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Isz Amerikos “Geri Japonai” Naujoj Guineaoje

Permainys Apsivedimo 
Tiesas Pennsylvanijoj 

i 
i f

Harrisburg, Pa. — Senato
rius Albert Readinger isz Rea
ding, Pa., mano inkurt nauja 
bila kas kiszasi apsivedimo ir 
poru gyvenancziu ant vieros. 
Persiskyrimai nebus duoti vi- 
siszkai tik ant vieno meto isz- 
bandymo bet jeigu po tam lai
kui negali poros sutikti tai tik 
tada bus duotas persiskyrimas 
yisiszkai. Ir kiti pagerinimai 
bus inkurti kas kiszasi apsive- 
dimu.

Neiszsipilde Szios Mer
ginos Sapnas Pastoti

Rusai Apsiaubė 100,-

Baisi Skerdyne
V okiecziu

%.

Garsinga
'r •

Newcastle, Ind. — Devynio
likos metu Morta Oberman 
nuolatos sapnavo kad jeigu ji 
apleistu savo miesteli ir pribus 
in didesni miestą lavintis ant 
“garsingos dainininkes” tai 
pastos garsinga ir turtinga bet 
jos pageidimai neiszsipilde.

Pamėtė savo gera darba kai
po stenografiste pasiėmė visus 
Euczedintus pinigus kokius tu
rėjo ir atvažiavo in New Yorka 
jeszkoti giliuko. In kėlės san- 
yaites praleido visus pinigus 
ir ant galo neturėjo už ka nu
sipirkti valgi ir ja iszmete isz 
kambarėlio. Palicija ja surado 
sedinczia ant suolelio pusgy- 
via nuo bado ir szalczio. Pra- 
nesze jos tėvams apie padėjimą 
dukreles kurie nusiuntė jai pi
nigu sugryžti namo.

Kiek tai merginu panaszei 
padare apleisdamos tėvus ir 
gerus namus jeszkoti svietisz- 
kos garbes o ant galo atsidūrė 
paleistuviu urvose idant nemir
ti isz bado, parduodamos savo 
kunus už kelis dolerius.

Vyras Surado Paczia Ir
Prielaidini Nusižu

džiusius
*:

Lincoln, Neb. — Sugryžes isz 
darbo ankscziau kaip papras
tai, Fredas Volski, nuejas ant 
virszaus nusipraust, užtiko 
miegkambaryje du lavonus — 
savo paczia pusnuoge ir Motie
jų Dvorski, kuris gulėjo ant 
grindų su revolveriu szale. Bu
vo jis kitados ant burdo pas 
Volski bet vyras jam paliepė 
nesztis laukan nes per daug 
lindo prie jo moteres. Motere 
buvo vedus antru kartu ir tu
rėjo keturis vaikus po pirmam 
vyrui. Motiejus buvo persisky- 
res su savo motere. Manoma 
kad prielaidinis buvo nužudęs 
motere po tam pats sau atėmė 
gyvasti.

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

Sztai likucziai “Geru Japonu,” (užmusztuju) kurie ne
darys Amerikonams jokios bledes, gulinti ant kariszko 
lauko Gona, ant Naujos Guineaos po smarkiam musziui 
su Amerikonais. Musu vyrukai sako apie Japonus: “Neti
kėkite kad Japonai ne yra smarkus kareiviai, norints jie 
yra maži žmonys, bet kaip bezdžionkos ir labai apmaudin
gi.”

Neteko Keiniu Su 
350 Doleriu

New York — Netankiai atsi
tinka kad žmogus netektu savo 
kelnių bet taip atsitiko su vadu 
palicijos isz Rcchester, Miss., 
kuris apskundė locnininka 
Sterling hotelio kad nedave 
jam rakto užrakyti savo kam
barėli; vagis insigavo in kam
barėli ir paėmė jo kelnes drau
ge su 350 doleriais. Sudas pri
pažino kad locnininkas hotelio 
atlygintu palicijantui už pa- 
neszta skriauda.

Atsimokėjo Už Jo 
Mandaguma

Detroit, Mich. — Praeita 
menesi mire czionais Mrs. An-j 
na Shapiro kuri paliko savo’ 
paskutiniam testamente 3,000 
doleriu del Petro Geyson, stryt- 
kario kunduktoriui, už tai kad 
jis jai buvo mandagus žmogus. 
Senuke tankiai važinėjo stryt- 
kariu o Petras jai prigialbeda- 
vo inlipti ir iszlipti isz karuko. 
Senuke neužmirszo jo tosios 
geradejystes, apdovanodama ji 
už tai gausei. Senuke buvo tur
tinga ir paliko kelis namus.

Atsake Teisingai
Philadelphia, Pa. — Laike 

perklausinejimo kandidatu ant 
ukesiszku (citizens) popieru 
sudžia užklausė Adomo Dvo- 
reckio kelis klausymus apie 
valdžia ir tarp kitu klausymu 
užklausė: “kas plėtoja (lekia) 
ant rotužes (what flies over 
City Hall) ?

Adomas truputi užsimanste 
bet greitai atsake: “Pidžens” 
(karvelei).

Adomas turėjo teisybe bet ir 
klaida.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Vidurei Jam Apsivertė 
Turėjo Mirti

Cedar Rapids, Iowa — Dak
tarai ir kęroneris labai nusi
stebėjo kada padare sekcija ant 
lavono žmogaus kuris mirė nuo 
mirtinu sužeidimu, kokius ap- 
laike kada jis likos partrenktas 
per dideli troka, kada ėjo isz 
darbo. Daktaras sake buk isz 
tukstanczio operacijų, kokias 
jis buvo padaręs savo gyveni
me, da tokio atsitikimo nebuvo 
mates nes žmogaus vidurei bu
vo perversti nuo vieno szono 
in kita.

Tuom žmogum buvo Felik
sas Kortinski, 42 metu amžiaus 
ii gal butu iszsigyde nuo su
žeidimu jeigu nebutu buvę 
pradurtos jam kepenys.

Moteriszka Skepetaite 
Perskyrė Vyra Nuo

Jo Paczios
Reading, Pa. — Moteriszka 

skepetaite, kuria motina pa
skolino savo sunui, buvo nekal
ta priežastis persiskyrimo 
Frano ir Aneles Mroczko.

Kada Franas nuėjo atlanky
ti savo motina in Allentown, 
apsižiūrėjo kad užmirszo pasi
imti su savim skepetaite. Mo
tina, kuri yra naszle, nuo kokio 
tai laiko neturėjo namie vyrisz- 
kos skepetaites todėl padavė 
sunui viena isz savo.

Sugryžes namo, kada iszsi- 
eme skepetaite isz kiszeniaus, 
jo motere, regėdama moterisz
ka skepetaite, baisei insiuto 
nes mane kad vyras radosi glė
byje kitos moteres ar merginote 
ir neduodama jam progos isz- 
siaiszkinti, pasiėmė du mažus 
vaikus ir iszleke per duris 
kaip viesulą ir nuo szios dienos 
nežine kur ji dingo. Vyras pra- 
nesze palicijai apie dingima 
moteres bet da jos nesurasta.

000 Vokiecziu Prie Vo- 
ronežo Ir Užmusze 12,- 
000; Daug Vokiecziu

Pasidavė

Moskva — Rusai vela laimė
jo keliolika musziu prie Voro
nežo, paimdami ir užmuszdami 
26,000 Vokiecziu ir atėmė apie 
209 miesteliu ir kaimu kurie 
buvo paimti per Vokieczius. 
Apie szimta tukstancziu Vo
kiecziu likos Apsiaubti isz visu 
szaliu kurie huną iszskersti per 
Maskolius. Prie Novo Oskol 
paimta taipgi apie 11 tukstan- 
cziai Italiszku kareiviu. Mies
tas Krapotkin taipgi likos pa
imtas su didele skerdyne Vo
kiecziu. Tarp paimtu Italu i u 
nelaisve randasi trys generolai 
su j u sztabineis aficieriais.

Ant Voronežo frunto Masko- 
lei užmusze 3,000 Vokiecziu ir 
paėmė in nelaisve 6,000 su dau
geliu aficieriu ir apie 200 kai
mu ir miesteliu.

Daugelis Vokiecziu gervalei 
pasiduoda Maskoliams kada 
mato kad neturi jokio kitokio 
iszejimo. Tieji v&rgszai yra 
apiplyszia, iszbadeja ir labai 
silpni kad net karabino negali 
paneszti. Daug isz j u yra vai
kai turinti tik 17 metu.

Anglija Iszduoda Po 56 
Milijonus Ant Dienos, 

Ant Kares

London — Angliszkas minis
ter’s iždo, Kingsley, ana diena 
apreiszke kad Anglija greitai 
reikalaus apie 8 bilijonus dole
riu ant vedimo kares nes dabar 
Anglija iszduoda kasdiena ant 
vedimo kares po 56 milijonus 
doleriu. Kingsley sako kad szi- 
met Anglija turės iszduoti dau
giau kaip 20 bilijonu doleriu.

Amerikonai Suszaude 
16 Eroplanu Ir Paskan
dino 5 Japonu Laivus

Washington — Amerikonai 
ant Guadalcanal supliekė bai
sei Japonus užmuszdami 36, su
szaude 16 eroplanu ir paskandi
no penkis laivus su tavoru ir 
kareiviais. Amerikonai taipgi 
instume likusius Japonus in 
mares nes nebuvo jau kur bėg
ti, sunaikino tris kariszkas sto
tis ant Solomonu salos kaipo ir 
paimta apie szimta Japonu in 
nelaisve.

Lima, Peru — Smarkus dre
bėjimas žemes užmusze 80 žmo
nių ir sužeidė daugiau kaip 
szimta kitu. Daug bledes pada
ryta. Taipgi davėsi jaustis dre
bėjimas žemes ir Guayaquil, 
Ekvadoryje, kur užmuszta ke
li žmones.

100,000 Užmuszta In Laika 
Paskutiniu 20 Dienu Per Rusus; 
Tukstancziai Paimti In Nelai
sve Su 17 Generolais; Daug 
Kariszko Materijolo Taipgi Pa

imta — 34 Ligonei Sudege 
Prieglaudoje

Veda Rusus Iri Laime
Ir Galybia

Vienas isz jauniausiu Rus- 
iszku generolu, yra Generolas 
Konstantinas Rokosovski, 
kuris veda savo kareivius 
prie Dono, prieszais Vokie- 
czius. Jisai kovoje apylin
kėje Tsimlyansko prie Kau
kazo su dideliu pasisekimu 
iszguidamas Vokieczius isz 
tosios aplinkines.

Jauna Moterele Nužu
dė Savo Sena Vyra
Lancaster, Wis. — Nena Bol- 

ver, 24 metu, motina dvieju, ma
žu vaiku, prisipažino buk tai ji 
nužudė savo sena vyra, 53 me
tu, isztraukdama jam karabina 
isz ranku su kuriuom jis ketino 
ja nu.szauti bet ji pati jam pa
leido szuvi in galva. Motere sa
ke: “Jis atkiszo karabina in 
mano krutinę kalbėdamas kad 
jau daugiau neiszeisiu isz stu- 
bos gyva. Tada pagriebiau ji 
už rankos, karabinas iszpuole, 
asz ji pagriebiau ir szoviau 
pataikindama jam in pilvą.

LONDON — Beveik visa Hitlerio armija
likos isztremta susidedanti isz 330,000 kareiviu 
isz kuriu užmuszta 100,000 vyru in laika 20 pas
kutiniu dienu. Dvi svarbios Vokiszkos armijos 
likos suteszkintos per Maskolius nes prie to pri- 
sipažysta patys Vokiecziai. Toji baisi skerdyne 
atsitiko aplinkinėje Stalingrado, kuri Vokie
cziai taip karsztai stengėsi paimti. Nuo Lapkri- 
czio menesio praeita meta Maskolei paėmė in 
nelaisve 330,000 Vokiecziu. Tarp tuju randasi 
ir 17 žymus generolai isz kuriu 110,000 likos už
muszta ir paimta in nelaisve. Maskolei taipgi pa
ėmė aplinkinėje Stalingrado 744 eroplanus, 1,- 
517 tanku, 6,532 visokio kalibro anuotas, 7,949 
maszininius karabinus, 576 ginkluotus geležke- 
lio vagonus, 299 amunicijos stotis ir daug kito
kio kariszko materijolo.

Washington. — Valdžia apreiszke buk 
in kelcs dienas Amerikonai paskandino 127 Ja
ponu laivus ir suszaude 22 kitus prie Solomonu
ir Kahili salų.

London — Tris kartus be pa
silsi© Allijentai bombardavo 
smarkei Hamburgą. Dideli ero- 
planai numėtė ant miesto daug 
bombų kurios svėrė, kožna, 3 
tonus, kuries padare milžinisz- 
kas bledes. Allijentai taipgi 
bombardavo pakraszęzius Si
cilijos su didėlėms bledems. 
Artimoje Wihelmshaven Ame
rikonai suszaude 22 Vokiszkus 
eroplanus.

Seymour, Ind. — Turkas, 
George Gurdjian, kareivis, ana 
diena nusipirko kariszka bona 
vertes 5,000 doleriu ir tokiu 
budu parode savo isztikimysta 
del savo naujos tėvynės.

San Francisco — Dingusis 
Amerikoniszkas eroplanas, ku
riame radosi 19 kareiviu, le- 
kentis isz Honolulu in czionais, 
likos surastas tarp kalnu netoli 
czionais.

34 Ligonei Sudege Ant 
Smert Deganczioje

Prieglaudoje

Seattle, Wash. — Ugnyje 
Lake Forest prieglaudoje del 
senu, žmonių sudege ant smert 
34 senukai o 15 likos iszgialbe- 
ti. In tris valandas vėliaus isz 
prieglaudos pasiliko tik griu
vėsiai. Vienam mažam kamba
rėlyje sudege asztuoni senu
kai. Ugnis taip smarkiai prasi
platino kad nebuvo laiko gial- 
beti senukus. Priežastis ugnies 
da nedažinota.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Norfolk, Va. — Kada keturi 
kareiviai stovėjo ant vidurio 
ulyczios, ginezydamiesi, nepa- 
temino kaip strytkaris adbego 
ir visus užmusze ant vietos o 
keturis kitus sužeidė.

Washington — Isz 40,000 už- 
musztu automobilistu praeita 
1942 meta, pasirodė kad isz ju 
8,000 buvo girti.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdelį
cziaus, 'kuris nesvajotu apie 
szi, ta. Ne vienas, jeigu turėtu 
užtektinai pinigu, paliautu 
dirbti ir gyventu sau isz pro- 

!cento.
Kapucinu klosztoryje mieste 

Caulonijoj, Italijoj, likos suras-
jeigu tureczia

Kad merginos po karczcmas Į 
n esi valkiotu, 1

Mat vaikinai ir apsipacziuotuJ 
Bet bijosi karezeminiu valkai u. j 

Jeigu iicpasitaisy: :te, Į 
Ir valkiotis nenustosite,

Naminis Frontas
Pryszakys

Uauig
gyvenima vargszu Ir per koczela paszokysiu,

J* . -tol • __ • n • pa h iru HALU L/A Xdi U LIK LlUK Aiuivtis'nuo 18-to szrmt-meczio,'ku-iJ
, - Į malu, užtekta ant kasdieninion parasze vienas isz tonaitiniui

n • ,i , j i> i i- , ii;ragyvennno. zokoniiilku vaidu l’asdm.lisas, 1 0,7
surinkdamas visokias prana- 
iszystes lyg 2,000 metui.

Tame sename ran'krasztvjei .
' . į apleistiems ir vargingiems sie

tynai paraszyta gana gryna tei 4 ,, , . ■>" 1 ■ . . | ratukams, statycziau mo'ky k-
gybe ir pranaszavimai kas ki-, 
szkasi ateities. Zokoninkas Pas- 
chalisas inspejo dienas revo-l 
liucij'ois Francijoj, Napoleoną 
s u pliek ima ir S vie tino Įvarei ’ku
ri prasidėjo mete 1913. Taipgi 
yra jo paraszyta buk mete 1960 
salia Sicilija bus nuryta per įna
mes. Mete 1970 Franci ja ir Isz- 
panija dings nuo virszunes že
mes per smuiku drebėjimą že
mes. Mete 1990 bus užtemimas 
saules o mete 2,000 galima ti
kėtis pabaigos svieto.

Laime musu, kad lyg tam 
laikui turėsime da truputi lai
ko apie tiai pamislyt.

Kili volą kalba, jeigu turč
iau dideli turtą, prigiaibe- 
iau vargszams, studentams, O z '

'() kiti gal kalbėtu: jeigu tu-f 
lecziau daug pinigu tai staty- 
cziaui bažnyczias, namus del 
vargszu, prigialbecziau pini-' 
gisZkai visus reformatorius ant 
mokinimo dorybes ir t.t.

Tokios tai svajones apima vi
sus o ypatingai daugiausia 
tuos kurie neturi jokio turto. 
Bet žmogaus būdas kitokis, sa
kysime, jeigu kas turi tūkstan
ti doleriu, tai geidžia turėti du i Tai gal del saves iszrinktu, 
tukstanezius; jeigu turi szimta yra c]a szimtas merginu kitu, 
tukstaneziu, sapnuoja apie du Pusėtinu ir dideliu girtuokliu.

Vienyje apy-gaidoje Skulkine I 
, yra merginu pora tuzinu,1 
Bet szirdeles mano, ne kam 

vertu,
Yra bagotu ir biednu, 

Yra su vaikais ir be vaiku. 
Nekurios turi jau paaugusius 

sūnelius,
Kurie atiankineja, mdkslaines 

namus,
Yra ir tokiu sziezia, 

Ka augsztyn nosis rieczia.
’Jeigu isz kur jaunikis pribūtu,

Szimet Velykos bus apvaiksz- 
cziojamos 25-ta d. Balandžio-— 
Apri'liaus. Kovo-March mene
syje, 22 d., yra anlkscziausia 
kada Velykos gali būti ap- 
vaikszcziojamos. Po sziu Vely
kų nebus daugiau Velykų ku
rios pripulls taja diena lyg 2,000 
metui. Ateityje Velykos pri- 
pwls Balandžio-Apr. 22 d., 19- 
62, 1973 ir 1984 metuose. Pas
kutini įkarta (kada Velykos pri
puolė Kovo 22 d. buvo 1818 me
te. Mete 1940, trys metai ad
gal, Velykos pripuolė 24 diena 

ir daugiau nepri- 
puls telkiu laiku lyg 2,000 me

Sėdi ir geria,
Kol akys suvis pakala, 

Da ir tokio sztamo randasi, 
Ka naktimis bambileis 

trankosi, 
Sarmatos jokios neturi, 

Ne ant nieko nežiūri.

szimtus tukstaneziu o kas turi 
milijoną, tasai geidžia turėti 
du milijonus — ir t.t.

Tieji, kurie nieko neturi, gei
džia daryti gerai kitiems. Toki, 
manome, yra szirdingais ir isz- 
pidytu savo prižadėjimus bet į
tik tada, kada patys nieko ne-'jeįgU norite, mergeles, vyra 
turėtu.

Bet kada giliukis pas juos at
silanko, ju geradejingumas 
pradeda atszalti o mausto, ko
kiu 'budu galėtu daugiau ap'lai- 
kyt ir užmirszta greitai apie 
duota prižadejima.

Žmogisžko budo negalima 
permainyt. Taip gali buvo tulks- 
tanezius metu adgal ir gal taip 
bus kaip mes jau senei gulėsi
me szailtuose kapuose.

Ana diena aplaikeme laiszka 
nuo tūlo žmogelis, kuriame jis 
meldžia idant paljeszlkotumem 
jo 'pabėgusia paezia. Nebūtu
mėm talpine tojapajeszkojirno,. 
u'ž kuri jis neprisiunte jokio 
užmokesezio, bet kad tai yra 
juokingas, todėl talpinamo ji 
vien tik isz nepaprasto a.pra- 
szymo apie pabėgusia moterių 
o kuris skamba sekanezbai:
“Praeita sanvaite pabejgo nuo 

manės mano boba, kuria atsi
vežiau isz Clevcando., szvies- 
plaulke, didele liežuVninke su 
dviem iszmusztais dantimi že
mai. Apleido ji mane:, nasz'li, su 
penkiais vaikais ir (neapžiureta 
karve ir iszvažiav-o in svietą 
arba pas savo gimines kur tu
ri tris kūmas ir viena prielaidi- 
ni.Kas aut jos užeitu, tegul pri
kalbina ja kad sugryžtu pas 
manės nes pats neduosiu rodos 
stu'boje. Onute staugia paskui 
ja kaip pasiukus. Jeigu nenorė
tu ji sugryžt tai tegul sugraži
na man žiedą ir pasako kur dė
jo raktuką nuo kuparelio. Ka
da ji mane paliko turėjo ant sa
ves raudona andaroka, suply- 
szuses ipancziakas ir szilkine 
drese su didele skrybėlė. Myli'

/Ko mums daugiausia reikia 
adant mums butu gerai ir susi- 
lyigintumem su kitoms tautoms. 
Sztai reikia szito:

Daugiau maustyti o mažiau 
girtuokliauti.

Daugiau darbo, mažiau riks
mo.

Daugiau darbszavimo, ma
žiau kritikavimo.

Daugiau atsigaivinimo, ma
žiau paleistuvystes.

Daugiau teisingystes, mažiau 
melagystes.

Daugiau knygynu ir mokyk
lų iie kaip draugiszku kliubu.

Daugiau atydos ant musu 
moraliszikumo o mažiau ant da- i 
rymo turto.

Daugiau mielaszirdystes o 
mažiau neapykantos.

Daugiau tvirto tikėjimo ne 
kai]) szetoniszko užvydejimo.

Daugiau auklėjimo musu 
vaikeliu ne kaip kalbos prie 
stiklelio.

Daugiau meiles tarp leidėju 
iaikraszcziu ne kaip paniekini
mu vieni kitu kaip sziadien 
darome.

Daugiau iszmintingesniu pa
mokslu <per kunigus bažnyczio- 

/Se ne kaip užsiėmimu visokiu 
maumoti guma kaip 'karve szie- ]?įznįu 
na. Praneszkite kur ji randasi 
o už jusu triubeli duosiu jums 
du dolerius.”

Ar-gi ne puikus pajeszkoji- 
mas? Geriau kad motere pas 
toki lepsze nesugryžtu.

Daugiau “Saules” skaitymu 
užsiimti, prisiunsti pinigu ir 
ant meto užsiraszyti.

Bet da pasiliksiu sau.
*

Tai jau ne kas, 
Nedeliomi ka rėžomos ati-

bobos girtos.

Tai bent gera vieta del 
gir t u eikliu O

Kur randasi daug musisz; 1U.

^Priduriu taja (kalba mano 
draugo vien tik todėl kad 
mes visi sapnuojame ir turime 
visokes svajones sziame gyve
nime. Tokios svajones yra pap
rastos. Nesiranda tokio žmo- 
gąus, ar tąį VUTgyzQ ar tur

ISTORIJE apie Gregorius, 
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25č ::
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Frez. Rooseveltas Paremia
Baud. Kryžiaus Vaju Del

Slaugiu
Pareikszdamas, kad naminio 

fronto sveikata turi būti ap
saugota jeigu karas bus kopla- 
cziausiai vy'kdomas, Preziden-

Tinginys Simus
Užmusze Savo Tęva

gauti,
Lakstyt turite paliauti, 

įSu bambileis trankytis 
pamesti,

Ir dora gyvenimą vesti.
Ar tai gražu kaip visi juokėsi, 
Amerikonai ir vaikai piktinasi, 
Už tai jokio vyro negausite,

Jeijgu greitai nepasitaisysite.
- * * *

Na da ko reikėjo,
Ar-gi kas tai girdėjo, 

Jeigu jau ant tiek pasileidžia, 
Ir szventvagystes dasileidžia. 
Viena.pavogė isz bažnyczios 

koki tai daigia,
Na ir likosi pagauta, 
Drova nuėjo iii suda, 

Ar-gi bus nemaža geda ?
Ir kas ant vagystes patrauko, 

U-gi kad per daug guzutes ■ 
trauke,

Kaip gerti už ka neturėjo,

Grand Island, Nebr. — Mark 
Hilland, 20 metu, užmusze sa
vo 45 metu tęva del to, kad tas 
atsisakė ji maitinti ir privertė 
kad eitu in darbia. Pasirodo, 
kad isz mažens sūnelis buvo le
pinamais ir būdavo “blogas,” 
nienoreįdamais eiti in mokykla 
ir nieko nedirbo.

Szitas atsitikimais mums 'pri
mena kada St. Louis, Mo., ke
li menesei adgal duktė nuszo- 
ve savo motina, už tai kad ji 
uždraudė duk'terei trankytis 
ant szokiu ir pareidavo vėlybu 
laiku namo.

Ar-gi nutylėti apie tai g 
Tai tau mergina buli.

* * *Į 
fpittsburge vaikinai labai 

■norėtu,

isz karo-lai'ko siiisiraszinejimu. 
Isz 10,000,000 V-'pasztu siiin- 
cziamu laiszku, adresuotu vy
rams musu ginkluotose jogose 
lyg szio'I, nei vienas nepames
tas. Originalus laiszlkai palikti 
iszsiii utinio uoste, Jeigu lėktu
vas su V-pasztu nuszairtas, 
prieszo veiksmu ar '’kitaip, lai-

cziausiai vykdomas. ’ ’
Pagal ne s e n e i priimta Karo 

Departamento nusistatymą, la
vintos slauges kurios yra pilie
tes ne-kovojaneziu tautu arba 
szaliu, draugingu Ju'ng. Vals
tijoms, gali priklausyt prie Ar
my Nurse Corps jeigu jos prisi- 
laiiko prie kitu reikalavimu ir {sžkai vela nutotogratuoti ir isz- 
jos aplikacijas gali pasiausti 
per vietinius Baud. Kryžiaus 
skyrius.

Vartokite V-Paszta
Armija ir Laivynas — kartu, 

u Paczto Departamentu, — ra
gina visus žmones vartoti V- 
paszta kada jie raszo in musu 
kovojanezius vyrus. Svarbiau- 
ses tikslas szio patarnavimo 
yra kuogreieziausia pristatyti 
paszta 
greitai 
taupyti vieta. Szis pasztas už-j 

. ima maža dalele reguliarios 
■ paszto vietos; nes V-pasztas 

yra popieros ruszis, kuris pa
vėlina nufotografavima laisz- 
ku, ju sumažinimą ir vėl padi-i 
din im ą.

1. Su V-pasztu galima labai 
greitai pasiekti vyrus užsieny
je. V-pasztas siuncziamias oru. 
Iii tris dienas po Sziauru Afri
kos invazijos, V-pasztas jau 
keliavo musu pulkams fenais.

tas Iioosevcltas, laisžke Baud. 
Kryžiaus pirmininkui Norman

■II. Davis, szirdingai paremia 
>Amerikos Raini. Kryžiaus tri
jų menesiu vaju rekrutuoti ka
ro slauges, pagcl b in i nikes ir na
mu slaugimo tarnautojas.

j Red Cross Nursing Service 
pradės vaju pabaigoje Sausio 
mieli. Pageidaujama; rekrutuo
ti. 36,000 registruotu slaugiu 
armijos ir laivyno slaugiu kor
pusams; 100,000 Raud. Kry
žiaus slaugiu paigėlbininkiu pa-

I dėt i; prof esi jonai i u slaugiu ci
viliu ir valdžios ligoninėms ir

,000,000 mokiniu del Raud. 
kryžiaus namu staugimo Idia- 
su, kur bus mokinama ligoniu 
iriežiura, sveikatos apsaugoji

mo budai ir ligų sulaikymas.
Jo laiszlke pirmininkui Da

vis, prezidentas saike: “Mes vi
si sutinkame, kad sziame kare 
sveikata Ikovojancziu vyru pir
moj vietoj. Bet, mes taipgi ži
nome kad musu didžioji civiliu 
armija, musu apsaugos darbi
ninkai, musu vaikai ir musu'paszta negu viso’ki kita paszta. Į 
namu darbininkai privalo būti' 2. V-pasztas yra saugiauses

Nori $5,000 Už PaVa-
dinima Ja “Ragana”

Allentown, Da. — Czionaiti- 
niai tamsus Vokiecziai da vis 
yra tosios nuomones kad nekn- 
rios moteres moka raganauti ir 
tankiai isz tos priežasties atsi
dusta in suda su tokiais skun
dais.

Ana didina Agota Stauffer, 
u'žvedo skunda ant penkių

stuvo kaiminlka Daniele Smit
ui am, buk ji pavadino ja “raga
na” ir kad apraganavo josios 
karve kuri nedavė po tam Į)ie- 
no ir daro jai kitokius nesma
gumus per ka. nukenltejo daug 
ant proto ir sveikatos

Amerika kalba! Prigial- 
bekite jai ,pirkime Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes del jos Apgyinimo.

Barsukas Pasirodys Vasario-February 2 Diena
Diena 2 Vasario—Feb., barsukas (groundhog) iszlen- 

da isz savo pasislėpimo vietos ir tokiu budu žmones tikisi 
matyt permaina ore. Jeigu barsukas pamato savo szeszeli, 
tai vela pasislepia in savo urvą ir ilgiau miega bet jeigu jo 
nepamato tai jau negryžtą in urvą ir žmones žino kad oras 
hus sziltesnis. Bet valdžios inspetojai oro kitaip spėja

orą o ypatingai kareiviu inžinieriai Enid, Oklahomoje, ku
rie dirba be pasilsio 24 valandas per para isztyrineti koki 
orą turėsime da už 48 valandų priesz tai. Kožna ryta, 10-ta 
valanda, tieji vyrukai iszsiunczia balioną su instrumentais, 
kartais net 20,000 pėdu augszozio, in padanges.

siausti per mikrofilmą.
3. V-pasztas taupo vieta del 

reikmenų ir karo medžiagai, 
kurie 
musu
1,800 laiszlku,

ir karo
taip būtinai reikalingi 
kovojantiems vyrams.

pakeisti in V- 
užima tik tiek vietos 

kiek užimtu cigaretu pakelis.
Vartokite Jusu, Centus Ir 

Penktukus
Mint Direktore pranesza kad 

bus rimtas trukumas smulkiu 
pinigui, ypatingai centu ir 
penktuiku. To priežastis yra 
vartojimas viso metalo mi'lita- 
riniams tikslams. Nauju pinigu 
negalima gaminti.

Palengvinti padėti, žmones 
yra raginami vartoti tuos smul
kius pinigus 'kuriuos jie taupo 

■ mažose bankuitese, kitose tau- 
įpymo vietose, namuose ir pan.

Iždo Departamentas norėtu 
patart kad szie pinigai butu in
vestuojami in Karo Ženklelius.

i Pirma, jie tada butu apyvar- 
Karo ir Laivyno Departamen- t0<B ail,Ta’ daugiau ženkleliu 
tai greieziau persiuriegia szi Juitui parduota.

musu kareiviams — 
saugiai ir paežiu 'laiku

Office War Information, 
Washington, 1). C.
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Vargutis ir Skuputis. 60 pus. ..15c
No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 

mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c
No. 129 Keturios istorijos apie 

Ketvirtas 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

i No. TSS Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 

Isz numirusiu prisikels, ^2 puslapiu......................................... 15c
No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 

2qc Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
43 puslapiu......................................... 15c

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 

35c kejimas kunigo. 47 pus..................15c
No. 140 Keturios istorijos apie 

Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai .......................................20c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 158 Keturms istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi iszfyre: Prigautas vagis, 
į 60 nuslonin .................................15<*

No. 160 Keturiolika istorijų apie

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
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- 
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c į

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; 1
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu .................1

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu............

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tai-1 
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 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; Juokai. 
Preke ...................................................15c

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

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

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

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

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

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

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustymu; Peleniute; Du brolei

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz- 
Su pa- 

35c 
Trys istorijos, apie Ne-

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

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

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

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

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

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

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

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

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 

llsz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kale- 
įdos; 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...........25o

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 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais) ; Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu

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

rtai;
Preke

Adresas: 
Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.
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AUKSINAS
tini u szalcziu, eidamas iii Vis- 

tla parpuolė ir jam kasžin kas 
; strėnose truko. Nuo to laiko jis 
nuo lovos nekcle— vežimėlis ir 
arklys nuėjo ant gyduolių. Mo-

Pasirengineje Ant Žieminio Muszio
redu ir tu net visa maisza pa-

Mieste buvo slidu, sienos na
mu! szlapios, nuo stogu varvėjo 
o vienok saule ties Varszava ži
bėjo nes tai 'buvo pabaigoje 
Morcziaus ir jau gal but apie 
dvideszimts 'kartu ta diena 
oras persimainė nes kaip prie
žodis sako: “Morcziuje kaip 
goreziuje.”

Kokis ten jaunas ponaitis, 
puikiai pasirodęs, stovėjo prie 
pilioriaus pasirėmęs, ant Mo
da vos ulyczios ir žiurėjo in isz- 
statytus paveikslus o beveik 
priesz bromą senovės vyskupu 
Kroką vinių, vaikinas iszbales 
ir nuvargęs, vargingai apsirė
dęs, atkiszes viena ranka in 
praeinanezius, prasze almuž- 
uos o kita ranka laike ant akiu, 
kaip rodos ko gėdindamasis. 
Tuo tarpu praėjo pro 'bromą 
dvi moteres; viena buvo pui
kiai pasipuoszus, aksomine 
s'krykelaite su juodu ant akiu 
tinkleliu ir buvo matyt, kad 
yra graži ir jauna; kita men
kinus 'buvo pasirėdžius, per ka 
galima 'buvo pažint, kad tai 
jos tarnaite.

— Mano duszyte, — tarė pa
naite in tarnaite, — paskolink 
man pinigu nes asz ne skatiko 
prie saves neturiu o norecziau 
ta ibiedna vaikiuką suszelpt.

— Ir asz neturiu, — atsake 
tarnaite, — tik viena auksina 
turiu o juk panaite žino jog tu
rime pasisamdyt karieta ir va
žiuot pas ta ponia.

— Mano 'brangiausia, jau 
asz eisiu pekszczia o duokime 
ji tam vaikiukui, žiūrėk kaip 
vargingai jis iszrodo.

— Bet mes, jeigu nevažiuo
sime, tai ilgai užtruksime nes 
geras galas; ponia ilgai mus 
nesulaukdama, labai rūpinsis.

— Jeigu asz tavęs praszau 
tai nieką nekalbėk, tik duok.

Ir padavė panaite vargingam 
vaikiukui auksina.

Jaunas ponaitis, kurie prie 
tu paveikslu stovėjo, ta viską 
mate, vienok j u kalbos negirdė
jo. Užėmė ji panaites gera szir- 
dis o prieik tam pamate ant ko
jų puikias kurpaites ir jos pui
ku apredala; norėjo prisiartint 
kad geidaus galėtu prisižiuret 
bet kad. ulyczia važiavo kelios 
karietos tai negalėjo greitai in

tinos jau senei neturiu. Asz vie
nas prie tėvo. Iki to laiko lopo
mos kaip galėdami; kada tėvu 
apžiurėjau, dirbau pas 'kaimy
nus, ka galėdamas, nesziojau 
smiltis (pies'kas), vandeni ir 
per tai hado neturėjom bet ant 
landos niekaip negalėjau už
dirbti. Tėvas jau mane senei 
siunezia ant tarnystes bet 'kas 
mane, be czebatu ir be marsz- 
kiiiiii ims, mislytu, kad koks' 
tinginys; o turecziau norą ant | 
tarnystes ir ka nors del tėvelio j 
uždirbt. Ubagaut net nemoku 
o ir ged žinosi...

’Czia vaikiukas pradėjo verk
ti.

— Jeigu tavo tėvas ant to 
tiktu, imeziau tave pas save nes 
tokio dabar vaikino reikalauju 
kuris man važnycziuotu. Bet 
ar tu busi teisingas ir paklus
nus?

— O 'busiu! Kad tiktai ka 
mano tėvelis isz to turėtu.

— Vesk mane pas tavo tęva.
Ir nuėjo abudu ant Bednars- 

kos ulyczios, kur ant kiemo vie
no stalioriaus namuose gyveno 
o tikrai gulėjo vanden-vežis 
nepasijudinamas. Su noru pa
velijo ant to, kad Tamosziukas, 
sūnūs jo, eitu pas ponaiti ant 
tarnystos o ypacz kada pamate 
auksini penkrubli, už ka szir- 
d ingai ponaieziui dėkavojo 'bet 
tuojaus pamislines tarė:

— Bet ka asz czia, senas ir 
isz lovos nepasiketontis, be jo 
veiksiu?

— Jeigu norėtum, tai asz ta
ve nugabeneziau in Szv. Kazi
miero ligonine, ton ligoniams 
labai gerai, asz už tave užmo
kėsiu.

— Nelabai gerai ligoninėse, 
kaip žmones pasakoja bet kaip 
girdėjau tai szv. Kazimiero ne
bloga bet geriau kaip kur ki
tur. Jeigu meile ponaiezio, tai 
jauu ten eieziau.

Geras ponaitis užsiėmė tuo
jaus patalpinimu ligonio in li
gonine ir aprodymu vaikino. 
Neiszejo trys dienos, senas van
den-vežis gulėjo minksztoj ir 
czystoj lovoj ir prižadėjo jam 
gydintojai ir seserys kad gales 
vela jis vai'kszcziot ir neužilgio 
pasveiks. O Tamosziukas gra
žiam gelumbiniam surdote, su 
puikiais czebatais ir skrybėlai
tė, žiurėjo in savo pono akis,

Tarp auksztų kalnu Woialancet, N. H., musu vyrukai kurie randasi prie kariszkos 
tarnystos, lavinasi ir pasirengineje prie kovojimo laike žiemos, jeigu reiketu keliauti kur 
vieszpatauje dideli szalcziai ir nėra kitokios komunikacijos kaip szunes su, rogutems kaip 
ant paveikslo matome. Tosios rogutes yra apginkluotos ir turi gazines bombas ant už- 
klupimo ant nevidonu.

ta puse pereit, kur ponaite sto
vėjo o kada palaukes valandėlė 
perejo, jau panaites su tarnaite 
nebuvo, pabėgėjo gera gala, 
bet ant tuszczio.

Truputi buvo piktas ir neuž
ganėdintas gryžo adga’l prie 
biedno vaikiuko, kuris da laike 
rankoje auksina, eme nuo jo ir 
davė in ta vieta auksini pinigą 
vertes penkių rubliu.

Pamatęs ta atmaina vaiki
nas suszuko isz džiaugsmo:

— Dieve! Dieve! kokia Tavo 
Apveizda; o mums dabar rei
kėjo 20 auksinu del užmokėji
mo už kambarėli randa. Jau 
mus sziadien loonininkas namo 
norėjo iszmesti ant ulyczios.

Suvaikszcziojo 142 
Myles Stotie Prie 

Tarnystos

Alano ligotas tėvas butu tikrai 
numiręs. Tu, szviesiauses po
naiti! gyvastį mano tėvo su
gražinai.

Kalbėdamas tai, taip buvo 
susijudinęs, kad net in siena 
atsirėmė.

— Kuom-gi yra tavo tėvas, 
mano vaike, ir del ko taip esa
te biedni?

— Alano tėvas buvo vanden- 
vežiu; da rudeny, laike pirmu-

Pulkininkas W. J. Dooley, 
prisiegdina Donald B. Shaw, 
kuris likos paszauktas ant 
kariszkos tarnystos in stoti 
Grand Central Palace, N. Y. 
Shaw yra 22 metu ir ėjo pek- 
s ežias isz Albany in New 
Yorka, 145 mylės, laike snie
go ir lietaus idant stoti ant 
laiko ir būti prisiegdytu, in 
kariuomene.

laukdamas aut jo prisakymo.
In pora sanvaieziu, viena va- 

kara, kada senas tokajus buvo 
bislki nesveikas, Tamosziukas 
pats poną nurengė o ponas pa
klausė jo, ar yra užgaliadlntas 
isz savo tarnystos ?

— Kur-gi nebusiu. Vakar, 
kaip ponaitis žino, buvau pas 
mano tęva ir jis sveikesnis. 
Vienuoles taip geros ir taip ji 
prižiūri jog net liepe tėvas kad 
asz ponaieziui už ta malone ko
jas pabucziuocziau ir velijo 
jums geriausios ponystėje lai
mes.

— O tu nieko nereikalauji?
— Nieko, geras pone, visko 

esiu pilnas. Tiktai, kad nors 
priesz smerti viena daigta ga- 
lecziau pamatyt.

— Naka toki?
— O tai, kad da kada gale- 

cziau pamatyt ta jauna panai
te, kuri man ta auksina davė. 
Ji mano laimes priežastis nes 
kad iie ji, tai ponaitis nebūtu
mei manes pamatęs. Ponaitis 
gal but ja pažinstate? Perpra- 
szau vienok, už mano drąsą, jog 
drysau apie tai kalbėt.

— Nepažinstu jos suvis o net 
nepažineziau ja kad ir pamaty- 
cziau.

— O, asz pažineziau ja ant 
veido ir balso; turėsiu duot ant 
Alisziu Szv., tai kur nors vela 
pamatysiu ja.

Pagyre ji ponaitis už tai ir 
velijo sau ja taip-gi pamatyt. 
Vienok negalėjo prisirengt ant 
to nes neilgai trukus, iszvažia- 
vo su Tamosziuku in savo dva
rą kuris stovėjo netoli Kinka
vo.

* sfs

Gera panaite su savo'tarnai
te ėjo nuo ulyczios Orlei aut 
ulyczios Leszno ir labai skubi
nosi, kada užsuko greitai iii ta 
szali važiuojanti ketvertu pacz- 
tavu arkliu kinkyta karieta 
taip greitai jog vos spėjo in 
szali pasitraukt. Persigandu- 
sios ir nuilsusios, daejo ant ga
lo prie savo namo ir tuojaus pa
naite gavo iszmetinejima nuo 
savo motinos:

— Kaip galėjote taip ilgai 
bovytis! Už adynos reikalas 
buvo gryžt. O ta i Į) czia buvai 
reikalinga namie! Kas žino, — 
dadure motina, eina su duktere 
i n kita pakaju, — gal tuomi už
trukimu savo giliuką ant visa
dos pražudei.

I — O motin, taip negali but Į
nes kad motina, žinotum del ko 
asz užtrukau...

Ir papasakojo motinai apie 
savo atsitikima su biediiu vai
kinu.

— Viskas tai grąžei ir gerai, 
— atsake motina — bet tuom 
■laik tavo gentis Gustavas pas 
mus buvo.

— Gustavas! Isz Viedniaus! 
O ar tai tik ne jis važiavo pacz- 
t u ? O kad ji!... ka tik mudvi ne
su važine jo. Ir isz 'kur jis czia 
ėmėsi ?

— Buvo iszsiunstas in Pe- 
tersburga ir pro Varszava va
žiuodamas, neužmirszo savo te
ta atlankyt ir labai gerai, kad 
da mus neužmirszta. Klausinė
jo ir apie tave; asz laibai gailė
jausi kad tavos nebuvo namie. 
Zinai gerai, kad jame visa, ma
no viltis apie tavo ateinanti gy
venimą. O turbūt jis da tavęs 
gerai ne nepažysta. Oj tas tavo 
užtrukimas...

— Pamatysi, mama, kad ne- 
iszcis ant blogo. Taip prijau- 
cziu.

— Duok Dieve! vienok norė
jau jau jis butu tave pamatęs. 
Taip tu dabar grąžei su ta 
skrybėlaitė isz rodą i.

Ir užsimislijo motina. Naszle 
būdama, po (liktam uredinin- 
kui, sziadien beveik biedna, 
geide del savo dukters gero vy
ro o juomi buvo Gustovas, jos 
sesers sūnūs, kuris buvo tur
tingas o ir nemažai turėjo ure- 
dystes.

Amelija (taip buvo dukters 
vardas) nelabai apie tai rūpi
nosi. Gustavas neaugo Lenki
joj o ir buvo 1'5 metu už ja se
nesnis, mate ji,apie pora sykiu, 
kaip da buvo mažiuke ir ne yra 
dyvai kad menkai apie ji rū
pinosi.

* * *
Buvo tai1 priesz Szv. Joną 

pasninkas. Pagal tenaitiniu to 
laiko gyventoju būda, a.'.i- 
vaikszcziojo Varszavos gyven
tojai ta diena sėkaneziai: Ėjo 
visi ant tilto; nekurtos mete 
vainikus iii vandeni, kiti ėjo, 
kad pažiopsot, treti pasirodyt, 
ketvirti vela taip, kaip Ameli
ja su motina ant szviežio oro 
po karsZcziui ėjo pasivaiksz- 
cziot. Apie Szv. Joną Varsza- 
voj prasideda, visokį reikalai, 
per ka nemažai 'karietų in Vaf- 
szava per ta pati tilta važiavo. 
Tarpe tu karietų, buvo viena 
lengva ir puiuiki karietaite, isz 
kurios iszlipo jaunas, labai pui
kiai pasipuoszes ponaitis. Vai
kinas taipgi prie jo gražiu pa
sirėdęs stovėjo ir klausė apie

JOKUBO :: :: :: voggi? Ar atiduosi?
—Neatiduosiu!

:: :: SPAVIEDNIS — Kodėl neatiduosi?
— Nes j u jau neturiu!

------  į — Tai nupiikie o turi man
— Kada tu grantozde, eisi iii atiduoti.

• spaviedni ? Juk už Nedėlios jau — Bet neturiu pinigu.
Į baigiasi Velykine o tu da ne- —Daryk ka nori bet man tu- 
Į buvai, — szauke in savo vyra rį atiduot... Prižadėk man kad 
į motore. atiduosi o jeigu ne, tai tau ne-
j —Ka daryt, turėsiu eit, nors Juosiu iszriszimo. Ar prižadi ? 
■man kiszkos dreba isz baimes,j — Ne, negaliu atiduoti nes 
Į—atsiliepe Jokūbas. mes visi namie pastiptumem

— Ko tu bijai? Kunigas tau įsz pado o yra. mus net dvylika.
i galvos už tai nenutrauks. j — Tas mane nieko neapeina.

— Juk žinai kad nenutrauks pasakyik ar atiduosi?
bet taip roke kad net visoj baž-j \— Neatiduosiu! — suriko 
nyczioj girdėt. ’supykęs Jokūbas.

— E, kur tau roke? Juk antį--- Tai tau neduosiu iszriszi-
manes da niekad nereke. mo.

— Nes tu neturi tiek grieku' — Ar ne?
kiek asz turiu. j — Paskutini karta tau sa-

— Tai kam tiek grieszini? paa> ar atiduosi?
Jeigu taip negrieszintum tai į — Neatiduosiu!
tavęs taip nebartu. Gerai tau, 
kad tave bara!

— Lengva tau kalbėti, bet 
man didele sarmata kaip kuni
gas ant manės rėkia kad net vi
si girdi.

paliepima kur padėt arklius ir 
kyrieta kad tame sztai vaikinas 
iszgirdo žodžius:

— Vaktuokis, mama!
Dabar nutvėrė vaikinas savo 

pana už rankos ir sznabždelejo 
jam in ausi:

— Tai jos 'balsas, tai ji, toji 
panaite.

Jaunikaitis apsižvelgė ir ne
davęs vaikinui jokiu paliepi
mu, ėjo paskui motina ir duk
tere. — Pasitiko jis ant tilto 
kelis pažinstamus nuo kuriu 
dažinojo kas jos per vienos — 
ir kožnas jas gyre.

Girdėdamas taip, stengėsi 
kaip nors in ju narna insipra- 
szyt. Kelis kartus atlankė ir 
ant galo pasisakė motinai jog 
norėtu gauti už paezia jos duk
teria.

Teisybe, nebuvo taij> turtin
gu, kaip Gustavas; turėjo tik 
viena dvaruka, netoli Krokavo 
ir neturėjo jokios uredystes. 
Pažinus motina jo gera szirdi o 
vėla: juk katras pirmesnis, tas 
geresnis, nesibaido iszduoti 
duktere už jo.

Dienoje szliubo, kuris ketino 
atsibūti Trijų Karalių diena, 
kada Amelija pasirodžius inejo 
in pakaju, kuriame buvo susi
rink ia svecziai, viena sena po
nia paklauso baikaudama:

— O vinezevones pinigas ar 
yra ?

— Ach užmirszan, — atsake 
motina.

— Tai asz apie ji pasirūpin
siu, —pridūrė jaunikis. ,

Tai pasakos, iszejo isz paka- 
jaus. Tuojaus gryžo vesdamas 
už rankos labai prastai parėdy
ta vaikiszczia, kuris ėjo atki- 
szes su auksinu ranka. Stojo 
priesz nusistebėjusia Amelija o 
geras TanTosziukas tarė:

— Tegul tai bus jus vineze
vones pinigėlis, geresnis kaip 
raudonikis nes tas jums ir man 
laime atnosze.

Dasiprotejo Amelija viską ir 
puolė motinai ant kaklo kalbė
dama :

—■ Oka, motinėlė, ar neiszejo 
man tas užtrukimas ant gero ?

Motina jai ta pripažino ir vi
si Dievui dėkavojo už.toki at
sitikima.

Istorija apie Amžina Žydą. 
Jo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:

Saule, Alahanoy City, Pa.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

— Nesirūpink apie tai ir ne
imk sau in galva. Girdės žmo
nes kaip ant tavęs kunigas ba
rasi, tai ir tu girdėsi kaip ant 
kitu barasi.

— Turi teisybe, dusziuk, jau 
man dabar lengviau ant szir- 
dies kaip mane truputi patie- 
szinai.

— Tai kada eisi in spavied
ni?

— Eisiu rytoj. Kuo greieziau 
atliksiu, tuo bus geriau.

Ant rytojaus Jokūbas priėjo 
prie spaviednes. Persižegnojas 
pradėjo:

— Atlikau spaviedni praeita 
meta.

— O tu bolszevike! — pa- 
szauke kunigas, — tai tu tik 
karta ant metu atlieki szventa 
spaviedni nes esi prie to pri
verstas o jeigu nebijotai Dievo 
tai visai neeitum! O tu komu
niste, ar tai taip myli Poną Je- 
zusa Kuris už tave tiek nuken
tėjo ir mirė ant kryžiaus? Nuo 
szios dienos eisi in spaviedni 
kas menesi, ar supranti?

— Suprantu, — atsake Jokū
bas bet szirdyje sau mistino — 
kad kunigas ant manės rėktu 
szitaip kas menesi? Neesiu 
kvailiu, nesulaukimas tavo! 
Ateisiu vela už meto in spa
viedni.

Jokūbas spaviedojosi toliau. 
Po kbžnam griekui kunigas ji 
smarkiai bare kad net visi gir
dėjo kurie 'aplinkui stovėjo, ka 
kunigas kalbėjo.

Ant galo Jokūbas pasakė:
— V0S‘iau-
— Ka? Kaip tu drysai vogti 

ir imti svetimo daigta? Ar ne
žinai kad tai yra griekas? Ar
gi užmirszai apie septinta pri
sakymai “Ne vogk.” Juk pats 
Dievas davė ta j i prisakyma o 
tu ji taip guodoji?

— Vogiau isz bėdos, — isz- 
sikall)inejo Jokūbas.

— Ar nežinai kad ir isz bė
dos nevalė vogt? Tai ir yra 
griekas. Galėjai ateiti pas ma
ne tai bueziau tave suszelpes ar 
paskolinės.

— O tu skupuoliau! Tu mane 
szelptum? — pamisimo sau 
Jokūbas.

— Kam pavogei ir nuo keno 
lauko?

— Nuo kunigo lauko.
— Ka? Nuo mano lauko tu 

drysai vogti? Ir asz ka tik ga
liu iszsimaitint o tu da nuo 
manes vogei ? Ka pavogei ?

— Maisza morkvn.
— O asz turiu tik dvideszimt

— Tai neduosiu tau iszriszi
mo!

— Na tai gerai, pasilik sau 
iszriszima — ir su tais žodžiais 
iszejo isz spaviednyczios ir isz 
bažnyczios, nors ant jo kunigas
mojo su pirsztu kad sugryžtu 
ir lyg sziai dienai Jokūbas 
daugiau nebuvo prie spavied
nes. —F.

■ ■ ■ ......

Dovana Del Mano
Mylimos Motinėlės!

Pana Alicija Sadauskas, isz 
N or th a mptoin, M alsis., raiszo: 
Pri'siiuncziu tamistoms užmo
kesti už “Saule” ant viso meto 
del mano mylimos motinėlės, 
kaipo gimimo dienos dovana. J i 
labai myli skaityt “Saule” ir 
meis mylime klausyti kaip ji 
del mums skaito visokias 'žinu
tes, pasakėlės ir istorijes. Lin
kiu jumis turėti labai pasek
mingus metus!

[Alis's Alicia, thanks for the 
subscription, if all daughters 
were dutiful to their mothers 
like you, they would not have 
so many wrinkles on their 
faces from worrimentj.

SKAITYKIT 
’ “SAULE” 
PLATINKIT!

Isz Kur Motina Žinojo?

Kada mažiulele Mariute pa
mate ant ulyczios nigeri, su
kliko isz baimes ir prisiglaudė 
prie motinos. Bet vėliaus pri
prato prie to, o karta užklausė 
motinos:

— Tai turi būtie 'labai ne
paranku turetie visa veidą juo
da, ar neteisybe mamyte?

— Veidas?—nusijuokė ma
myte,—'Nigeris turi ne tik juo
da veidą bet visas jo kūnas yra 
juodas.

Maryte tylėjo koki tai laika 
bet ant galo atsiliepe in mamy
te: — Arvisakuna? Visas 
jo kūnas juodas? Isz kur tu 
žinai mamyte? Ar tu ji per
žiurėjai?.. ..

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas 
* Velnias
TIKTAI,... 50c

SAULE PUBLISHING CO.,
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Žinios Vietines ★ * * Anglekasei surado
Gera Ženklą Anglyje

— Vasaris—:Februaris.
—1 Utarninke Grabnyczios.
— Ketverge pripuola Szv. 

Andriejaus vyskupo.
—■ Praeita įsauvaite prisni

go musu aplinkinėj apie 9 co
lius sniego o 'kai kur pripus
tė daugybe sniego. Bolsai, tre
kai, automobile! ir frulkei kaip 
kur turdjo sustoti, o trukei bu
vo paisivelinia kėlės valandas 
isz priežasties sniego.

— Pacztorius Guinan aplai- 
ke žinia isz Washinigtono kad
nuo szios Sukatos laiszkaneszei Į 
paliautu iszneszioti paczta po 
miestą, Sukatomis. Pacztas bus 
atidarytas Sukatomis visa ry
ta ket po piet tik nu’O' 1 lyg 3 
valandos po piet.

— Laisnus ant apsivedimo 
iszsieme: George Anskateh, ku
ris randasi kariszkoj tarnystėj 
Camp Davis, N. C., su pana Ve
ronika Juodinis, isz 35 S. 10-tos 
u’lyczios mieste.

— Nedėlios ryta, Szv. Juo
zapo ’kažnyczioje likos suriszti 
mazgu moterystes Leonas Set- 
keviezius, 738 E. Pine uly., su 
pana Ona Meszkiute, 512 E. 
Market uly.

SHENANDOAH, PA.
t Aleksa Kūkalis, nuo 131 

W. Girard Ave., likos užmusz- 
tas butlegerineje slkyleje per 
anglis, artimoje Lower Will
iam Penn. In dvi valandas 
vėliaus jo draugai isZkase jo 
lavona. Velionis paėjo isz Lie
tuvos 30 metu adgal, apsigy
vendamas czionais.Badai nepa
liko jokiu giminiu. Laidotuves 
atsibuvo praeita Sukata.

— Garnys atlankė Ponia 
Matkevicziene isz Turkey Run, 
vietinėje ligonkuteje, palikda
mas ponstvai A. Matkevicziam 
patogia ir sveika duikrele.

■f Petras Zaruba, miesto gy
ventojas per daugeli metu, mi
le praeita Sukata namie. Velio
nis gimė Lietuvoje ir pergyve
no Amerikoj daugeli metu. Bu
vo anglekasiu ir prigulėjo prie 
Szv. Jurgio parapijos. Paliko 
paezia Terese, du sūnūs, kurie 
tarnauja kariuomeneje, dvi 
dukteres, ‘broli ir seseri Lietu
voje. Menkeviczius laidos.

Į^EDELIOJE, Sausio (Jan).
31-ma diena 1943 m., Szv. 

Juozapo Lietuviu — Kataliku 
balžhyczioje, 10-ta vai. ryte, 
Kun. P. C. Czesiia, klebonas, 
paszventilio 4 ‘ Service Flag, ’ ’ 
kuri parodo kad szios parapijos 
net 264 sūnūs tarnauja Ameri
kos kariuiomeneje.

Taip pat buvo paszventinta 
"Honor Roll,” kuri parodo 
vardus ir pavardes tu szios pa
rapijos 264 sunu, kurie yra 
Amo tikos kariuomene je.

Apart to buvo paszventinta 
ir-gi "Honor Roll” ant kurio 
bus suraszyti vardai Ir pavar
des sunu—kareiviu kurie yra 
žuvę, paimti nelaisvėn arba yra 
mirė. Iki sziam laikui žuvusiu 
tarpe yra vienas: Jonas Kristu- 
paviezius.

Szventinimo apeigas atlie
kant, Szv. Juozapo parapijos 
choras, vadovaujant varg. Se
selei Josephine, giedojo Ame
rikos Himną "The Star Spang
led Banner.”

Galutinai tapo paszventinta 
Lietuvos tri-spalve vėliava ku
ri bažnyczioje, kartu su Ame
rikos vėliava parapijiecziams 
ir parapijietėms primins kad 
dabar karo 'laikas; kad Ameri
ka kariauja už laisve visu pa
vergtu tautu, taippat kartu sa
vo ir Lietuvos.

Dr. Peter Kapo Major
Jos Grinevich Lieut.
Al. Lutkauskas
Al b. Lutskus
Alb. Retcavage
Alf. Sadausky
Jos. Shupienis
Dr. W. P. Walinchus ”

motere bet manoma kad likos 
nužudyta kur kitur po tam at
vežta in czion ant paslėpimo.

Tamaqua, Pa. — Ponia Stel
la Draugeliene ana diena aplai- 
ke liūdna žinia isz kariszko de- 
partame'nto buk jos sūnūs ser
žantas Juozas yra vienas isz žu
vusiu kareiviu eroplane, kuris 
dingo be jokios žinios, ant Ka- 
ribeniszku mariu, praeita san- 
vaite. Valdžia da nieko apie 
juos negirdejo nuo tojo laiko ir 
manoma kad visi žuvo.

Juozais Ramutis, isz Grand 
Rapids, Mich., raszo: Prisiun- 
eziu tamistoms užmokesti už 
laikraszti "Saule” ah't viso 
meto, be kurio negaliu būtie, 
taipgi sveikinu visa redakcija 
ir visus josios darbininkus, vė
lindamas jums laimingu nauju 
metu ir darbuotis del mus ilgus 
metus!

George Alansky Sgt.
A. Amatavage
Walt. Jakmovich
Leo Lapinskas
Jos. G. Laukaitis
C. G. Miller-Krauchunas ”
Ed. Milukas ’ ’
Edw. J. Rėmus
Peter Seibert
John Sluzalis
Jos. Sluzevich
Edward Sluzas
Francis Smolin
Jos. Smiolin
Wm. Uritis ”
Anth. Uritus ”
St. Vainores
St. Yenalavage
Jos. Žalis ”
Jos Zelonis ”
Alf. Bobbin ”
Ber. Baranosky Corp.
John Budrow
J. Lutkauskas
Jos. Maceiunas
Jcr. Mažeikas
Th. Melusky ”
Chas. Meskis
Ed. Zincavage

John Sluzevich 
Jos. Melusiky 
Wm. Swidra 
Alb. Mažeikas 
Ed. Jonavich 
Jos. Stancavage 
Chas. Kregas 
Was. Palaima 
Jos. Wizbar 
Anth. Sherpinsky 
Ed. Tomalonis 
Jos. Waitkeliunas 
Alf. Bleyzgis 
Vic. Senavaitis 
W. Leskouslki 
Ign. Chi'iinskas 
Wm. Stulginsky 
P. Jainuslkevich 
Anth. Pakashus 
Ed. Januskevich 
Adam Jakmovich 
Wm. Keralavage 
Vine. Dereslcavage 
Leon Žukas
John Kristupavich 
Vine. Supemavich 
Alb. Maconis 
John Bender 
John Christoff 
Bern. Klimchusky 
Ed. Loganavage 
Fr. Plusnis 
Vic. Srerlkness 
Fr. Trusk'owsky 
Geo. Urban 
John Urban 
Jos. Jacabonis 
Stan. Yucikas 
Anth. Žukas 
Wm. Bordulis 
Edw. Tones 
Jos. Chernis 
Wm. Ku'bilis 
Peter Radžiūnas 
John Shelinsky 
Wm. Urlick 
M. Swirsky 
Ber. Susavage 
Ed. Kavalusky 
Wm. Witconis 
Const. Sherknoss 
Frank Susavage 
Vic. Jacabonis 
Ed. Zdlonis 
Ed. Bankes 
Fel. Bacaus'kas 
Peter Lazauskas 
Geo. Derescavage 
Peter Derescavage 
Wm. Mažeikas 
Ed. Pranis 
Ed. Leslkowski 
Ed. Andruislcavage 
Frank Yenalavage 
Vine. Jonavich 
Jos. Meskis 
Fr. Yodesky 
Fr. Lazarawicz 
Jos. Anceravage 
Jos. Budrevich 
Ahtli. Saveilkis 
Wm. Retcavage 
Wm. Nenartavich 
John Bernetsky 
Alb. Swades 
Alvin Ariceravige

Joseph Augustitus 
Anth. Ambrutis 
Anth. Andrasavage 
Edward Andrulis 
Chas. Wm. Amibrutis 
Frank A. Bobrinsky 
Joseph Blazis 
Vine. Balnonis 
Vincent P. Baronas 
George Bokus 
Casper Win. Burdosh 
Ed. J. P. Boczkowski 
John Bokus 
Bron. Bubnis 
Peter Barkauskas 
George J. Boblis 
'Clem. J. Bleyzgis 
Norbert J. Budrow 
John J. Busaitis 
Josepr Chekanski 
Francis Chekanslki 
Jos. Wm. Chesko 
Albert A. Christock 
Geo. M. Chernis 
Chas. A. Chagins'ky 
'Michael Fr. Comonitsky 
Alex. Chernausky 
Joseph Drabnis 
Edmond Dočkus 
Thomas J. Didgen 
Wm. Fr. Dufinsky 
Joseph Dugnauskas 
Thomas Peter Dul'sky 
Albert R. Durnelius 
Math. Geo. Dalinsky 
Albert Ed. Isdanavage 
Bernard Joczys
Ed. Janushaitis-Novakas 
Peter Janchus
Wm. J. Jacusky 
George Joseph 
John R. Joseph 
Edward P. Joczys 
Bern,. Fr. Grady 
Joseph Gayusky 
Wm. J. Gober 
Bern Klimlchusky 
George Klimchusky 
Albin Kaminskas

Albert Kallinsky 
^Anthony J. Kaunas 
Peter Kursavage 
Wm. A. Kavai usky 
Ed. Kalvalusky 
Michael Klimchausky 
Wm. C. Kalėda 
Stanley Kurtz 
Francis Kasparavich 
Wm. B. Kralsnisky 
Joseph Kazalonis 
Anth. J. Kashinsky 
Theo. Lazarawicz 
John Laukaitis 
Norbert Lapinsky 
Leon -Wm. Lesusky 
Chas. Lapinsky 
Walter Lore nt 
Raymond Lynch 
Alph. Matalavage 
John E. Muscavage 
Chas. Mayesky 
Joseph J. Misser 
Jos. A. Milukas 
Leonard Matalavage 
Anth. J. Mehiskey

Victor J. Meluskey 
Jos. A. Maceiunas 
Alfred J. Mažeika 
Ed. J. Minalda 
Bern. Nork-Nenartavich 
Alph. Pakallinsky 
Albin Pakalinsky 
William M. Pitlkus 
Joseph J. Polusky 
Albert J. Ptlecky 
Thomas R. Peters 
Edward Pageigala
Stan. Phillips-Pilipavage 
William F. Proncavage 
Stan. E. Perkowski 
John Parulis 
Anth. J. Parulis 
Edw. A. Pangonis 
Algird J. Pangonis 
Joseph Retcavage 
Joseph A. Rightus 
John J. Rac'kowsky 
John Rudis
Alb. L. Raclkowsky 
Jos. A. Rutcowsky 
Peter Rejuney
John P. Razwick-Radziukas 
Francis J. Sluzalis 
Michael Stepanavage 
John P. Šaltukas 
Joseph J. Sluzis 
Joseph A. Sąveiką 
Frank Sluzas
Anthony S. Swirsky 
John J. Sebaluslky 
Wm. Stepolovitch 
Walter Seibert 
Jos. D. Swirikunas 
Jos. Stepolovitch 
Joseph Senkevich 
'Alfr. Senkevich 
Michael Swirsky 
Bern. Sebalusky 
John P. Skodis 
Peter W. Shenkness 
Geo. Sapiega 
Walter W. Seibert 
Edward John Sincavage 
Anth. Chas. Shelakes 
Michael L. Shumanis 
Edward Stepanavage 
Joseph Shukaitis 
George Jos. Smigo 
Vincent Tomalonis 
John L. Talacki 
John J. Urbas 
George Urbas 
Frank J. Varnavage 
Edward F. Walinchus 
Edward Walinchus 
John Waitkus 
Vine. Witconis 
Joseph Witconis 
Joseph AValentukevich 
John Waitkeliunas 
Daniel Wilkitis 
Anthony Witconis 
Martin B. Wichalonis 
Alph. Yacabonis 
Wm. Geo. Yanlkert 
John F. Zernosky 
Anth. E. Zernosky 
Vincent Zincavage 
Walter J. Žukas 
Joseph W. Zaborski 
Joseph A. Zagunis

$ Excelsior, Pa. — Keli anglių
* butlegerei, kasdami skylėje
* anglis czionaitineje aplinkine- 

je, staigai nukrito szmotas ang-
" lies nuo virszaus, sverentis 

daugiau kaip szimta svaru. 
Vienas isz butlegeriu sudaužė 
szmota anglies kad butu leng
viau ji iszgauti isz žemes ir ra
do vienoje dalyje anglies dide-Į 
le balta litara iszrodanti kaip 
"V”. Toji litara ženklina — Įerįaia 
"Victory”, PergaleJĮima. Da
bar visi anglekasiai laiko tai; 
už gera ženklą kad Allijentai 
laimes szia kare.

Pora Likos Surasta 
Nužudyti Lovoje

Tasai Jau Mylėjo Savo 
Pacziule

¥

: DEGTUKAS
Viena karta kalbėjo 'degtuk

as: Asz esmių svarbesne ne 
kaip saule nes saule duoda tik 
sziluma, o asz galiu sudegint 
visa svietą.

Muilas atsiliepe: Asz esmių 
svarbesnis ne kaip saule nes 

į saule baltina tik gelumbe, o 
aslz galiu iszskalbti visoki ma-

j Szv. Jono vabelelie taipgi at- 
‘siliepe: Asz esmių svarbesnis

Toronto, Kanada — Donal
das MacAskill, 65 metu, ir jo 
pati June likos surasti negyvi 
lovoje kada j u tarnaite atėjo 
juos pabudyt ant pusrycziu. 
Motere likos perszauta per gal
va o vyras buvo paleidęs sau 
szuvi in kakla.

Matyt, kad vyras pirmiausia 
nuszove savo paezia po tam 
pats sau paledo kiujka. Buvo 
jis prezidentu International 
Nickel Co., bet nuo kokio tai 
laiko buvo atsisakęs nuo tojo 
dinsto. Priežasties žudinstos ir 
savžudinstos palicija da neisz- 
tyrinejo.

Motina Sukapojo
Mieganczia Duktere

ne kaip saule nes saule szvie- 
czia tik dienomis o asz szvie- 
cziu ir naktimis.

Taip įkalbėdami, nuėjo drau
ge: degtukas, muilas ir vabalė
lis, ant kares prieiszais saule.

— Dabar mes apsigyvensi
me fenais ant kalno, o saule 
numesime ant žemes,— kalbėjo 
degtukas, — pasisziauszes isz- 
keldamas savo galvele.

— Szalin su saule, — paszau- 
kc vabalėlis.

Tuom syk pradėjo lytie. Deg
tuko galvele sumirko ir nupuo
lė nuo szipulelio.

Muilas pasileido ant skysti
mo nuo lietaus.

Vabalėlis parpuolė ir nu
skendo.

Kada lietus paliovė lytie, 
saule vela pasirodė isz po de
besiu, visai nežinodamas kokis 
jai pavojus grasino.

Panasziai dedasi ir su žmoni- 
mis, jeigu gerai suprasime szi 
apraszima.

Gainesville, Minn. — Mrs. 
Arthur Morrison, 60 metu, ku
ri nesenei buvo paleista isz pa- 
miszeliu prieglaudos, nužudė 
savo duktere, 26 metu, kada to
ji miegojo. Taja diena motina 
užklupo ant dukters su plaktu
ku laike barnio bet duktė apsi
gynė nuo motinos nueidama 
gult, manydama kad motinai 
praeis staigus piktumas. Kada 
duktė užmigo, motina pasiėmė 
kirvi, ilga peili, plaktuką ir 
mažesni kirvuką, nuėjo ant 
virszaus ir vienu ypu nukirto 
dukterei galva nuo stuobrio,’ 
po tam baisei subadė peiliu jos^ 
kuna. Ant kliksmo motinos 
kaimynai paszauke palicija 
kuri suriszo pasiutėlė ir nuve
žė ja adgal in prieglauda del 
pamiszeliu.

Pacziule Pabėgo, Vyras 
Isz Gailesties Pasikorė

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

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

SIENINIAI

KALENDORIAI
1943 M.

15 coliu ploczio x 23 % col. 
ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 

Adresas:
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥

¥ 
¥

Pa. — Palicija ar- 
Motieju, Matusek, 
automobiliu būda-

Werden, 
esztavojo 
kuris vare 
mas girtu ir negana to, kada ji
palicija sulaikė, užtiko ji trau,- 
kiant savo pacziule už plauku 
ant ulyežios ir baisei ja sumu- 
sze. Motere likos nuvežta in 
ligonbute kur randasi pavojin
gam padėjime o žveriszko bu-

do vyra uždare kalėjime uz 
iszmetima savo paczios isz au- 
tomobiliaus pasielgdamas su 
ja nežmoniszkai.

Ilga Pravarde Naujo
Ukeso

St. Petersburg-, W. Va. — 
Pavieto sude likos perklausi- 
neti kandidatai ant iszemimo 
ukesiszku popieru, tarp kuriu 
geide aplaikyti popieras kokis

tai Grekiszkas žmogelis kuris 
padavė savo pravarde kaipo 
Klotideuszas Dadadomigreagi- 
riejorarikas.

Grekas turėjo paantrint ke
lis kartus savo pravarde del 
rasztininko bet ir tada negalė
jo ja paraszyti ir Grekas pats 
turėjo paraszyti savo pravarde 
del rasztininko.

20 Tonu Arklienos Ant 
Pardavimo

North Adame, Mass. — Bal
sei susirupines kad jo pati ji 
apleido tris sanvaites adgal ir 
nuvažiavo pas savo tėvus, pa
likdama jam tris mažus vaikus, 
Jonas Gazdyk, 40 metu, nuėjo 
in szante ir pasikorė ant savo 
diržo. Kaimynai surado jo la
voną kada iszgirdo graudžiai 
verkenczius vaikus kurie buvo 
palindę po lova isz baimes kad 
j u tėvelis nepareina j u pažiū
rėti ir duoti jiems valgyt.

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

New York — Ana diena in 
czionais likos atgabenta net 
40,000 svaru arklienos arba 20 
tonu tosios mesutes. Mesa likos 
pastatyta ant pardavimo pas 
mėsininkus ir sztorus su pave- 
linimu kad ja galima pardavi
nėti.

Rado Stuobrį
I

Nužudytos Moteres

arba pradžia 
SKAITYMO

...IT...
RASZYMOII

164 pus., Did. 5x7col
!
I

sziol nedažinota kas tai yra per. *

Springdale, Pa. — Nuogas 
moteriszkas stuobrys, gerai 
Lapipuvęs, nuo kurio buvo nu-

• ’pjauta galva, rankos ir kojos 
likos surastas prie mažo ežerė
lio. Motere turėjo apie penkes 

Pirkite Apgynimo Czedinimo pėdas dydžio ir buvo riebi. Lyg^
Bondus ir Markes.

Tiktai, 10c
"SAULE” £

MAHANOY CITY, PA. *


