110,—- 86 perejo.

— Žmonis pradėjo po visa 
miestą sznalbždet apie keliolika 
urvu in kurias susirenka su- 
tersztos balandėlės. Palicija 
jau nuo keliolika s'anvaicziu tu
ri ant akies tas vietas ir neuž- 
ilgio ketina padaryti ablava, 
nes priezerei privertinoje mies
tą ant padarymo geresnio pa- 
rtxTko. Geriausia paliaut, ne 
kaip dž^la gaut!

t Poni J. Alanskiene nuo 
809 E. Pine ui., aplai'ke žinia 
buk josios tėvas Kazimieras 
Sze'ikauskas, nuo 343 N. Broad 
Mountain uly, Frackville, Pa., 
mire Ashlando ligonbuteje. Ve
lionis paėjo isz Lietuvos, pali
ko ketures dukteres, sunu, du 
brolius Lietuvoje ir szeszis 
anukus. Laidotuves atsibuvo 
Ketverge ryta su 'bažnytinėms 
hpeigoimis Frack vilioję.

—■ Pulkininkas Juozas Gri- 
neviezius atplaukė namo isz 
Anglijos, ant trumpo urlopo, 
atlankyti savo motinėle, ponia-

re F. Danauskiene, ant Fergu
son uly., mieste. Paliko ketu- 
res seseres ir viena broli.

gu

SHENANDOAH, PA
f Aįndriu's Kazakeviczius, 

brolis ponios S. J. Sakalauskie

Apraszimas apie jo iuszven- 
tinima in kunigus buvo patal- 
pyta “Saules” 103 numaryje, 
Gruodžio 25-ta diena 1942 m.

nia nuo valdžios buk jos brolis, 
Seržantas Feliksas Bagdonas, 
34 metu, 234 S. Chestnut uly., 
likos paimtas in nelaisve per 
Japonus, laike muszio, ant Fi-

— Seredoje apleido miestą’ 
75 vyrukai važiuodami in New 
Cumberland, trijuose bosuose.

-— Sekantieji lankėsi namie 
per szventes: Fiorentina Matu- 
levicziute, isz Szv. Marijos li- 
gonbutes, Filadelfijoj; Mildre- 
da Jakuboniute isz Bridgeport, 
Conn., Julija Czetkevicziute, 
kuri dilba eroplanu dirbtuvėje, 
Middletown; Mildreda iSzaris, 

iisz Mount Sinai ligonbutes New 
York; ponstva Juozai Valentu- 
konei, isz Trenton, N. J.; pons
tva Franai Statut is isz Filadel
fijos.

Bloomsburg, Pa. — Keturios 
ypatcs tarp kuriu radosi pre
zidentas miesto tarybos, mirė 
nuo gazo namie. Visi žuvo lai
ke nakties, miegodami.

kunigais buvo studentu auksz- 
tesneje palikinėjo mokykloje 
Mahanoy City, Pa., paskutini 
meta (1929), ir ta syk buvo na
rys Mahanoy City High School 
Basketball Team, Champions 
isz 1929 meto.

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.

Detroit, Mich. — “Nėra tai anūkas, sūnūs vargingo 
iszmintingu daigtu paguodoti n-kerezio, sėdėjo viena, 
paveiksią pirmos moteres aky y girnoje po medžiu, vmke 

na i s isz kito miesto, gali sutik- vaizdo je savo antros paczios. ildesi karsztai. Kokis tai 
ti daugeli siuvo tautiecziu viso-,Geriau vyras padarytu idant figas ponas, pasirėdęs in 
kiuose. bizniuose. Tarp kitu biz-Į tokia paguodone užslėptu nuo ž surdota, su žibanezia 
merių randasi czionais gerai savo antros paczios nes tas er- žJde ant krutinės, kuris ta- 
žinomas saliuninkas ponas Jusi-' zina motere kaip raudona ske- n.ke medžiojo toje girrioje, 
tinas Milinavieziuis, prie 7 Bri-'peta. vedyluojama priesz inir-,isles 
dgc ulyczio'S, pas kuri suras szusi tuliu.
daug savo tautiecziu isz New Į Taip pasakė ezienaitinis su- kl:
Yo'iko, Elizabeth, New Jersey! clžia Steponui Rakovskiui, ku-1 v o taip graudžiai verki, 
ir kitu miestu. Jeigu kas isz ris sumusze savo paeziule už mkudiki ?
kur priimtu pas ji, bus priim-Įtai, kad jo antra pati, stoveda-j -eras pone, — atsake Fra- 
tas įsvetingai ir prieteliszkai.'ma ant kėdės priesz paveiksią llu'— tėvas mane nusiuntė

ta idant nupirkeziau, 
ria jis buvo persiskyres, isz- aptje, gyduolių del mano 

kur Įpjovė jai akis isz paveikslo, moles, kuri jau kelis menė- 
ani jvyras, pamatęs tai, nuspyrė sim-ga, o asz, nelaimingas, 

[kede isz pc jos ir gerai paežiu- panįau krepsziuka su pini- 
Į le už tai apkūlė per ka motere gaiš 

kuri i ji apskundė.
Tai-gi, vyrueziai, geriau pa-

kiliose. bizniuose. Tarp kitu biz 
czionais

graudinga verk s m a 
vi prisiartino prie jo ir už-

Ponas Mrlinaviczius yra taipgi jo pirmutines paczios, su ku-Įhi 
musu szimt-procentiniu busie- 
riu laikraszczio “Saulei 
ras i t e vi s.a d o s “Sauk 
stalo del pasiskaitymo.

Chicago, IR. — Ugnis 
kilo plieno dirbtuvėje Cicero, 
sužeidė 42 darbininkus. Eks-Įguodoti savo pirmutine paczia 
plozija isznesze in padanges savo szirdies slaptybėje 
konia visa dirbtuvia.

Dixon, Ill. — Chicagos ir 
Northwestern pacztinis trūkis 
trenke in užpakali kito trūkio

ne 
kaip priesz antra paczia nes tas 
bobeles labai suerzina.

Gdamas tai ponas, pa
svirne jo ika toki in savo 
draustrielcziu, po tam isz- 
cmes kiszebiaus puiku szil- 
kini ipsziuka, pilna aukso,

— tai szitas kropsziukas, 
kuri letei?

— ponuli, ne tas! Mano 
buvo tekis puikus ir neturė
jo tieinigu kiek szitam ran
dasi.

— Vai tai szitas? — už- 
klausdrielczius, rodydamas 
Frau ui ma ža suplyszusi

* krcpsza.

Istorija apie Amžina Žydą. 
Jo kelione po svietą ir liudymas 

Per paczta
20 centai. Adresas:

Saule, Mahanoy City, Pa.

per ka du pasazierei likos už- apję Jezu Kristų.
muszti ir daugiau kaip 20 su
žeisti.
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Mokinasi Virti Kariszka Valgi

AR-GI JIS NEVERTASSzitie jauni vyrukai, isz New Yorko, mokinasi kaip vir
ti ir pagaminti valgi del kareiviu. Žymi virėja duoda jiems 
visokius gerus patarimus o kada užbaigia savo mokslus, 
buna siuncziami in abazus.

Dede Šamas Sako: Amerika Turi Būtie Drūta!
Pirkie Bonus Ir Markes Sziadien! Pirkie Su

Kožnu Centu Kuri Gali Suczedyt!!!

Amerikoniszkos Norses Pribuvo In Afrika

★

Amerikoniszkos norses sziadien yra siuncziamos in vi
sas dalis svieto kur vieszpatauja kare ir prižiurineja musu 
“boisus” laike ligos ir sužeidimu ant kares lauku. Sztai pul
kas nersiu kurios pribuvo in Afrika ir laukia trūkio iszke- 
liauti in kur jos yra reikalingos. Tuju norsiu gyvenimas 
ant tokiu lauku ne yra smagus.

žinia yra siuncziamaSzita 
per valdžia jums, motinoms.

Ji dalypsti jusu brangiausia 
dalyka, koki turite, — tai yra 
jusu kūdiki.

kad jie pirkinėtu da daugiau ir 
paaukautu nors deszimta pro
centą savo uždarbio.

KA JUS TURITE 
DARYTI

Valdžia meldžia jus kad taji 
kūdiki apsaugotume! nuo bai
mes, bado ir nuo mirties — nes 
milijonai kūdikiu jau pasiliko 
aukomis bestijų Japonu ir Vo- 
kiecziu Europoje.

Valdžia meldžia kad visi tė
vai prigulėtu prie Paczedumo 
kliubu, pirkdami bonus kurie 
pristatys laivus, tankas, gink
lus ir eroplanus kurie yra labai 
reikalingi apsaugoti mus nuo 
baisenybių kokios dabar atsi- 
buna ant kitos puses svieto.

Jeigu jau jusu vyrai perka 
Kares Bonus — tai melskite j u

Atsiminkite, kad milijonai 
jusu broliu, tėvu, sunu ir pa- 
žinstamu atiduoda net savo 
sveikata ir gyvastis. Jus nieko 
neturi atiduoti kaip tik pirki
nėti Kares Bonus ir Ženklelius.

Pirkinedami Bonus jus atlie
kate savo privaluma szioje ka
rėje ir apsagojate savo brangu 
kudiuki ir tuo pat kartu czedi- 
nate pinigus ant ateities idant 
iszlavinti taji kūdiki moksle ir 
auginti ji.

Pasikalbėkite su savo vyru 
sziadien. Indekite nors deszim
ta procentą savo uždarbio pir
kimui Kares Bonu. Padarykite 
tai del savo kūdikio. Juk jis to 
yra vertas!

1—Jeigu jau indejote 
10 procentą savo pinigu 
tai stengsitės padidint 
taji 10 procentą, jeigu 
galima.

2----Dirbdami fabrike
kur da neinvesta tasai 
būdas, nelaukite, bet pa
darykite tai rytoj.

3—Jeigu jusu fabrike 
da nesiranda to, tai pa
sikalbėkite su jusu bosu 
arba formanu, kad jis 
pasirūpintu apie tai. Ju
su banka jum prigialbes 
tame, su mielu noru.

4—Jeigu negalite del 
kokios priežasties gautis 
ant Pay Roll Savings 
Plano, tai nusiduokite 
in banka, kur Bonai yra 
parduodami. Bankas 
jums prigalbes tame 
plane.

Pirkite U. S. Kares Bonus Per “Payroll Savings Plana” 
Padauginkite Ant 10 Procento Per Naujus Metus

"TO? THAT 10% BY 1
NEW YEAR’S!” 5!

BUY U. S. WAR BONDS

THROUGH THE

PAY-ROLL SAVINGS PLAN

Szitas apgarsinimas likos paaukautas del suszelpimo Ameri 
kos iszlaimeti kare per Laikraszczio “Saules” Redysta

+ Į — Lipais, tas pats, geras
* pone! -uszuko isz džiaugsmo
* Franuk ¥ .

Strieius atidavė jam krep-
* sziuka. <onas tarė:
*| — Mmas mano kūdiki, o
* kad mtoisi taip szczyrai ir y. I
¥ man nemelavai, padovanoju
* tau ir mo krepsziuka su auk- 

su kurisme randasi.
n.

Mikut piemenukas isz ar
timo kaio, dagirdes apie Fra- 
nuko atskima su turtingu po
nu, nuta pasinaudoti taipgi. 
Dagirdesuo žmonių kada ta
sai ponasela eis ant medžiok-

* i les, nueja ngirria, atsisėdo po 
medžiu: irradejo rėkt kiek tik 
turėjo pajgu:

— O asnelaimingas, pame- 
cziau Ikresziuka su pinigais! 
Ka dabanradesiu, asz nelai
mingas! C mano pinigai!

Ponas, rgirdes jo verksmą, 
prisiartinorie jo o iszemes isz 
kiszeniaus repsziuka su auksu 
užklausė j t

— Ar tatavo ?
— ManOjiano! — suriko Mi

kutis, žiurdamas godžiai in 
krepsziuka r isztrauke ranka 
idant ji panti..

Bet strieizius, kuris radosi

— Oj, tu bgediszikas melagi!

*
¥
£ prie pono, pszauke rustai:
M ' '
¥

Norėjai prigauti mano poną.
* į .Palauk, tuoj.us asz tau duosiu
* užmokesti!
*1
*! Isztares ta, nulaužo szaka
* nuo artimo nedžio ir iszmo'ke-
* • v . . v* jo mažam meagiui uzsitarnau-
* ta bausmia.
>1 Su teisingyita toliau nueisit
* ne kaip su meagysta.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, ve0uviu ir kitokiams 
reikalams. Telfefono Numeras 78. 
520 W. Centre St., Mahanoy City
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