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Isz Amerikos
UŽ KA AMERIKA
SZIADIEN KOVOJA

Washington, D. C. — Prezi
dentas Rooseveltas iszreiszke 
savo nuomone buk Amerika ko
voja už “žmogiszka lygybe gy
venti drauge sutikime kaipo 
narei vienos dideles szeimynos 
o ne kaipo prispausti ar neval- 
ninkai, kad dvasia brolybes ir 
lygybes kuri vieszpatauja czio- 
nais, kad ji vieszpatautu po vi
sa svietą. Musu prižadėjimai 
yra, kad toji brolybe prasipla
tintu po visa svietą, kuri duo
da vilti del visu žmonių. ’ ’

Toki tai pasveikinimą prezi
dentas nusiuntė del Konferen
cijos Krikszczioniu ir Žydu, 
kurie turėjo savo susirinkimą 
ana diena czionais.

20,000 Anglekasiu Isz- 
ejo Ant Straikos, Tik 

i 2,700 Sugryžo Prie
Darbo

Wilkes-Barre, Pa. — Nepai
sydami ant valdžios ir unijos 
vadu, 20,000 anglekasiu suma
nė straikuoti ir ant toliaus no- 
rints unijos virszininkai tam 
straikui nepritaria. Isz tojo 
kaitliaus tik 2,700 anglekasiu 
sugryžo prie darbo ir geidžia 
prigialbeti valdžiai iszkasdami 
angli.

Tasai straikas buvo isz prie
žasties kad unija uždėjo 50 
centu daugiau mokesties in 
unija ir priesz tai anglekasei 
karsztai pasiprieszino. Jeigu 
ang(Lekasiai greitai nesusitai
kins tai mano apimti kasyklas 
su pagialba kareiviu nes ang
lių labai stoka ne tik privatisz- 
kuose namuose bet ir kariszko 
se dirbtuvėse.

Amerikonai Užklupo Ant Japonu

Amerikoniszki kareiviai, pribuvia in Buna—Gona, Nau
joj Gvinoj, pradėjo iszczystyt isz ten Japonus, kur ju rado
si gana didelis skaitlis. Sztai vienas isz Japonu kuris nespė
jo pabėgti nuo j u ir apalpo nes neturėjo daugiau pajiegu 
bėgti.

Apsipacziavo Ta Paczia'
Diena, Mirė Kartu

'Kiek Žuvo Amerikonu
Szioje Karėjo

Washington, D. C. — Nuo 
prasidėjimo Antros S vietines 
Kares, Amerikoniszku karei
viu žuvo, dingo ar likos sužeis
ta, iki szio laik, 61,126 vyrai, 
visose dalyse svieto, kur jie
radosi ant tarnystos. Užmusz- 
tuju yra 2,193, sužeistųjų 3,- 
948; nesurandamuju 29,265; 
paimtu in nelaisve 1,016. Vo- 
kiecziai paėmė in nelaisve 4,- 
226 Amerikoniszkus ukesus 
kvyic gyveno Vokietijoj.

eorgievsk
Apsiaubtas

Rusai Atmušė 43 Miestelius Ir

Daugiau Nepyszkins 
Automobiliais Ant

Geru Laiku
i ------

Washington, D. C. — Val
džia nuo sziadien uždraudė vi
siems gyventojams naudoti au
tomobilius ant visokiu pasi
linksminimu ku,r galima nueiti 
pekszti. Naudojimai automobi
liu gali būti tiktai važiavimui 
in bažnyczia, atlankyti ligonius 
ir kur yra reikalinga del gial- 
bejimo gyvascziu arba nelai
minguose atsitikimuose, va
žiuoti pas daktara, ant laidotu
vių ar ten kur profesijonalisz- 
ki žmones turi važiuoti kaip 
daktarai, kunigai arba virszi
ninkai atlikti savo profesijona- 
liszkas užduotis.

Jeigu palicija užtiktu auto
mobiliu prie kokio parko, teat
ro ar kitu pasilinksminimo vie
tų tai atims jo pavelinima at
laikyti gazolino. Tasai instaty- 
mas prasidėjo nuo 7 dienos 
gausio.

Wilmington, Del. — Apsipa-: 
cziave ta paczia diena 1929, 
mete su dviems draugėms, Vin
cas Kempski ir Jonas Novak 
mire in kėlės valandas vienas 
po kitam. Novakas, 34 metu, 
mirė Nedėlios vakara, ligonbu- 
teje, o jo draugas Kempski, mi
re Panedelyje. Abudu likos pa
laidoti ta paczia diena su baž
nytinėms apeigoms Szv. Jad
vygos bažnyczioje. Abudu pa
liko paczias.
—

Paliko Szuniui $1,000

Philadelphia, Pa. — Kada 
sūdąs atidarė paskutini testa
menta mirusios Mrs. Emma 
Moss, nusistebėjo kada rado 
testamente kad velione paliko 
39 tukstanczius doleriu ir tarp 
kitu palikimu užrasze tūkstan
ti doleriu del savo mylimo szu- 
niu,ko “Teddy”, kad jis butu 
tinkamai prižiūrėtas ir nekens- 
tu bado. Kiek tai vaiku szia
dien kenczia bada ir butu dė
kingi už toki palikimą.

Geriau Eiti In Kalėjimą 
Ne Kaip In Bažnyczia

Hanover, Ohio — Sudžia 
Green stengėsi visom pajiegom 
idant atversti du kazirninkus 
ant gero kelio bet jo geras už
manymas nuėjo ant niek. Su
džia jiems davė iszsirinkti: ar 
praleisti savo laika kalėjime 
per szeszis menesius ar lanky
tis in bažnyczia kas Nedeldieni, 
per szeszis menesius. Pirma Ne
deldieni kazirninkai atsilankė 
in bažnyczia bet po tam pabėgo 
isz miesto. Po keliu dienu pali
cija juos surado artimam mies
telyje o sudžia, už nedalaiky- 
ma žodžio, padovanojo jiems 
po szeszis menesius daugiau 
kalėjime arba per visa meta.

VOKIECZEI APIPLE-
SZINEJA LIETUVIUS

IR LENKUS

Vokieczei Iszvaro Kai- 
niuoczius Isz Ūkiu,
Siunsdami Juos Prie

Darbo Vokietijoj

Uždarymas Lietuviszku
Universitetu Kaune

Ir Vilniuje

Didelis Štokas Maisto
Stokholmas — Szvediszki 

korespondentai raszo apie bai
su prispaudimą gyventoju Lie-

tuvoje ir Lenkijoj. Lietu,viszki 
k.aimuocziai yra varomi isz sa
vo kaimu ir gaspadorysezia, 
Vokiecziai privertineja juos 
ant mokėjimo baisiu padotku 
su prižadėjimu buk po karei 
bu,s laisvi ir jiems Vokiecziai 
prigialbes visame.

Tieji Lietuviai, kurie da pa
siliko ant vietos, aplaiko gru
dų ant sėjimo tiktai ant tokiu, 
iszlygu kad atiduos didesne da
li javu del Vokiecziu.

Vokiecziai priverstinai ima 
sūnūs tuju gaspadoriu in ka- 
riszkus darbus, ant vienuolikos 
menesiu laiko. Tieji vaikai yra 
kankinami ir kenczia dideli ba
da. Už j u darbus aplaiko po 
penkes markes ant menesio. 
Vokiecziai ketina iszvaryti szi- 
met da 50,000 vyru ir 15,000 
moterių.

Tarp studentu kurie lankosi 
in universitetus Kaune ir Vil
niuje, daugelis yra priversti 
stoti in Vokiecziu kariuomene.' 
Isz 3,000 studentu tik 500 atsi- 
szau,ke prie mokslo. Todėl Vo
kiecziai uždare universitetą Di
džiojo Vytauto, Kaune ir Vil
niuje. Daugelis profesorių li
kos aresztavoti ir iszsiunsti in 
nelaisviu abazus. Vilniaus gu
bernijoj vieszpatauja didelis 
badas. Vilniuj, Kaune ir Sziau- 
liuose galima aplaikyt tiktai 
barszcziu. Vokiecziai uždrau
džia žmoniems važiuoti isz 
miestu in kaimus, pirkinėti 
maisto nes patys viską paima.

Kaimus Dono Aplinkinėje;} Pa
imta Daug Kariszkos Medžia
gos; Daug Vokiecziu Užmuszta;

Kietu Anglių Anglekasiai 
Ketina Sustot Dirbti

Szia Petnyczia
¥■ ___

Washington, D. C. — Visos 
kietu anglių kasyklos dirba po 
szeszes dienas ant sanvaites, 
kad pristatyti užtektinai ang
lių del didesniu miestu, kur jau 
nesiranda aliejaus del kurio.

Kremuose negalima pirkti 
jokiu aprėdalu. Vokiecziai pri- 
spyrineja Lietuvos gyventojus 
ant pristatymo jiem sziltu dra
panų ir apsiavimo del kareiviu 
kv,rie randasi Rusijoj.

Pulkai kareiviu ir Lietuvisz
ku palicijantu yra siuneziami 
in Varszava, Baltrusija ir Uk- 
rajina o Holandijos palicija 
pildo tarnysta Lietuvoje ir ten 
baugina gyventojus visokiais 
bu,dais.

Nekurie žymesni Lietuviszki 
politikiszki veikėjai sudėjo 
protestą pas kamisoriu Lohse 
priesz taja prispauda. Taji pro
testą sudėjo badai prezidentas 
Grinius ir buvusis narys tary
bos Krupaviczius bet j u protes
tai nuėjo ant niek ir da aplaike 
prasergejimus kad jeigu neap- 
simalszys ir spirsis savo tiesu, 
tai bus iszvaryti in abazus.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Iszkelia Paskandytus Laivus Isz Mariu

Pulkininkas George Ankers, isz Seattle, Wash., turi darba iszkelimo paskandytu 
laivu isz mariu, kuriuos paskandino Vokiszki submarinai. Nerikai beveik kasdiena suran
da laivus kuriuos stengiasi iszkelt in virszune.

MOSKVA — Rusai apsiaubė plieniniu 
ratu, beganezius Vokieczius, isz Dono aplinki
nes, su didėlėms bledems. Rusai atmusze 43 
miestelius ir kaimelius ir sulaikė Vokieczius nuo 
tolimesnio insigavimo in Kaukaza. Artimoje 
Georgievsko Rusai supliekė Vokieczius smar
kiai kaipo ir prie Rostovo. Rusai suszaude 300 
Vokiszku eroplanu ir dvi stotis. Tuose musziuo- 
se likos užmuszta apie 3,000 Vokiecziu ir daug 
sužeista. Prie Velyki Lūki atsibuvo smarkus 
musziai ir Vokiecziai likos sulaikyti nuo toli
mesnio prisiartinimo prie Moskvos. Rusai pa
ėmė nuo Vokiecziu 40 tanku, 270 visokiu troku 
su amunicija ir maistu, 180,000 patronu, 141,000 
granatu, 400,000 dėžių amunicijos ir daug viso
kiu ginklu.

Afrika. — Amerikonai supliekė Vokie
czius Tunisoje ir Libijoj. Keli eroplanai likos su- 
szaudyti ir daug Vokiecziu užmuszta.

Daugiau kaip 150 Allijentu eroplanu užle-
ke ant didelio Vokiszko miesto, Essen, kuri, 
smarkiai bombardavo ir paliko liepsnose. Dide-
les kariszkos dirbtuves Kruppo likos bombar
duotos ir kitos dirbtuves taipgi.

Aplinkinėje Naujos Gvinos Amerikonai 
paskandino kelis Japoniszkus laivus ir suszau
de daug eroplanu. Mundoje ir Naujoj Georgijoj 
Amerikonai taipgi supliekė Japonus kur jie pa- 
nesze dideles bledes. Keli laivai likos paskandy- 
ti su 3,000 Japoniszku kareiviu.

TRUMPOS ŽINUTES
New York. — Nikola Tesla, 

žymus iszradejas, 86 metu am
žiaus, likos surastas negyvas 
per tarnaite, hotelyje. Gimęs 
Budapešte, Austrijoj, 1857 m., 
Pribuvo in Amerika 1881 mete.

Morgantown, W. Va. — Ugnis 
kasyklosia Pursglove Coal Co.,

isz Scott’s Run, pagavo 13 dar
bininku kurie žuvo nuo gazo o 
65 likos iszgialbeti.

Jojutla, Meksikas. — Per 
eksplozija gazolino dideliam 
bose kuriame važiavo 35 žmo
nes ant szokio, 11 sudege ant 
smert o 20 baisiai apdege nes 
negalėjo in laika iszbegti.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
nusipirkt už tuosius pinigus. 
Musu 'biznieriai nesupranta 
verte apgarsinimu, geriau kadi 
tavoras supiltu ant lentynų ne 
kaip iszduouti kelis dolerius

Istorija Sviesto PAS AKA IT E I S|ap{as Ginklas Szaudo 12,000 Kulkų Minutėj

Karas nevisados būna lygus a11' ‘U’gnrsinimii ir szelpti savo 
peklai. Atsitinka ir jame va- asz,czius. 
landa sužadinanti duszios' ::
aujgsztesnius, doresnius jaus-'n'a Lietuvisžka szeimyna 
mus. iSztai tikras atsitikimas:' -1 i mo re je, turėjo patogi..
Ant kariszko lauko likos suižei-' 
sti du priesziii'gos armijos ka-' 
reiviai 
vienas 
kentėjo 
Vienas
Vokietis. Pirmasis buvo stip
resnis ir galėjo iszsiimti isz ki- Pei^iniainydavo in baisia bai- 
szeniaus maža kryželi paszvon- “ ^sz tokios patogios
fvtu. T.aimin.o-ai Mircziai. nri J merginos pasidarydavo tikra

■ szly'ksztyne. Ji pati nejautė to, 
Į kad jos veidas taip persimai
nydavo kada ji supykdavo.

Motina ka nedaro, visu klaus
davo patarimo, kaip butu gali
ma jos dukreles paprasta j i pik
tumą sumažinti. Bet sztai, syki 
susitiko su senyvu ju mieste 
mokytu žmogum ir jam papa
sakojo apie savo dukreles ne
laime.

Mokytas žmogus davė jai szi- 
to'ki patarima: Kaip tik ji su
pyks, tai skubink veidrodi jai 
paroddk kad ji pamatytu savo 
iszveizda pilnai, kaip ji iszro- 
do kada yra supykusi. Daryk 

, tai tanikiai, kada tik ji supyks, 
bet sykiu temink ‘kad ji isz pik
tumo nesukultu veidrodi.

, Moterėlė tai]) padare kelis 
kartus ir tokiu budu atpratino 
savo dukrele nuo baisaus pik
tumo. Ala t, dukrele negalėjo 
nukensti tokios baisios iszveiz- 
dos kokia mate veidrodyje ir 
susiprato kad nereikia pykti.

ir abudu krito netoli 
kito. Abudu baisiai 
ir buvo arti mirties.

buvo An gi ik a s o kitas

kaip rože, duktere, bet visa ne- 
'laime buvo, kad dukrele vis bu ■ 
vo labai pikta ir jeigu ji nžpyk- 
davo tai jau su ja negausi jo
kios rodos; visa paraudonuoda
vo, akis iszversdavo, susirauk- 

klavo, žodžiu, visa jos burna

szeniaus maža kryželi paszvcn-. 
tyta Laimingai Mircziai, pri-Į 
dėjo sau prie lupu ir silpnu bal
su pradėjo kalbėti: “Sveika 
Marija” paskui “Jėzaus Szir- 
die, priimk mano duszia.”

Jo draugas Vokietis, kuris 
lyg sziol nerode jokio gyvybes 
ženklo, atidarė akis, pažiurėjo 
valandėlė ant Angliko ir ly
giai pradėjo kalbėti drauge su 
juom “Sveika Marija.”

Pažino abudu kad yra Kata
likais ir trokszta Katalikisz'kai 
mirti. Su tikra meile Anglikas 
padavė Vokiecziui savo kryže
li pabueziuoti tardamas: “Mu
du abudu atiduodame savo 
gyvastis už savo tėvynes ir sy
kiu einame in Dievo teismą.” 
Vokietis pabueziavo kryželi ir 
tarė: “įnirkime kaip draugai 
ir vaikai vieno Tėvo danguje.” 
— In trumpa laika po tam abu
du mirė su už'ganadinimu ant 
j u veidu.

Ta j i atsitikima mate ir gir
dėjo netoli nuo ju gulintis su
žeistas Prancūzas. Jis taji atsi
tikima aprasze kada sugryžo 
namo.

Nora ko stebėtis jog jeigu 
tarp vedusios poros vyras ar 
motere numirszta o vienas at
kilas mirszta nepoilgam, isz di
delio nuobodumo ir gailesties. 
Tas taipgi atsitinka tarp dau
gelio gyvuliu tankiai. Veliau- 
ses tokis atsitikimas atsitiko 
nesenei Kallifornijoj. Locniniti
kas mažo cirkuso, nuo 'kokio 
tai laiko, turėjo iszmokyta asi
lą vardu “ Ramui us.” Pate- 
niinta kad nuo kokio tai laiko 
tasai asilas turėjo dideli prisi- 
riszima prie kumeles kuri sto
vėjo tvarte szale jo. Kada tik 
iszvesdavo ja ant perstatymo, 
asilas bliovė be perstojimo pa
kol ja atvesdavo adgal. Nese
nei locninirikas cirkuso parda
vė kelis arklius kitam cirkusui, 
tarp kuriu radosi ir toji kume
le. Nuo tojo laiko asilas apsir
go. Pradėjo jis taip daužyti 
galva in siena kad locninirikas 
turėjo ipaszaukti gyvuliu dak
tarą, kuris nutarė kad asilas 
serga isz didėlio liūdėjimo už 
kumelia. Pastate kita arkli sza
le jo bet asilas ir toliaus daužė 
galva in siena pakol neu'žsimu- 
sze. — Taip, ir gyvuliai tuiji 
pajautima ir prisiriszima viens 
prie kito.

Kiek Amerikon iszk i biznie
riai iszduoda per meta ant ap- 
sigarsinimu laikraszcziose, pa
rodo suraszas padarytas per 
American Newspaper Publish
ers Association. Tasai suraszas 
parodo buk 1942 mete biznie
riai iszdaVe ant apgarsinimu 
laikraszcziuose 50 milijonu do
leriu o užpraeita meta iszdave 
200 milijonu doleriu.

O kiek musu Lietuviszki 'biz
nieriai iszdave ant apgarsini
mu laikraszcziuose? Gal tiek, 
|<ad nę Forduka negalima butu

sviesto, is 
no bins pro

riuomenes, t jo namon. Turėjo 
dar anie iketures mylc i i nu
imi o jau saule 

lejas •kareziama,

BALSAI
MUSU SKAITYTOJU

“Labai Myli Skaityt
“Saule!”

sviestas yra seniausiu maistu
T V ii ' u lil.S ’Ačlic-Z.i'd'iua, 1YUL1A7IV zjyvicconaudojamu per žmones. Indu-

i . . „ nnn szin'kavo, paprasze nakvynes,sai naudojo sviesta nuo 2,000 . . ...
, ■ v . . 'Žvdas priėmė 'kareivi bet su iki 2,400 mete, pnesz uzgiminia ‘ /

.. • < " . • • nedideliu noru nes žinoma ka-Kristaus. Apie sviesta taipgi. . i. ,c, , . . ,, „ . Ireivis vra. biednas. Dave jamzjjioio Scvta.i ir Grc’kai 4o0 me- • . .])uil1c1l sziaudu. lasai, uzkan- 
ides szmoteli duonos, atsigulė, 
buvo tai Petnyczios vakaras, ir' 
užmigo. !

Žydas, norėdamas isz biedno 
ir nuvargusio kareivio paszpi- 
geliuot, pradėjo szau'kt:

— Ei, soldat! Ar tu megi? 
Soldat!

— Na, ka nori? — paklausė 
tasai pabudęs.

— Ar tu pažysti A reik i, k a 
gyvena Szepalose ? — lovoj gu
lėdamas Žydas klausė.

— Nepažystu.
— C) arh tu pažysti Žasinska 

su Kugelinsku, ka Pecziszkiose 
gyvena ?

— Nepažystu, duok man pa- 
kaju.

Priesz diena pabudo kareivis 
ir pradėjo mislyt apie kelione, 
namus ir kaip bus visi linksmi 
kada pamatys ta, kurio per tiek 
metu neregėjo. Atėjo jam ant 
mislies taipgi Žydo vakaryksz- 
czias klausymas o ve, gudrus 
buvo kareivis ir tuojau suprato 
kad Arielkius tai arielka, Sze- 
palai tai yra, kad szepoj buvo 
arielka o Pecziszkiuose arba 
pecziuje randasi kugelis su žą
sim.

Paszoko jis greitai, priėjo 
prie szepos, atidarė ja ir rado 
buteli su arielka. Ta tuojaus in 
krepszi, žasi ir kugeli isz pe- 
cziaus ir in krepszi o Žydo 
pantapliuis isz po lovos iii pc- 
cziu ir su peczdangte uždare, 

atsigulė kareivis ir szau-

pažinojo. Grekai ir Rymionys 
ne valgė sviesto,‘bet ji naudojo 
kaipo most i ant kuniszku iszbe- 
rimu ir szaszu. Makedonijoj 
naudojo sviesta del sužeista 
sloniu. Szlkotijoj, Anglijoj ir 
uekuriose dalyse Vokietijos 
naudojo ji kaipo aliejų del a>p- 
sz vietinio.

Arabai buvo pirmutine tauta 
kurie valgė sviesta. Indija 
pradėjo iszsiuntiueti sviesta 
in 'kitas dalis svieto. Dvylik
tam szimtmietyje Skandinavai 
pradėjo taipgi siunsti sviesta 
in Europa. Pramonysta su 
sviestu pradėjo 12, 13 ir 14tam 
szimtme'tyje isz Norvegijos ir 
Szvaicarijos in Vokietija. Vo- 
kiecziai iszsimušdavo in tuos 
sklypus mainoms, vyną už 
sviesta.

Gyventojai Afrikos labai pa- 
guodoja dvasias savo numirė
liu ir tiki iii nesmertelnuma du- 
szios. Afrikonai yra tosios nuo
mones kad mirusiu duszios per
simaino iu 'žalczius ir kitus ,žve-

Vienas isz naujausiu Amerikoniszku ginklu kokis lyg 
ssiai dienai likos iszrastas yra automatiszkas maszininis 
karabinas, kuris szauna ant minutos po 12,000 kulku be jo
kio balso ir liepsnos. Tasai ginklas bus naudojamas per 
Amerikoniszku,s kareivius. Ana diena iszbande ji kariszki 
žinunąj Los Angeles. Iszradejas W. Hale stovi szale.

Ponia A. Skinkonis, isz De
troit, Mich., raszo: — Prisiun
cziu užmokesti už lai'kraszti 
“Saide” del savo mylimos mo
tinėlės, kuri labai myli, skaityt 
“Saule” kuri ja suramina jos. 
gyvenime nes aplaiko daug 
linksmu valandų isz jos. Mano 
motinėlė negalėtu apsieiti be 
“Saules” už'kuria taria, aeziu.

— Nu cze, gevalt! nu, nėra!
Apsiėjo be sznapso. Žydas 

apsirenge, atmale poterius ir

Pantaplinėkas nusikraustė ant 
Kugelinsko ir Žasinskio vietos.

Žydas, žinoma, buvo inmi- 
ges tai tos kareivio pasakos nei 
negirdejo. Kareivis tuojaus ap
sirenge ir iszejo savo keliu o 
jau galėjo būti gana toli kada 
Žydas isz lovos iszlipo. Žino
ma, pirmiausia Žydelis prie j
paintapliu bet tu neradęs, ant susitraukia spirga taukuose, 

gevalt! a ganef! go j!

“Butu Nuobodu Be 
“Saules!”

Vėla 
kia:

“Skaitau “Saule” 17 
Metu ir Nepaliausiu 

Ja Skaityt!”

.Ponia Ona Viikaitienc, isz 
St. Louis, Mo., raszo s— Baig
dama szita 1942 meta, prisimi
nė man kad reikia atnaujinti 
prenumerata už laikraszti 
“Saule” nes man butu nuobo
du be “Saules” 'kuria skaitau

ris. Moteres yra laikomos u'ž'jau daugeli metu. Vėlinu jums 
menkiausius sutvėrimus o ju' laimingo ir 
duszios persimaino in driežus.
Kada in ju 'bakūžei i a atvežlioja kad turėtumėt da pajiegu ja 
kokis žaltys, tai laiko tai už di-1 iszleidinet be ‘kurios mes nega

lėtumėm apsieiti.

? pasekmingo 1943 
meto, taipgi geros sveikatos,

ari t

‘“Saule” Paduoda Viso- 
kes Žinias Isz Viso 

Svieto!”
Antanas Jckuczionis, isz Rea

ding, Pa., raszo: — Prisiuncziu 0 7 7

deli gilinki nes mano kad jame 
randasi duszia kokios gimines.

Dienoje Visu Szventuju eina 
su procesijoms (tieji kurie yra 
priemia Krikszczionybia)
kapiniu. Taisės (procesijas ve
da zokoninkai Trapistai. Ant 
kapiniu vaikai gieda bažnyti
nes giesmes o senesnieji žmo
nes kalba ražaneziu. Kapus pa- Į užmokesti ant viso meto, už 
puoszia ir ilgai meldžiasi už “'Saule” vėlindamas jums ge- 
numirelius.

Norints tikėjimas yra 
pats,

'Saule
ros sveikatos nes “Saule” pa

tas duoda visolkes žinias isz viso 
papratimai ir apeigos'svieto ir karisžku lauku. Die- 

bažnytines tos paezios Afrikoje ve duok sulaukti kad kare pasi- 
kaip ir kitose Katalikiszkose baigtu ir galėtumėt skelbti 
bažnycziose, bet apvaikszczio- linksmesnes žines isz viso svie- 
jimas Visu Szventuju ir Uždu- to. Iszdalinau laikraszczius ku- 
szines dienos Dietiniam Afrike, riuos man prisiuntet bet sunku 
tas ‘ženklina gilu tikėjimą ir su prikalbint 'žmones prie skaity- 
dideslne paguodone ne kaip ap- mo kurie (nenori iszduoti 'kelis 
szviestuose sklypuose. jdolerius ant apszvietos.

re (privalo -būti kaip “(Jerus VeliflifilUS Ant
malūnas 'kuris visados dirba 
bet neprivalo būti ‘kaip malū
nas, kuris .per dienas mala ir 
girgžda liežuviu ir sunku ji su- 
iaikytk^'

Motere privalo būti kaip eg-Į 
le, visados szviežia, bet nepri
valo būti 'kaip egle kuri duria.

Motere privalo būti kai]) 
deimantas czysta, 'be jokio ap- 
dumimo, kuris nieko neinpjau- 
na, bet neprivalo būti kaip dei
mantas kuris viską pjauna ir, 
gadina.

Szio Naujo Meto!”
S. Karlaviczius, isz Lawrence, 

Mass., raszo’: — Siuncziu tamis- 
toms užmokesti už “Saule” 
ant viso meto ir gerus velini-

. mus ant szio Naujo Meto kad 
jis butu jums laimingesnis ir 
linksmesnis, su gera sveikata ir 
kad sulauktumet deimantinio 
jubilejaus rodyti “Saule” ir 
kad ji nenustotu mums szviesti 
po visa Amerika.

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

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

K. Stulga, isz Elizabethportp 
N. J., raszo: — Prisiuncziu už
mokesti ant viso meto už laik
raszti “Saule” kuri yra geru 
lai'kraszcziu nes raszo teisybe 
ii nevynioja nieką in bovelna., 
jeigu užsitarnavo ant to, tai ir 
gavo. Asz jau skaitau “Saule” 
17 metu ir nepaliausiu ja skai
tyt ir darodysiu visiems Lietu
viams kad ja užsiraszytu nes 

j tai vienatinis tokis laikrasztis
Kareivis turėjo gerus pusry-Amerikoj kuris žmoniems ge- 

czius o Žydas sza'ba atlaike bc.riausia patinka ir yra smagiau- 
ariel'kos, kugelio ir žąsies.

— Chawe, gib mir — a szti- 
kele kugel.

Žydelka isztrauke, žiuri:
— Liebc, kum, vosidos?
O ežia, vaikine, pantapliai

paneziaku nubėgo prie szepos 
kad isz ryto gerkle atvilgint, o ui! 
arielkos neradęs paklausė savo 
paezios.

— Chawe! wusdi sznaps? sos del skaitymo.

ka norlii?
— Asz atsiminiau aipie ka tu 

vakar atsigulus manės klausei?

— Na, apie tuos gaspadorius, 
ka vakar klausinejai.

— Nu, kad žinai, tai pasa-

isz Szepalu, paskui Kugelins- 
kas ir Žasinskas isz Pecziszkiu 
nusikraustė iii Krepsziszkius o

Geriausia Lekiojimo 
Maszina

Majoras T. Hitchcock, ku
ris sugryžo isz Anglijos, stovi 
prie naujausio budo eroplano 
ant stoties Inglewood, Calif. 
Pagal jo pripažinimą, tai to
ki naujo budo eroplanai atsi 
žymes narsiai szi 1943 m., ant 
kariszku lauku. Maj. T. Hi
tchcock buvo virszininku le- 
kiojimo Anglijoj nuo kada 
kare prasidėjo.

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

Su

Vargutis ir Skuputis. 60 pus. ..15c P° laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- ,rgtima in balta vergija; Pusiaugave- 

50e j mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c nis: Viesznats Jėzus ir miszke me- 
kri-I No. 129 Keturios istorijos apie džiai; Ž ’ . " ‘ ‘
35c Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau- 

tojei in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nūs prigauna. 58 puslapiu.. 15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
£gc rius isz valenczijos; Kožnas daigtas

404 !

isz- 
pa-

Ne

--$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 

50c., o aplankysite knygas per paczta. ,
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy 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 Trys istorijos, apie 
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: Ila 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 rus. 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; 
Preke

No. 
puikus

No.
Gaižia
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu .....................................15c

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

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

No.
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu .............................................. 15c

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

No. 127 Trys istorijos apie Dūk-j 60 
te pustyniu; Peleniute; Du brolei j

Juokai. 
...15c

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

Haremo nevalninke; Luoszis:

124 Dvi istorijos apie Dvan- pUSlapiu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NU. 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: Nuspresta- 

Isis; Ant keik užlaiko mote As paslaptį.
61 puslapiu .....................................15c

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

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

i................................................ 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. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabe- 

Įgele; Kas-gi isztyre: Prigautas vagis.
nuslnnip ..................... 1 5c

No. 160 Keturiolika istorijų apie

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. 25e 

j No. 161 Keturios istorijos apie An*, 
prapulties kranto; Mistras ir ,\repe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu.....................25e

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. 25e 

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kodėl 
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 Tr-ys 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 .............................................. 15<J

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

No. 175 Pasiskaitimp 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 
Preke .................................

Paveikslo.
......15o

Adresas:
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna



Sudužęs Laivas ::
Tai 'buvo 31-ma. diena Gruo

džio menesio.
Asz ka. tik buvo papusryczia- 

ves drauge su savo senu ben- 
driu Jurgiu Garinu, ’kada tar
naite atnesze jam laiszka, ap
raibinta peczetimis ir svetimos 
szalies markėmis.

Jurgis tarė: — Ar atleisi, 
tamista ?

— Žinoma.
Ir taip jis ome skaityt asz- 

tuonis lalpelius, stambiai Ang- 
lisžkoje įkalboje priraszytus, 
perbiiauikytus in visas puses. 
Jis skaitė palengva, ruscziai 
temindamas, 'kaip mes juk da
rome, kada dalykai griebia 
mums už szirdies.

Po tam jis padėjo gromata 
ant kampo lentynos ir prakal
bę j o:

— Tai buvo akyvas dalykas! 
Asz niekados apie tai nepasa-

miestas atkakliu kariautoju, 
miestas, kur fanatizmai gali 
veszliai žydėti, kur tikėjimas 
Kalviniszki’U likosi pagaivin
tas ir kur suokalbis “beturiu 
S z e r ž en tu” u žg i m e.
“ Pasivaikszcziojas per neku- 

ri laika po szitas a'kyva.s uly- 
czias, asz sedan in juoda, rie- 
bia-pilvi maža garlaiveli va
žiuoti in sala Re. Jis vadinosi 
vardu Jean Guiton. Laivelis 
ome krutėti apmaudingai 
pukszcziodamas, praplaukė pro 
du senu boksztu, kurie saugojo 
uosta ir skersai prieplauka jis 
iszlindo per akmenini pylyma, 
pastatyta per Richelieu, didelis 
akmenis kurio matosi lygma- 
liai su vandeniu ir apsiauezia 
miestą lyg kad nemieruota 
juosta. Po tam garlaivelis pasi
kreipė po deszinei.

“Taibuvo viena isz anų liud-

'“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Naujas Rombinis Eroplanas

Generaliszkas gubernatorius Kanados, C. D. Howe, ant 
kaireses, klauso kaip Geofrey de Haviland aiszkina apie 
naujausio budo eroplana vadinama “Mosquito,” kuris yra 
vienas isz geriausiu bombiniu eroplanu kokius sziadien Ka
nada iszdirbineja del Anglijos.

tas, jis gulėjo ant szono, kuris, 
kaip ir gyvuliu szonai, turėjo 
sulaužytus kaulus, kaulus ir 
smaluoto medžio, pers'kersuo- 
tas didėlėmis sijomis. Smiltys 
jau insiverže in ji, smerkesi in 
ji per visus plyszius ir laike ji, 
valde ji, neleido jam pasitrauk
ti. Rodėsi lyg jos ten savo szak- 
nis inleide. Laivo pirmagalys 
buvo giliai insismeiges in szita 
minlkszta, grėsminga proskyna; 
o užpakalys, augsztai in ora 
pakilęs, rodėsi jog meta dan
gun, lyg szauksma abejones, du 
žodžiu, baltai iszraszytu ant 
juodos lentos, Marie Joseph.

“Asz užsikabinau ant grobiu 
laivo per žemiausia puse; tada 
pasiekęs deni, asz ėjau žemyn. 
Dienine szviesa, puolanti per 
pradaras ir plyszius szonuose, 
apszviete gana ruseziai ilga 
szmurgnu kambarį, pilna su
ardytu palbukliu. Czion nieko 
daugiaus nebuvo, kaip smiltys, 
kurios tarnavo asla tame urve 
balanų.

“Asz pradėjau szi bei ta už- 
sipieszti apie laivo padėjimu.

me tri-sticb-laivyje, ncigu asz, 
pamatęs juos. Jauniausioji 
mergina apsisuko bėgti; kitos
dvi pasigriebė tęva už ranku;

kojau tamistai, man rodosi. Te- 
cziaus tai buvo sziurpulingas 
atsitikimas ir tai su manimi 
paežiu. A! Tai buvo isz tikro 
navatna Nauju Metu diena! 
Jau gal but kokia dvideszimts 
metu suėjo nes tuomet asz tu
rėjau trisdeszimts metu o da 
bar jau susilaukiau penkių de- 
szimeziu metu.

Tuomet asz buvau inspekto
rium Marines Apsaugojimo 
Draugystes, 'kurios dabar es
mių direktorium. Asz buvau 
pasirengęs perleisti Nauju Me
tu szvente Paryžiuje, nes yra 
priimta ta diena szvensti, kaip 
sztai gavau laiszka nuo perde- 
tinio, reikalaujanczio, kad asz 
tuojau vy'kcziau ant salos Re, 
kur tri-stiebis laivas isz St. 
Nazaire, per mus saugojamas, 
buvo ka tik užbėgės ant pies
tu. Tada buvo lygiai asztunta 
valanda rytmetyje.

Asz pribuvau in draugystes 
kambarius ant deszimtos va
landos kad aplaikyti prisaky
mus ir ta pati vakara asz sė
dau in greitąjį truki kuris ma
ne nuveže in La Rochelle ant 
rytojaus, Gruodžio 31 diena.

Asz turėjau da dvi ady.nas 
laiko iki reikės sesti in valti 
plaukti ant salos Re. Sumaniau 
eiti pasivaikszczioti in miestą. 
Be abejones tai yra fantastisz- 
kas miestas, La Rochelle, tu
rintys ypatinga savo būda — 
ulyežios supainiotos kaip ko
kiam labyrinte, szaligatvei ei
na po begaliniu suskliaustu ga
lerijų, lyginai kaip ana ulyczio- 
je Rue de Rivoli, bet 'žemu, pa
slaptingu, pastatytu lyg tyczia 
del sienų suokalbininkams tai 
vis turi senoviszka iszžiura ir 
suteikia akyva atlusza del anų 
pereitu gadynių kariu, žiauriu 
karžygiszku kariu už religija.

Isz tiesu tai yra typiszkas se
nas Huguenotu miestas, rus
tus, rokmonus, neturintis pui
kiu tlailu del parodymo, nei 
stebėtinu paminklu, kurie taip 
dabina miestą Rouen; už tai 
jis pažymus savo žiauria, be
veik lavia iszžiura; tai yra

nu dienu, kurios slogina ir 
traiszko mislis, veržia szirdi ir 
užgesina mumyse visa energija 
ir pajiega — plika., ledine die
na apsūdyta sunkia migla, kuri 
buvo szlapia kaip lietus, szalta 
kaip szalna, netikusi kvėpavi
mui kaip szarmas žlugtines 
reczkos.

“Po szituomi žemu dangalu 
vyliugingo ruko, lekszta, gelto
na, smiltinga mare nuo visu 
pamaželi atsitolinaincziu krasz- 
tu klaksojo be rukszlies, be jo
kio pajudėjimo, be gyvybes, 
mare drumzdino vandens, tau
kino vandens, stovinezio van
dens. Jean Guiton plauke virsz 
jos, truputi svyruodamas isz 
papratimo, dalino lygu, tanku 
pavirszi, palikdamas savo už
pakalyje keletą bangu, truputi 
inskelta mare, keletą vilniu ku
rios veikiai nurimo.

“Asz ėmiau sznekinti kapi
toną, nedidoka žmogų, beveik 
bekoji, apskritu ir siūbuojanti 
kaip kad ji laivas. Man reikėjo 
tulu iszgaliu apie nelaime, apie 
kuria asz turėjau patiekti pra- 
neszima. Didelis tri-stiebis žeg- 
liuotas laivas, vardu Marie Jo
seph, isz St. Nazaire, pateko 
pakrasztyn viena nakti audroje 
ant smiltynu salos Re.

'“'Savininkas laivo rasze 
mums jog audra buvo užvariu
si laiva taip arti kraszto, jog 
negalima ji paplukinti ir rei
kėją iszgabenti viską, ka gali
ma buvo paglemžti, su didžiau
sia suskuba. Tacziaus, man pri
siėjo apžiūrėti padėjimą sudau
žytojo laivo, apsvarstyti, ko
kiose jis buvo iszlygose priesz 
nelaime ir nnsprensti ar visos 
pastangos buvo panaudotos, 
kad ji vela paplukinti. Atvy
kau kaipo agentas draugystes 
kad duouti priesztaringa palių- Į 
dijirna jeigu reikėtų, sude.

“Gavės mano praneszima, 
perdetinis pagal savo matyma 
ryžtųsi apgynėti musu reika
lus.

“Kapitonas laivelio Jean 
Guiton viską žinojo apie ta da
lyką, kada-gi jis 'buvo pakvies
tas su savu laiveliu gelbėti isz- 
kraustant laiva.

plake pakrasztyn ant tu nemie- 
ruotu smiltiniu krantu, kurie 
adynose, kada mare nusenka, 
toje szalyje iszžiuri lyg be- 
krasztes Saharos pusezios.

“Besznekedamas asz žval
giausi aplinkui ir pricszakin. 
Tarpe didžiamario ir nusilei-

tas lyg blake! Bet iszeik adgal 
kaip asz sakau tamistai, ir ant 
deszimti miliutu priesz penkes, 
puses po septynių vela pribusi 
ant laivo Jean Guiton kuris nu
gabens tamista szi vakara in 
prieplauka La Rochelle.”

“Asz pasidekavojau kapito-
džiaiiiczio pažiamen dangaus, n uį įr nuo jas atsisėdau lai va 
gulėjo valnas tarpas, kur akys 
galėjo toli, toli regėti. Mes va
žiavome iszlyg pakraszczio. 
Asz pasiklausiau:

i ‘ Ar tai ežia yra sala Re ’
“Tas yr’, tamista.”
“Ir urnai kapitonas isztiese 

savo deszine ranka, priesz mus, 
parode in kasžin ka ’beveik ne- 
matytina viduryje mares ir ta
rė:

“Tenai stimpso tamistos lai
vas!”

“Ar tai Marie Joseph?”

“Asz nusistebėjau. Aus juo
das, beveik neinžiurimas tasz- 
kas, kuri asz bueziau gana greit 
prices už uola, rodėsi mažu ma
žiausiai tris mylės atstu 
žemes. Asz toliaus tariau:

“Bet kapitone, ten turi 
szimtas sieksniu vandens 
me daigte?”

“Jis eme juoktis.
“Szimtas sieksniu, vaike! 

O asz sakycziau apie du!”
“Jis buvo isz Bordeaux. Jis 

tese toliaus:
“Dabar yra tiesiog po devy

nių ketures-deszimts miliutu, 
beje, augsztas priepludys. Isz- 
ilgui nusekusio pakraszczio, 
rankas susikiszes in kiszeniu, 
eik po užkandžio kotelyje Du 
Dauphin ir asz eieziau laižybo- 
mis, kad in deszimti miliutu 
priesz tris, ar ant trijų tamista 
pasiekęs busi sudau'žtaji laiva, 
savo kojų nesuszlapindamas ir 
įturuesi dar adyna ir tris ketvir- 
czius iki dvieju adynu pasilik
ti ant laivo; bet ne daugiaus, 
kitai]) Imsi pagautas. Kuomi 
toliaus mare atsitraukia, tuo- 
mi greieziaus ji adgal sugryž- 

|ta. Szitas, pamarys yra Icksz-

rino

būti
ana-
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“Jis papasakojo man begi 
nelaimes ir labai prastai taip
gi. Laivas Marie Joseph, varo
mas intužusiu szturmu, pakly
do isz kelio pilningai nakties 
laike ir plaukdamas ant žūt
būt per bjauriai putojan'ezias Į 
mares — “per piensriube ma-1 
re,” sake kapitonas, — prisi-j

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI, . . . 50c

SAULE PUBLISHING CO.,

galyje kad geriaus matyti ma- 1 
ža miesteli St. Martin, kurio 
link mes dabar greitai artino
me s. <

“Tai buvo visiszlkai toks, ( 
kaip visi mažiukai uostai, ku
rie yra lyg sostapyles del nevai
singu salų, iszlbarstytu iszilgai 
pamari, — diktas žveju mies
tukas, viena pėda marėje ir vie
na ant sausumos, kurs kito žu
vimis ir lauko paukszcziais, ža- 
1 įsomis ir sraiemis, ridikais ir 
varlakausziais. Sala yra laibai 
žema, ir mažai apdirbinejama, 
vienok-gi rodėsi esanti apgy
venta žmonių. Tacziaus asz ne- 
lindau in jos viduri.

“ Papusrycziaves, asz kopiau 
skersai maža salava ir tada 
priepludžiui greitai puolant, 
asz patraukiau skersai smilty
nes linkon juosva uoula, kuria 
asz galėjau matyti kyszant ant 
pavirszio vandens, toli, toli.

“Asz žengiau greitai per gel
tonąją platuma; ji buvo teži ir 
minkszta, kaip mesa ir rodėsi 
prakaitavo po mano kojų. Ma
re czion tiktai ka buvo buvusi; 
dabar asz ja regėjau tolumoje 
prapuolanczia isz akiu, ir asz 
nebeatskyriau linijos dalinan- 
czios smiltis nuo didžiamario. 
Asz jauc'ziausi, lyg kad asz bu- 
cziau pageliais beesąs prie mil- 
žiniszko virszgamtiszko darbo 
kerėjimu. Atlantis tik ka buvo 
priesz mane buvęs, po tam jis 
nusesko nuo kraszto, lyg kad 
prapuola scenerija per spąstus: 
ir dabar asz ėjau per pustyne. 
Tiktai jautimas, kvapas sū
raus vandens, pasiliko manyje. 
Asz patemijau k vapa supuste- 
jimo, kvapa placzios mares, 
žiauru gera kvapa pamariu. 
Asz s'kubinausi eiti; man jau 
nebebuvo szalta; asz žiurėjau 
in pakrasztyn iszmestaji snkiu- 
žusui lai va, kuris augo apemy- 
je, man prisiartinant ir dabar 
iszrode lyg milžiniszka sudau
žyta bangžuve.

“Laivas rodosi augo isz že- 
. mes, ir ant tos dideles, leksztos 

geltonos piesku klotves ingijo 
temytinas proporcijas. Ėjas ly
giai adyna galiaus asz ji pri-

Asz buvau atsisėdės ant sulū
žusios tuszczioš verpeles ir ra- 
sziau prie szviesos dideles ply- 
szes, per kuria asz galėjau ma
tyti nemieruota plota pamario. 
Stebėtinas sziurpulys szalczio 
ir vienumo perbėgo per mano 
kaili laikas nuo laiko; ir tan
kiai asz sustojas raszyti ant va
landos klausiausi anų dimnu 
tam tikru bildesiu sudužusiame 
laive: grakszejimu vėžiu, grai- 
žaneziu balanas savo sukumpu
siomis rėplomis; garsu tukstan- 
czio mažu sutvėrimėliu mares, 
jau apsibuvusiu tame lavone; 
truszkejimo, taip inlaidaus ir 
reguliariszko, kirminu, kurie, 
gieždami, maldami, kramto be 
paliovos sena padanga, kuria 
jie iszkirm varpo ja ir prarija.

“Ir, urnai, labai arti manės, 
asz iszgirdau žmonių ballsa; asz 
krupterejau, lyg kad pamatęs 
szmekla. Ant valandos asz mis
ti nau, jog pareis man pamatyti 
du' prigereliu pasikeliant isz 
nelabu gilmių viduriose laivo, 
kurie man papasakotu apie sa
vy myri. Sziaip ar taip, neilgai 
truko, iki asz užkopiau ant de
nio su visomis pajiegomi mano 
ranku. Tenai žemai prieszakyje 
laivo, asz radau stovint augalo
ta žmogų su trimi jaunomis 
dukterimis, arba geriaus sa
kant augalota Anglą su trimi 
jaunoms merginoms. Be abejo
nes, jie daug daugiaus buvo nu
sigandę, kada iszvydo mane 
urnai priesz save tame apleista-

Szluota Laiko
Rokunda

A. O. Pegg, virszininkas 
laivu dirbtuves, Los Ange 
les, inpjauna ženklus ant 
szluotos idant parodyt kiek 
laivu pasekmingai iszplauke 
isz jo dirbtuves. Inbrežimai 
parodo kad jau szimtas lai
vu pasekmingai likos iszban- 
dyti ir paleisti ant plaukimo.

Smuikine, netoli Pottsvilles, 
/ Girioms miestas apaugės,

Tonais tokiu bobų yra, 
Kad už niek laiko kožna vyra.

Kada in fenais atlepseja.u, 
Tai ten visiko datyriau,

Del Dievo, kas ten darosi, 
Per dienas 'barėsi.

Vyrai negali rodą duoti, 
Turi nebagai tylėti, 

Yra. ten pustreczios bobos, 
Kaip statines storos.

Tos tai bjauriai iszdaro, 
Kad ant ju niekas nekalbėtu, 
Apie ju latryste negirdėtų, 

Bet ant kitu visaip iszranda, 
Doriausia žmogų inkanda, 
O viena girtuokle ten yra, 
Visus su szpigom bado, 

Ir liežuvi rodo.
Mandrybes pilnos, 

Kaip blakes pripampusios, 
O matyt ant ju darbu, 

Ir kad isz czion iszeitu po' 
velniu, 

Tai nors visi džiaugsmu 
kvėpuotu, 

Dievui už ta ja dovana 
dekavotu.* * *

Vienas žmogelis su aszaromis 
manės praszo,

Ir jau kelinta gromata raszo, 
Baltru'vienele, pas mus atsi

lankyk, 
Tai bdbeles aptaisyk,

Pas mus yra viena boba laibai 
nelaba,

Toji tai rots naujienas 
rankioja,

Kožna. dora žmogų aploja, 
O jeigu negali pati, 

Tai savo dukrele nusiunezia, 
Ir savo sūneli priesz jo- paezia 

gundo, 
Už mažiausia daigteli siundo, 

Kad paezia gerai krimstu, 
Jokios valios jai neduotu. 
Karta su kitu vyru trulputi 

szoko, 
Tai boba isz didelio' strioko, 

Parode savo šuneliui, 
Tam menkam vyreliui, 

Kad savo moteria nusziautu, 
Ir daugiau su 'kitu neszoktu, 

Ta varginga moterėlė, 
Nekalta kaip Ikvietkele, 

Veikia kas diena ir dejuoja, 
Ant raganos uoszves rugoja.

Toji ragana nesenei mergina 
turėjo,

Ir kas guzutes 'daugiau davė, 
tam ja prižadėjo, 

Tada pinigu reikalavo, 
Nevos isz AVestu pargabeno, 

Daug triobelio turėjo, 
Kol pinigu neprižadejo, 

Ir Veselka parengta buvo, 
'Antkurios toji boba kukoriavo, 
Vaikinas kada susivineziavojo, 

Gero jai nedave, ne nepa- 
dekavojo.

Gerai padare, 
Norints boba iszvare, 
Tas paeziule pasiėmė, 

Ir daigtelius visus suome, 
Pas svetimus nusidavė, 

Bobai gero nedave, 
Ir viskas giliukningai

o jis pats — iszsižiojo, tai buvo 
vienintelis ženklas jo kurstere- 
jimo. Po tam, in keletą valan
dų, jis tarė:

“O, mosieu, ar tamista val
donas szito laivo?”

“Laivas man priklauso!”
“Ar vale man pereiti per ji?
“Vale!”
“Po tam jis pasako ilga sa

kini Angliszkoje kalboje, kurio 
asz supratau tik viena žodi 
‘graciou’ (mylistingas,) atkar
tota keletą kartu. I

“Kada-gi jis žiūrinėjo vietos 
kur galėtu augsztyn užlipti, 
asz parodžiau geriausia ir pa
daviau jam ranka. Jis užkopė. 
Tada mes pagelbejome trims 
merginoms užsikarti augsztyn, 
kurios dabar vela apsidrąsino. 
Jos buvo graikszczios, ypaiez 
vyresne ji, gelton-plauke, asz- 
tuoniolik-mete, szviežia kaip 
gele ir taip puiki, taip daili! 
Naje! gražiausios Angles isz 
tiesu iszsižiuri kaip szvelnus 
vaisiai mares. Butu galima bu
vę ta viena pasakyti, kad ji 
buvo tik ka pakilusi isz smil- 
cziu ir kad jos plaukai persi
ėmė ju spalva. Visos jos, su ju 
pajeszkotu szviežum, priver- 
czia mislyti apie delikatnas da- 
žyves rausvu mares dėžių ir 
apie szvieczianczius perlus re
tus ir paslaptingus, pragamz- 
dintus nežinomuose gilmėse di
džiamario.

TOLIAUS BUS

Laiszkas Isz Kanados!
A. Bagdonas, isz Montreal, 

Kanados, raszo:— Sveikinu vi
sa redalkcija ir jos darbininkus 
su linksmais metais, kad su
lauktume! kitu laimingu metu, 
kad jis butu geresniu ir laimin
gesnių, kad “Saulles” spindu
liai szviestu po visa svietą il
gus metus ir sklaidytu tamsius 
debesius kurie sziadien aptem
dino svietą kariszlkiais debe
siais. “Lai gyvuoja laikrasztis 
‘Saule’ da ilgus metus nes jis 
suramina ir palinksmina vi
sus!”

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.
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L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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



Žinios Vietines Aplaike Garbe Už Lekiojima
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Vyras Yra Visa Galva’
Namo Ir Viską Turi

Amerikonai Sutinka Su Visais

— Sercidodo (pripuola Szv. 
Veronikos; Ketvergei Szv. Hi- 
laro,Vy.D., Pdtnyczioj Szv. Po- 
vylo 1-mo pustelniniko.

■ — Sausio 12 d., -gimė pir
masis Lietuviu poetas Maž. 
Liet. Kristijonas Duonelaitis 
(1714 m.). Sausio 15 d., sukilę 
Klaipėdos kraszte Lietuviai 
nugalėjo Prancūzus ir paėmė 
Klaipėda [1923 m.].

— Vietinis pacztas bus ati
darytas Subatomis, pradedant 
nuo Suibatos taip kaip kožna 
diena ir bus isznesziotas pacz
tas. Taip paliepė valdžia ir 
kad darbininkai dirbtu po 48 
valandas per sanvaite, o ne po 
40 valandas. Pacztas turėjo 
pasekminga meta, nes per pra
eita meta užlbirbo 42,148.51 do
lerius. Szios Kalėdos buvo 
p as e k m i n g ia u s i o s biznyje.

— Ponas Jokūbas Bagda- 
naviczius, gerai žinomas ūki
ninkas (farmerys) isz Zions 
Grove, Pa., ana diena lankėsi 
pas savo kostumerius, taipgi ir 
redakcija “Saules” del atnau
jinimo savo prenumeratos už 
laikraszti. Ponas Bagdana- 
yi’czius yra musu szimt-procen- 
tiniu skaitytojum ir myli skai
tyti “Saule” po savo sunkiam 
kasdieniniam darbui ant ukes. 
Acziu už atsilankymu.
’ — Rusnaku (Greitu' Kata
liku) Naujas Metas pripuola 
szi Ketverga.

— Jeigu turite senu raktu, 
kailiniu, fonografo rekordu ar
ba senu sziikiniu panlcziaku tai 
nuneszkite in American Legion 
narna, kur loszia “pool”, nes 
valdžia tu'ju dalyku labai rei
kalauja.

— Juozas Ancereviczius, 
laivorius, kuris yra ant tarnys
tes submariner stotyje, New 
London, Conn., ana diena lan
kėsi per kėlės dienas pas savo 
teveli, Juozą Ancerevicziu, bar- 
beri, 409 W. Centre ulyczios.

—• Visam paviete mokyklų 
vaikai rinks senas bleszines. 
Visos bleszines turi būti isz- 
plautos ir suplotos. Jeigu turi
te senu blesziniu, duokite vai
kams kurie pristatys jas in kur 
reikia.

— Alvinas Ancereviczius, 
kuris yra laivorium Richmond, 
Va., ana diena atlanko savo tė
velius, Vincentus Ancerevi
czius, 916 E. Pine uly. Kada su- 
grysz prie savo dins to, bus per
keltas in Cliicaga prie karisz- 
kos stoties kur lavinsis toli
mesniam kariszfkam moksle.

— Visos kasyklos szioje ap
linkinėje dirba 'bet tikisi kad 
bus priversti sustot dirbti apie 
15ta d. szio menesio nes nesu
tinka su pakėlimu mėnesines 
mokesties 50 centu. Angleka- 
siai sako kad ir taip unija už 
daug ima mokesties nuo darbi
ninku kurie mažai turi naudos 
isz unijos.

Paveikslas parodo generolą Claire L. Chennault, ant kai- 
reses, prisegant garbes medalį ant krutinės majoro Edwar- 
do Rector, isz Marshell, N. C., už narsu, lekiojima Kinuose 
ir suszaudyma apie asztuoniu Japonu eroplanu, pats vienas^

overtaim ir $1.50 mėnesines 
mokesties in unija. Subatoje 
dirbo visos kasyklos.

— Utarninke bus patrijo- 
tiszlkas apvaikszcziojimas Ma- 
herio svetainėje kuri rengia ge- 
neraliszka. anglekasiu taryba.

Frackville, Pa. — Ponstva 
Antanai Derliunai, isz Coal
dale, Pa., aim diena lankėsi pas 
savo tėvelius S. Derliuinus, ant 
122 N. Broad Mountain uly.

Kur Buna?
Kur buna Jurgis Janulaitis, 

kuris kitados gyveno Kansas 
City, Kaus., apie kuri negirdė
jau nuo ilgo laiko ir nežinau 
ar jisai gyvas ar miros. Jeigu 
kas apie ji 'žinotu arba tegul ji
sai pats įpranesza man ant szio 
adreso.

John Janulaitis, 
2115 Jackson St., Scranton, Pa.

Danville, Pa. — Kenneth Be
yer, bedarbis, nuszove savo sū
neli ir pats sau paleido szuvi in 
szirdi, taipgi sužeisdamas mir- 
tinai savo serganezia paczia.

SHENANDOAH, PA.
■f Antanas Naruseviczius. 

(Norris), mire praeita Ketver
ga, pavieto ligonbutej, Schuyl
kill Haven, sirgdamas koki tai 
laika. Velionis paliko tris sū
nūs, duktere ir kelis anukus. 
Palaidotas Panedelyje isz Le- 
va'navicziaus graboriaus kop
lyčios.

— Maherio svetainėje atsi
buvo didelis anglekasiu susi
rinkimas ant kurio buvo ap
svarstyta apie du-dolerini pa
kėlimą mokesties ant dienos su

Isz Amerikos
------------ » ■ ■ —

Dvi Kates Vienam Mai- 
sze Bet Abidvi Gyvena

Sutikime
Chicago, Ill. — Kada Ben O 7

Howard atsivežė su savim 20 
metu amžiaus, antra paeziule, 
isz Conners, Indiana ir patalpi
no ja tam paežiam name kur ra
dosi jo pirmutine pati su j u 14 
metu dukrele, žmones tikėjosi 
matyt didele pesztyne dvieju 
moterių bet labai tuom apsiri
ko nes jo dukrele buvo jam už 
budintoja kada iszeme laisnus <1
ant apsipaeziavimo su antra 
moteria. Vietoje pakelti sztur- 
ma priesz toki pasielgimą vy
ro, pirma pati ir duktė buvo 
isz to užganadintos o pirma pa
ti net užstate tūkstanti doleriu 
kaucijos už savo vyra kada ji 
valdžia aresztavojo už daug- 
patysta. Vyras sugryžo namo 
užsimokejas kaucija ir visi gy
vena sutaikoje po ta paczia pa- 
stogia.

Howard susipažino su Hele
na Gowers kuri žinojo kad jis 
turi paczia ir dukrele bet suti
ko teketi už ja. Visi gyvena 
vienam name. Kaip galėjo pir
ma pati sutikti ant antro apsi
paeziavimo savo vyro, tai lyg 
sziam laikui nedažinota bet ta
me turi būti gera priežastis. 
Motere užvede teismą ant per
siskyrimo nuo vyro ir apleis ji 
noringai.

Jauna Motina Sudegino 
Savo Kūdiki Pecziuje

Evanstown, Pa. — Dvide- 
szimts metu amžiaus Vera Mil
ler likos aresztavota už nužu
dymą savo naujai gimusio kū
dikio. Mergina radosi ant tar
nystes hotelyje ir prijausda
ma kad tuoj pagimdys kūdiki, 
nežinojo ka daryt. Isz savo 
kambarėlio neiszejo lyg pagim
dymui. Susilaukus kūdikio, nu- 
nesze ji in skiepą ir ten sudegi
no dideliam pecziuje. Tula mo
tere žinojo jos padėjimą ir pra- 
nesze apie tai palicijai.

Spardymas Moteres
Atsieina Pigiai

Pittsburgh, Pa. — Mrs. Ada 
Morrison apskundė Motiejų 
Sellberts ant penkių tukstan- 
cziu doleriu už tai, kad jis ja 
spyrė žemyn trepais kada mo
tere atėjo pas ji pasiskunsti 
apie jo vaikus. Bet sudžia bu
vo kitokios nuomones ir pripa
žino jai tik 500 doleriu. Teis
mas tęsęsi beveik per visa san
vaite pripažindamas nuskriau
stai moterei tik tokia suma at
lyginimo. Kasžin kiek tasai su
džia pareikalautu jeigu kas jo 
paczia nuspirtu trepais?

Valdyti
Chicago. — Sudas ana diena 

iszdave savo nusprendimą kad 
vyras yra galva, arba bosu, sa-’ 
vo namo ir valdyme savo pa-; 
ežios ir vaiku o jeigu kas isz jo 
namiszkiu prasižengė kokiom 
tiesom, tai vyras atsako už j u 
kalte. — Džiaugkites, Illino- 
jaus vyrai, kad dabar busite 
“bosais” po savo pastogia. j

Priežastis tojo nusprendimo 
sūdo yra ta: Jonas Petrovski 
likos apkaltintas ant trijų me
nesiu už tai, kad jo motere pir
ko nereikalingu rakandu del 
namo, bet vyras neturėjo va
lios ja sudrausti nuo to, nes jo 
motere buvo pilnu “bosu” viso 
namo ir dare kas jai patiko. Su
džia bvo tuom labai užsirūsti
nęs ir pasakė prie visu, kad vy
ras yra atsakantis už savo na- 
miszkius ir “yra bosu savo na
mo o ne boba.”

Vėžys Paima Daug
Aukų Kas Meta

New York — Pagal daktaru 
raparta tai Amerikoj kas meta 
mirszta vėžio liga apie szimtas 
tukstaneziu žmonių, nors toji 
liga gali būti iszgydinta jeigu 
žmogus tuoj aus kreiptųsi pas 
daktara ant rodos.

Po visa svietą daktarai sten
giasi užbėgti prasiplatinimui 
tosios baisios ligos o daugelis 
daktaru tyrinėja diena ir nakti 
ant iszradimo kokiu gyduolių 
nuo vėžio.

Nužudė Savo Duktere
Ir Seseri Po Barniui
Mineola, N. Y. — Ludvikas 

Vallie, hotelinis tarnas, likos 
aresztavotas už nužudymą sa
vo 15 metu dukreles Laura ir 
savo sesers, Mrs. Nicolas Selig, 
po smarkiam barniui.

Vallie, pagriebęs ilga mėsini 
peili, užklupo taipgi ant savo 
szvogerio ir jo dukreles, suba
dydamas ju,os peiliu mirtinai 
ir dabar abudu guli ligonbute- 
je.

Nežiūrint kur butu musu “boisai”, ten jie gražiai su
tinka su, tautiecziais tojo sklypo. Sztai kuopa Amerikonisz- 
ku kareiviu pavieszina kuom turi, gyventojus Algerijos, 
Afrikoj, kuriems dalina paperosus ir maisto. Afrikiecziai 
turi didele paguodone del Amerikoniszku kareiviu ir jiems 
prigialbsti visame.

Meilingas Senukas
Nuobrodus Žmogus

Buffalo, N. Y. — Nuo kokio 
tai laiko Zigmantas Sikorski, j 
57 metu amžiaus, nuolatos isz-
metinėj o savo meile del savo 
patogios 36 metu gaspadineles

po velniu, Zigmantas isztrauke 
ilga peili isz enties, insmeigda- 
mas peili in jos krutinę. Liū
dinto jum tojo atsitikimo buvo 
jos 13 metu dukrele kuri tuo- 
jaus paszauke palicijanta kuris 
karszta Zigmantą nuveže in 
“ezyseziu” ant pakutos ir pa
kol daktarai nutars ar gaspadi- 
nele iszliks isz to ar mirs.

drąsos ir apreiszke savo meile 
del gaspadineles, gaudamas 
‘ ‘ atstauka. ’ ’ Meilingas senu-
kas tuom visai nenusiminė nes 
nutarė priversti Albina idant 
ji mylėtu po prievarta ir ker- 
szinimu.

Da karta iszreiszke jai savo

-------------------------------- ,

K ai dra Uždusino į 
Kūdiki Ant Smert x /

Albinos Zaveckienes. Ana die- j meile ir kad be jos negali gy- 
na Zigmantas gavo daugiau i venti. O kada jam paliepė eiti

t
Philadelphia, Pa. — Vincu

kas Mansfield, trijų menesiu 
amžiaus kūdikis, užduso ant 
smert, gulėdamas vygeje. Ka> 
da jo tėvas sugryžo nakties lai-* 
ke isz darbo, nuėjo pažiūrėti jo,.
surasdamas ji negyva kurio 
galvuke buvo insipainiojus in 
ka]dra. Motina apie tai nieko 
nežinojo nes sunkiai miegojo ir
tik tada dažinojo apie mirti 
savo kūdikio kada ja vyras pa
budino. f

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

Saule, Mahanoy City, Pa.
“Saule” dabar $4.00 

metams in Suvienytose Valsti
jose, o $5 kitose Vieszpatystese.

Pardavė Savo Paczia
I

Gothenburg, Nebr. — Kokis 
tai Petras Beigart pardavė sa
vo paczia už du dolerius ir 25 
centus. Laimingu pirkėju buvo 
Charles Kalisz, kuris sake buk 
da tokio pirkinio nebuvo pir
kęs savo gyvenime kaip taji 
tavora. Palicija aresztavojo 
abudu vyrus.

Abudu buvo girti kada pa
dare taja sutarti pirkimo ir 
pardavimo moteres.

Kiek Matuzelis Butu 
Tarėjas Pinigu Jeigu

Butu Czedines

Washington, D. C. — Miko
las McMallon, valdžios smar- 
kiauses rokundu vedėjas, ana 
diena apskaitė kiek doleriu pa
daro vienas doleris, per indė j i- 
ma ji in banka ant procento. 
Jis paėmė ant pavyzdies Matu 
želi kuris pagal Biblijos gyve
no net 969 metus. Jeigu Matu
zelis butu padejas in banka vie
na doleri ant szeszto procento, 
turėdamas 21 metus, tai lyg jo 
mirties tasai doleris butu užau
gės ant 977,157,900,000,000,000- 
000,000 doleriu.
Dalele tojo milžiniszko turto 
užmokėtu visas skolas kares. (

Iszveže Generolą
Giraud

Kapitonas Gerauld Wright, 
isz Washingtono, kuris pa
sekmingai iszveže Francu- 
ziszka generolą Henri Gi
raud, isz Francijos in Algie- 
ra, Afrikoj, ant savo subma
rine, kada prasidėjo kare Af
rikoj. Generolas Giraud pa
bėgo isz Francijos kada Vo- 
kiecziai ja užėmė, idant ap 
saugoti savo gyvastį ir jam 
prie to prigialbejo kapitonas 
Wright.

Warsaw, Ind. — Ūkininkas 
Ambrose Horrice, turi žasi, ku
ri deda juodus kiauszinius, ku
riuos parduoda del žmonių po 
doleri už viena.

Taip, buvau giliukningas, 
nes man tik paszove koja, bet 
Smith ir Weinberg ir Farley, 
jie sziadien yra negyvi. NEGY
VI NES NETURĖJO DA VIE
NOS GRANATOS ANT APSI
GYNIMO.

Taip kalba tūlas kareivis su- 
gryžes isz kares lauko. Jis mel
džia daugiau ginklu su kuriais 
galėtu kovoti. Daugiau tanku, 
daugiau eroplanu ir daugiau 
granatu kad supliekti nevido
nus.

DUOKIME JAM KO JIS 
REIKALAUJA!

Paskolinkime valdžiai de- 
szimta procentą savo uždarbio.

Indekime pinigus in bonus ir 
ženklelius. Paskolinkime Dedei 
Šamui savo pinigus kad jis ga
lėtu padirbti daugiau ginklu.

Yra tai tik paskola nes ka 
sziadien indesite in bonus tai 
tie pinigai jums SUGRYSZ in 
10 metu, su procentu. UŽ KOŽ
NA 3 DOLERIUS KURIUOS 
INDESITE IN BONUS, TAI 
APLAIKYSITE 4 DOLE
RIUS ADGAL.

Todėl indekite nors 10 pro
centą uždarbio — ne 6-ta, 7 ta 
ar 8-ta procentą bet 10-ta, idant 
isznaikinti Japonus ir Vokie- 
czius. PRADEKITE SZIA
DIEN.

KA JUS TURITE 
DARYTI

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. y

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 ■ •

“TOP THAT 10% BY
HEW YEAR’S!”

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

Pirkite Apgynimo Czedinimo Pirkite Apgynimo Czedinimo Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes. Bondus ir Markes, Bondus ir Markes,


