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Isz Amerikos
TRUCINO KITUS

Idant Palengvyt Ju 
Kentėjimus

/ ------
Bay City, Mich. — Ona Ford

ham, kuri buvo žinoma savo 
kaimynams kaipo “mielaszir- 
dinga motere,” likos uždaryta 
kalėjime už nutrucinima trijų 
ypatų. Motere kitados buvo da- 
žiuretoja ligoniu ir apsivedus 
gydė žmones kurie pas ja atei
davo ir melsdavo jos suszelpi- 
jno kada susirgdavo. Bet kada 
staigai trys žmones mirė, viens 
po kitam, pasirodė kad Ona 
juos užtrucindavo idant pa
lengvint j u kentėjimus nes ji 
žinojo kad tieji jos ligoniai nie
kados nepas veiks.

Anglekasei Neszvens 1 
diena Balandžio

Scranton, Pa. — Pirma kar
ta in laika 25 metu, 80,000 kie
tųjų kasyklų anglekasei, Penn- 
sylvanijoj, ne szvens savo me
tines szventes 1 d. Balandžio, 
paminė j ant kada tai aplaike 8 
Valandų darbo diena. Vietoje 
szvensti tai anglekasiai dirbs 
taja diena idant valdžia turėtu 
daugiau anglių ant kariszku 
tikslu.

Laiszka-neszis Rado 
$1,520

New York — Nemažai nusi
stebėjo laiszka-neszis Dovydas 
Koller, kada atidarė laiszku 
deže idant iszimti laiszkus, su
rasdamas joje 1,520 doleriu — 
10 ir 20 dolerinėms bumaszko- 
mis, kurias sugražino pacztui. 
Matyt, kokis vagis jausdamas 
kad ji palicija seka, inmete pi
nigus in deže.

Apie ‘Ration’ Stempas 
Knygutėje Nr. 2

* Raudonos stempos isz 
knygutes nr. 2 yra geros ant 
pirkimo mėsos, sūrio, tauku ir 
žuvu bleszinese prasidedant:

Kovo 29-A; Balandžio 4-B; 
Balandžio ll-O; Balandžio 18- 
D; Balandžio 25-E.

* Automobilistai 17 valsti
jose aplaikys dabar tik po 6 
galonus gazolino ant menesio.

* Laike Balandžio menesio 
valdžia paskolinsi 13 bilijonu 
doleriu kurie yra reikalingi ant 
vedimo kares užmaryje, per 
pardavinejima Kares Bonu ir 
Ženkleliu nes kasztai vedimo 
kares Amerikai kasztuoja kas 
menesi po 253,400,000 doleriu. 
Praeita menesi kare kasztavo 
6,081,000 doleriu.

* Apie 10 milijonu svaru 
žuvu bus pavėlinta parduoti 
del Amerikoniszku gyventoju 
kaipo kariszkas maistas laike 
Gavėnios del tu j u kurie neval
go mėsos.

Duoda Pamokinimą 
Kareiviui

'Pulkininkas Leslie J. Mc
Nair, isz North Carolina, ka- 
riszkos stoties, duoda gerus 
pamokinimus naujam karei
viui kaip jis turi pasielginet 
laike tarnystos ir apsaugoti 
save nuo neprieteliaus laike 
užklupimo.

TIKRAS NELAISVE

Ūkininkas Privėrė Ni
geri Traukti Žagre Ir 
Plake Ji Su Botagu
Corpus Christi, Tex. — Liū

dinto j ai pripažino sude, liudy
dami priesz Aleksandra Skro- 
barczyka, 62 metu ūkininką, 
kad jis privertinėjo nigeri Al
freda Irwin, kuris pas ji tarna
vo, ant traukimo žagres ir pla
ke ji su storu botagu.

Ūkininkas ir jo 29 metu se
suo Zuzanna likos aresztavoti 
už pasielgimą su nigeriu kaipo 
su nelaisviu. Liūdinto j as, Lupę 
Bazan, kuris dirba ant kitos 
artimos ukes, liudijo kad du 
sykius mate kaip Skrobarczyk 
plake nemielaszirdingai nigeri 
o syki mate kaip jis nigeri pri- 
riszo dratais prie žagres ir su 
juom are.

Ūkininkas Ed Schwartz sake 
kad nigeris tankiai ateidavo 
pas ji sukruvintas, melsdamas 
maisto o Agnieszka Takovitz, 
kuri dirbo pas ta j i ūkininką du 
menesius, liudijo buk mate 
daugeli kartu kaip Skrobarczyk 
kas ir jo sesuo plake nigeri su 
lenciūgais, lazdoms ir botagais 
lyg sukruvinimui.

Takovicz sake buk nigeris 
buvo priverstas gyventi viszti- 
nyczioj ir aplaikydavo tik tru
puti miltu ir sausu kornu isz 
kuriu turėjo sau pasidaryt val
gi. Kodėl taip pasielginejo 
Skoobarczykas su tuom nige
riu tai neiszaiszkino.

Suv. Valstijų Gyvento
jai Pasidaugino

Washington, D. C. — Sura- 
szo bjuras apskelbė buk 1 Sau
sio, szimet, Amerikos gyvento
ju pasidaugino ant 1,651,000 
arba viso yra 135,604,000 gai
vu.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

ŽINUTES ISZ 
UŽMARIO

KARE V okiecziai
PRISIUNSTOS

PER TELEGRAFO BIURĄ 
O. N. A.

Washington — Amerikonisz- 
ka kariuomene reikalauja 4,000 
kapelionu parūpinti dvasiszka 
peną del kareiviu. Tarp tuju 
reikalauja 3,038 Protestonu ku- 
nigužiu, 959 Kataliku kunigu 
ir 69 Žydu rabinu.

Norvegija — Vokiecziai ar- 
esztavojo apie 800 gyventoju 
Norvegijoj ir tai in laika keliu 
dienu, nevos už tai, kad Norve
gai isznesze in padanges Vo- 
kiszka laiva “Trondheim. Isz 
aresztavotu gyventoju, Vokie
cziai kerszina suszaudymu 200 
žmonių.

London — Mete 1941 Vokie
cziai prižadėjo Estonams laisve 
ir lygybe su jais todėl 20 tuks- 
tancziai Estonu tame mete in- 
ženge in Vokiszkas glitas pri- 
gialbeti jiems kovoti szioje ka
rėje bet dabar dasiprato jog li
kos baisiai apgauti per Vokie- 
czius. Sziadien Estonija neteko 
laisves/j u maistas yra gabena
mas in Vokietija ir visas eko- 
nomiszkas gyvenimas likos su
ardytas. Dabar Estonijos pasi- 
kelelei užklupineja ant savo ne
vidonu po visus kalnus per ku
riuos Vokiecziai turi pereiti ir 
juos ganubina kiek gali. Esto- 
nai dabar glaudžiasi prie Mas
kolių ir meldžia kad jiems duo
tu amunicijos, ginklu ir maisto 
o jie prigialbes Maskoliams 
plakti Vokieczius kurie juos 
taip suvadžiojo.

2,000 ŽMONIŲ
UŽMUSZTA

Ant Geležinkeliu

Washington, D. C. — Norints 
valdžia sulaikė važinejima au
tomobiliais bet praeita meta 
likos užmuszta ant geležinke
liu skerskelių daugiau žmonių 
ne kaip 1941 mete. Pagal val
džios apskaityma tai 1942 me
te likos užmuszta ant skerske
lių daugiau kaip 2,000 žmonių 
visokiose nelaimėse ir apie 5,- 
000 likos sužeista.

Pryczcris Nudurtas Už 
Svilinima Prie Sveti

mos Moteres

New Orleans, La. — Rev. 
Charles Monroe, 50 metu Epis 
kopolinis pryczeris, paszove 
savo buvusia rasztininke ir jos 
vyra, Joną McBride, kad vy
ras pasiprieszino priesz prycze- 
ri buk tasai jo paežiai siuntinė
jo pinigu ir prie jos svilino pa
dus. Vyras nors buvo sužeistas 
bet da turėjo ant tiek pajiegu 
kad nudure nuobrodi pryczeri 
su peiliu.

Japonai Naudoja
Medines Kulkas

New York — Pulkininkas 
Russell Reeder, kuris nesenei 
sugryžo isz Guadalkanalo, ap
sakinėja kad Japoniszki karei
viai dabar naudoja medines 
kulkas isz priežasties stokos 
szvino ir plieno. Tokios kulkos 
neužmusza žmogų isz tolo bet 
jeigu szauna ant 15 mastu tai 
gali jos užmuszti žmogų.

Vokiecziai Iszskerde 
150 Žydu

London — Penkesdeszimts 
Vokiecziu likos užmuszti laike 
muszio ant ulycziu Warszave, 
Lenkijoj, laike sumiszimo. Už 
tai Vokiecziai suszaude 150 Žy
du su maszininiais karabinais. 
Tarp tuju auku buvo didesne 
dalis moterių ir vaiku.

”” \
Kinai Užmusze 2,500 

Japonu
Chungking, Kinai — Mu- 

sziuose, aplinkinėje Yangtze 
upes, Kinczikai užmusze gal 
daugiau kaip 2,500 Japonu ka
reiviu. Artimoje Ichang užmu
sze 1,200 Japonu. Kinczikai 
taipgi paėmė du didelius mies
tus prie kuriu užmusze 600 Ja
ponu.

1,500 Italu Paimta In 
Nelaisve

Afrika — Amerikonai paėmė 
in nelaisve 1,500 Italu prie Gulf 
Gabes, supliekdami smarkiai 
generolo Rommelio Vokiszkus 
pulkus. Dabar Amerikonai ran
dasi 50 myliu nuo Maknasso ir 
ketina tenais užklupti ant Vo
kiecziu ir Italu. ’

Nesitrankyk Ant Szo- 
kiu Be Savo Paczios

Clifton, N. Y. — Sudžia Ber
ger davė gera pamokinimą ana 
diena Mikolui Litko, sakyda
mas jog jeigu karta žmogus ap- 
sipaeziuoja tai neprivalo lan
kytis ant szokiu be savo prisie- 
geles. Mikolo paeziule apskun
dė savo Mikoleli buk tasai 
trankosi bambileis naktimis su 
“ czikenkoms ’ ’ ir neduoda jai 
pinigu ant maisto.

Mikas iszsikalbinejo buk ne- 
iszduoda daugiau kapi 50 cen
tu ant mergų ir jo pati nenori 
su juom gyventi nes nuvažiavo 
pas savo tėvus o jis nori kad ji 
gyventu su jo motina.

Sudžia neatkreipe jokios aty- 
dos ant Miko iszaiszkinimo, pa
liepė jam mokėti savo moterei 
po 20 doleriu ant sanvaites ir 
parduoti automobiliu.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Supliekti Afrikoj e
Vokiecziai Bėga Isz Maretho; 
Amerikonai Paėmė Maknassy; 
Daug Vokiecziu Užmuszta; Ru
sai Eina Ant Smolensko, Pa
ėmė Daug Miestu; Japonai 

Naudoja Medines Kulkas *
LONDON — Anglikai su pagialba Ame

rikonu supliekė smarkei Vokieczius ir Italus ant 
Maretho linijos, priversdami Vokieczius apleis
ti taja vieta su didėlėms bledems. Vokiecziai bė
ga isz tosios aplinkines palikdami daug tanku, 
amunicijos ir ginklu. Tame muszyje likos už
muszta daugelis Vokiecziu ir Italu ir daug sužei
sta. Daug eroplanu taipgi likos suszaudyta. Da
bar Amerikonai randasi 22 myies nuo Mezzou- 
na su dideliu pasisekimu. Nuo kada ten prasidė
jo musziai, tai likos paimta in nelaisve 2,500 Vo
kiecziu ir Italu ir apie 3,500 užmuszta.

Ant Rusiszko frunto Maskolei artinasi ant 
Smolensko. Ant Kaukazo Rusai atmuszineja 
Vokiecziu užklupimus su pasisekimu, kur plaka 
likuczius Vokiecziu isz kuriu pasiliko tik maža 
saujele isz 200 tukstancziu Vokiecziu. Rusai at- 
musze daugiau kaip 200 miestu ir kaimeliu nuo

$5,000 Vokiecziu ir paimta daug kariszko materijolo.

LONDON — Vokiecziai užklupo ant An- 
Už Gera Patarnavima gliszku miestu užmuszdami apie 50 žmonių ir

ŽINUTES

Lewisburg, Pa. — Arlina Po
well, 27 metu, kuri pavogė kai
lini žipona, mirė nuo susijudi
nimo kada ja uždare kalėjime.

Williamsport, Pa. — Mrs. Ro
zalija Duitch, 101 metu, pirma 
karta savo gyvenime apsirgo 
ir likos nuvežta in ligonbute.

Wilkes-Barre, Pa. — Ugnis 
sunaikino f orai ežiu sztora ant 
E. Market uly., padarydama 
bledes ant puses milijono dole
riu.

Ravenna, Ohio — Baisi eks
plozija suardė amunicijos ma
gaziną, padarydama bledes ant 
7 milijonu doleriu ir užmusze 
10 žmonių.

SENUKAS PADOVA

NOJO MERGAITEI

Baltimore, Md. — Keturi me
tai adgal pana Zofija Dickson, 
turėdama tada asztuoniolika 
metu, prigialbejo senam perlo
nui su krepsziu, inlipti in 
strytkari. Kada senukas inlipo' 
in strytkari, atsiliepe in ja: 
“Asz tavo gero patarnavimo 
niekados neužmirsziu. Ateis 
diena kurioje tau gausei už tai 
atlyginsiu. ’ ’

In nekuri laika po tam, mer
gina isztekejo ir pasiliko Mrs. 
Stimson ir užmirszo visai apie 
jos geradejyste del seno perlo- 
riaus. Sztai ana diena ji aplaike 
laiszk.a nuo advokato kuriame 
radosi bankinis czekis ant 5 
tukstancziu doleriu su trumpu 
laiszkeliu: “Del gerosios mer
gaites kuri man prigialbejo in
lipti in karuka su mano sunkiu 
maiszu.”

Laiszkas buvę prisiunstas 
isz Californijos. Senukas dasi- 
dirbo didelio turto ir atlygino 
puikei mergaitei už jos gera 
szirdi.

daug sužeidė. Daugelis vaiku, kurie tame laike 
apleidinejo mokykla, iszbego in pat laika nes 
tuoj po tam bomba suardė visa mokykla. Angli
kai iszvaike Vokiecziu eroplanus in trumpa lai
ka. Anglikai taipgi užklupo ant keliu Vokiszku 
miestu o ypatingai ant Wilhelmshaven kur nu- 
szove 109 Vokiszkus eroplanus. Anglikai sunai
kina daugeli fabriku.

Afrikoje generolo MacArthuro kareiviai ir 
lekioto jai padare milžiniszkas bledes Japonams 
paleisdami apie 30 tukstanezius szuviu ant ju 
stoeziu ir uždege amunicijos stotis. Taipgi pa
skandino kelis Japonu laivus prie Naujos Gvi-
nos.

London — Lenkiszki pasike- 
lelei paliuosavo szimtus Len- 
kiszku kalininku isz Bialosto- 
ko, Lomžos, Kielcu, Konsko ir 
Pinsko. Kuopa tuju patrijotu 
gavosi nakties laike in Pinsko 
nelaisviu abaza, nuszove asz- 

tuonis Vokiszkus sargus ir pa
liuosavo visus nelaisvius. Ant 
rytojaus Vokiecziai isz piktu
mo ate j a in abaza, suszaude 80 
nelaisviu.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT



’’SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
liszvažiavo in banka pasiimti Ikesties. Jeigu darbininkai ap- 
I pinigu kuriuos jam prisiuntė laikytu ta ji padidinimą tai ang
is2 Kanados. Sugryždamas jau ĮyS pabrangtu ant 67 centu ant

mus kurie lieczia asmenis už
sienyje ir persiunczia juos In
ternational Red Cross Commit-

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
(gerai sutemus, patemino jog 

 kas inkis guli szale kelio. Liepe 
TuUas Liet u viszkas tėvas, ku-p*ui'monui sustoti ir pažiūrėti 

ris sirgo nuo kokio tai laiiso, ( 
geisdamas del savo sūnelio išb
rinkti Lietuvaite už paezia, da 
priesz mirti, apgarsino vienam!
laikrasztyje bulk pajeszlko do-U’ 
ros Lietuvaites tiksle apsivedi-
mo.

In kėlės 'dienas po tam aplai- 
ke keliolika fotografijų ta.rp!s^a^e vežimą tvarte ir nuėjo 
kuriu radosi ir jo paezios foto
grafija.

Galima! suprast kaip tas žmo
gus nusistebėjo tuom ir užklau
sė savo paezios, ka tai ženklina, 
rodydyamas jai. jos fotografi
ja.

Motere jam atsake: “Matai, 
dusziuk, asz maniau 'kad neil
gai gyvensi tai norėjau iszsi-

Inutirpo ka viduryje paregėjo: per trankymosi po visas pabul- 
grindu klūpojo kunigas kės su automobiliais kurias isz- 

iszkeles rankas ir prislegi- siveža storlūpiai ir makaronai 
nėjo priesz stovinti piktadarį in visoikes rodhauzes kur pra- 

Jkad daugiau pinigu jau neturi leidineja naktis ant szetonisz- 
o ant stalo gulėjo gana didele 
krūvele pinigu. Dasiprato ka
reivis kas ežia dedasi ir ilgiau 
nelaukęs, iszverte duris ir per- smegenis ir neturi laiko rupin- 
dure szoble stovinti prie kuni
go piktadari, du kitus smarkei 
sužeidė o treczias pabėgo.

Kunigas su aszaromis pade- 
kavojo kareiviui už iszigia'lbeji- 
ma jo nuo mirties ir paliepė ka- ( 

jreiviui pasiimti pinigus bet ta
sai ju neprieme kalbėdamas ku
nigui buk jis ji parvežė namy. R audOfiaSfS KmiuS 
kitaip gal 'butu mires grabeje

* gulėdamas. — Atsimokėjo jis Padės Surasti Dinguses 
tuomi ir džiaugėsi kad galėjo' 
padaryt nors liek už mielaszir- 

ųlyste kunigo del jo.
Sužeistuosius piktadarius nu

gabeno in kalėjimu o užmuszta- 
ji palaidojo.

tono, tai yra, kietos anglys o tee Genevoj, iSzveicarijoj. Isz 
miniksztos ant 40 centu ant to-'Genevos užiklausymas icv 
no.

kas ten guli. Nulipęs nuo veži-j j
rno, priėjo prie gulinezio ir per
sitikrino kad tai girtas karei- dirbti pakol darbininkai susi-1 
vis šu szoble prie szono. Kuni- 

paliep'C furmonui indeti
in vežimą,. Pa r va- daug ergelio laike szios kares, 

žiave namo, kunigas nuėjo in 
savo kambarį o f Urmonas pa

girta kareivi

■ uns- 
Raudonojo Kryžiaus! 
kitose szalyse, lenai, 

kad palieptu darbininkams kur praneszimas siuncziam.is.
Laisnkai arba koresponden- 

taikintu su operatoriais ir to- cijos
kiu bildu apsaugotu sklypą nuo Valstijose ir ju draugu arba gi-

Iszsirinkite isz sekanez-o katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 
50c., o aplaikysite knygas per paczta. x , 

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, PaA'l
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui

kus apraszymas, didele knyga,
tarp gyventoju įSuvien. puslapiu. Popierinei apdarai. 

| No. 102 Prakeikta, meilingas 
I minaliszka 

No. 103 
pirmutines
imta isz Lietuviszku užlieku.

I veikslais, 177 dideliu puslapiu. 
No. 104 Trys istorijos, apie

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

Su

Vargutis ir Skuputis. 60 pus. ..15c I Po laikui; Onytės laime; Per neatsa-
No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- I rguma in balta vergija; Pusiaugave- 

mieras ir apie Bedali.
No. 129 Keturios

Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu............I-

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

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 apie1
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie

• eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
s 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 
malvninkas 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; Ant keik užlaiko moteres paslaptį.
61 puslapiu ..............  ..15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Sznilpikas; 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 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.
60 puslapiu .................................... 15c

No. 160 Keturiolika istorijų apie

404 
50'! 
kri- 
35c 
isz 

isz- 
pa- 
35c 
Ne-

44 pus. 15c 
istorijos apie

nis; Vieszuats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiškus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 

15c Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. ,25c 

No. 161 Keturios istorijos apie Ant

miniu Aszies. užimtose 
kada sklypas reikalauja ang-'se persiusta in abi pusi oficiille1 
liu ant karisžku tikslu. Per isz- civiliu laiszikeliu blanka. Pra- 
szaukima isz laik anglelkasiu neszimas su szeimynos žinio-i 

darbo, mis be kariszkos (militari- vali°ie Pas Maurus, Vieszkelio Duo- 

nukenstu irdar-|nes) vertes, isz žodžiu gali į No. 106 Penkio8 apic
ant blankios Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 

vienos puses. Vieta asmens at-^°fybe,.ved^ in !aime; Szaltiszaoitni- 
; Debesėlis. 77 puslapiu .20c

sakymui parūpinta kitoj pusėj I No. 107 Keturios istorijos apie

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
i 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 pus. 25c

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg
szo paskutinis skatikas; 
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. 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 pustyniu; Peleniute; Du brolei

gult.
Naktyje kareivis iszsimiego-

jas ir iszsi'blai'ves, atsisėdo ir bininkai neturėtu isz to jokios būti paraszytas

'ant susilaikymo nuo 
skly pas 'daug 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- 
dykic; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ..............................................25a

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 Valandoj; Sla- 
, ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
. jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 

atsitikimu; Nusiminimas seno jaun
ikio. Suvirsi 100 puslapiu........ 25c

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

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

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

mausto kur jis randasi nes vi- naudos, 
sur buvo tamsu. Priėjo prie du- i
riu ir per plyszi paregėjo vie-j Net gaila pasidaro žmogui, Siuntėjas ir asmuo kuriam pra-' Kuralnitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
nam lange žiburį. Iszejo isz žiūrint kaip musu patogios, Į neszimas siunstas gali raszyti 
tvarto ir nuėjo prie lango idant jaunos ir skaisezios Lietuvai-' savo ranka. Atsakymas yra j 

Kad tęs po musu Lietuviszlkas apy- inteiktas asmeniui kuris žinių1 
praszo per jo vietini Raudono 
Kryžiaus skyrių.

Raud. Kryžiaus Tyrinėjimo 
Skyrius (Red Cross Inquiry 
Unit) buvo insteigtas volai 19- 
39m. Per 9 men., baigiant Gruo
džio 31 d., 1942 m., nemažiau 
318,550 laiszkeliu Ibuvo' iszisius- 
ta, apie 35,000 klausimu ir at
sakymu per menesi. Vienoje 
saiiivaiteje net 7,500 atsakymu 
klausimu ir praneszimu plauke 
i n Amerikos Raudonojo Kry
žiaus skyrių arba sztafoa.

Karas iszsklaide milijonus 
žmonų ir szeimynos suskaldy 
tos, taigi neisZpasakytai sunku 
sujieszkoti asmenis. Todėl, 
pajieszkojimai nevi'sada gali 
surasti dingusius asmenis arba 
y pa t a s.

Paduodame patarimu kaip 
vartoti szi Raud. Kryžiaus pa- 
tarnavima. Pirma, kreipkitės 
in savo aidžiausia Raud. Kry
žiaus skyrių del smulkiu ži
nių ant jusu užklausymu. 
Vartokite tinkama [oficiale] 
blanka ar'ba popiera. Bandy
dami sujieszlkolį asmenį, pa
duokite vėliausiai žinoma 
adresa.

Nors Raudonasis Kryžius ne- 
cenzirruoja, visi praneszimai ir 
užklausymai asztrei cenzūruo
jami ežia ir užsieny. Jeigu jusu 
praneszimas siuneziamas in 
prieszo-užimata szali ar žc- 
mia, neminėkite pinigiszkus 
reikalus, biznio padėti, kara, 
orą, epidemijas ar ligas. Ne- 

rmaciju nei 
inlgaliojimu. Neadresuokite 
praneszima vienam asmeniui 
praszydami ji parduoti kitam.

Kada iszsiunsite užklausima 
arba praneszima bukite kan- 

j t.rus laukti atsakymo. Sanvai- 
I tęs, kartais menesiai menesia, 

. net metai, kiti, .prabėga pakol 
dengiama .sugelti <,.apma perduoti komunikacija 

irba praneszima. Adresuotas 
’ ■ asmuo gal pakeitė adresa arba 

Tyri- l<arui užėjus laikinai dingos.
liejimo Dalis jau susekė dauge-1 Neraszykite ‘‘Inquiry Unit 
Ii szeimynu Europoje ir kitur,AVashingtone. Siunslkite visus 
pagal praszymu'S giminiu Su-! klausimus in savo vietini 
vienytose A a 1st ėjose. A ienas Raudono Kryžiaus skyrių.

Į Praneszimus galima, raszyti 
svetimose kalbose bet pridclii- 

Raud. te Anglu kalboj vertima.
Kryžiau^ 'sužinojo, kad jie bu-j

dažinoti kur jis randasi.
sztai dirstelejas in Įauga net gardas eina tiesiog in pragara

rinkti sau vyra isz laik idant 
biieziau tvirta kad turėsiu vy- 
ra.”

Vyras da ir sziadien gyvas ir į 
kasdien eina sveikyn.

Laikraszcziai susideda ne tik 
isz visokiu žinių bet ir isz ap
garsinimu. Be apgarsinimu 
laiikrasztis negalėtu gyvuot, 
pirmam, kad isz vienų prenu
meratorių negalėtu užsilaikyti 
ir be apgagrsinimu nebutu pa
baigtu. Taip pat, 'kaip ir be ži
nių ir kitu naudingu straipsniu.

Kas neskaito apgarsinimu 
tasai pats save skriaudžia. Nes 
faktiszlkai apgarsinimai suicze-j 
dina žmoniems daug pinigu, 
nes pranesza jiems apie pigius & 
iszpardavimus ir tanikiai 'duo
da geras rodąs, apsaugoja nuo 
visokiu apgavyseziu kur gali
ma praleisti smagiausia laika, 
kur reikalauja darbininku, su
randa dinguses gimines, bro
lius ir seseres ir daug kitokiu 
svarbiu dalyku.

ku orgijų. Ar-gi motinos tuja 
dukrelių nežino apie tai o gal 
nenori žinoti, ar turi 'pragertas

tis dorybia savo dukrelių už 
kurias turės atsakyti priesz 
Dieva už ju nupuolimą? Gaila 
kad sziadien nesiranda Lietu- 
viszlku perkūnu kurie trenktu 
in tokias vietas ir automobilius 
ir ju suvadžiotojus.

Gimines Užsienyje

v išeiki
visolkes tautas randasi 
paproeziai ir budai isz

Szi menesi Apriliaus-Balan- 
džio pripuola 2... ______
kalkiuves gimimo žymaus A.ng- 
liszko astronomo, James Brad-

250-metines su-'

Ar Jus Turite Motina, Tęva 
Arba Kitas Gimines Europoje, 
Kurie Dingo Per Kara? Ar 
Norėtumėt Juos Surasti, Pasi
dalinti (Szeimynos Žiniomis? 
Jeigu Norite, Amerikos Baud. 

Kryžius Gali Jums Padėti.

Amerikos Raudonojo Kr-y-
I. . n . ... ,, . ' žiaus Užklausymo Dalis | In-| tronomiszkus iszradimus ’kaip, . rT . ,I .. . v . . . puiry Unit vra dalis komimi-siilkima žemes, szviesos ir

kacijos sistemos arba susinesz- 
ima skyrius, ji sudaro Raud. 
Kryžiaus Draugystes per visa 
pasauli. Szis būdas dirba per 
■International Red Cross Com
mittee Genevoj, pereina priesz©

kuriu paduodame czionais ke-^e^> kuris atrado svarbius as-| 
lis tokius:

Arabai tiki in. tai, kad garnys 
turi žmogiszlka szirdi.

Japonai tiki kad lape turi 
žmogiszlka prijautimą o kada 
lape ir szuo staugia, galima ti
kėtis įprisiartinanczios nelai
mes.

Mongolai tiki, kad drebeji-, ves mirties prezidento Abrali©'-i 
mas žemes

žemes, szviesos 
Žvaigždžiu.

Sekanczios atmintys taipgi 
pripuola szi menesi kaip 6-ta d. 
Suv. Valstijos inženge in Pir- 

1 miltine Svietine Kare, 1917 me- 
' te; 15-ta d. pripuola sukaktu- frontą ir perduoda praneszi-i • , • , ,; siuskite legaliu inioi

Juokai. 
...15c

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

119 Keturios istorijos apie 
Haremo nevalninke; Luoszis:

Malūnininkas, Sūnūs 
:: Ir Jo Asilas ::

Vokiszko Submarine
Kapitonas

vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi-

Keleta Juoku ir Paveikslo.
.......................15e

Adresas:
Saule Publishing Co.,

Mahanoy City. Penna.

pasodino sunu užpakalyj saves 
ant asilo, manydamas kad jau 
dabar visiems užganadino.

Bet vos iszjojo isz giraites, 
vėl iszgirdo riksmą: ‘Kokis tai 
kvailys! Kas nuo ju pirks taji 
asila ? Ne gana kad vargingas 
asilelis atlieka sunkia kelione, 
bet da jam liepia ųesztdu žmo
nes ant savo nugaros. Gal tik 
skūra nuo jo parduos!”

— Teisybe, — galvojo ma
lūnininkas ir abudu nulipo nuo 
asilo.

Sztai vela (praeigiai szauke 
paskui juos: “Kasgi mate, kad 
asilas sau eitu taip lengvai be 
jokios sunkenybes, o jus eina
te pekszti. Dovanokite kad 
mes jus koliojame, liet visi isz 
jus juoksis, jeigu nepasitaisy
site!”

— Nepasitaisysiu! — 
liepe netekes kantrybes 
liinininkas. Gana man 
iszmetinejimu; norėjau
įsiems pataikinti, bet tame bu
vau neiszmintingu. Nuo szia
dien neklausysiu nieko, dary
siu taip kaip man iszrcidys isz- 

nesumusztu, paliepė jam nu- mintinlgu1!’.’ 
lipti žemyn, o pats atsisėdo ant j 
atšilo.

mus užimtose vietose ir net pa
siekia nelaisvėn stovyklas.

Raudonojo Kryžiaus Fondai 
„ .... . , užlaiko szi patarnavimu ir žmo-16 diena sukanka Panaikini- . .

. • , , ... , . Ines gali kreiptis prie Raud.mas nevalninkvstes Distnkte v. , \ 1Kryžiaus skyrių nemokamai — 
ls skyrius yra dalis organi- 

jzacijos bendros programos del 
kurios yra

11943 mete Karo Fonda isz L 
$125,000,000. .

Raudonojo Kryžiaus

yra per priežasti mo Linco'lno, kuris mirė 1865 
kvėpavimo ir szoikimo milži-J 
niszkos varles kuri randasi gi- 
lamoje žemes.

'Nekuriose dlalysye An'glijos 
žmones tiki kad jeigu kas nu- Uolumbijo's, 1862 mote. Ta ji me-į '
mirszta ir niekas nenueina prie'liesi Benjaminas Franklinas į ~' 
avilio ir nepasako bitėms apie,11^1^ K90 mete. Yra palaido

tas Philadelpliijoj ant Christ 
kapiniu ant kampo 5-tos ir 
Areli iilycziu, kur drauge su 
juom silsi ir jo motere. Buvo 
jis drukorium ir vienas isz pu
si raszytoju ant Laisves Atsi- 
sza ūkimo.

b.
'mete. Buvo jis 16-tu preziden
tu ir gimė Vasario 12, d. 1809;

nelaime tai jos pabėga isz toSj 
vietos arba trumpam laike pa
stimpa.

Australiecziai surisza ran
kas numirėliui idant negalėtu 
l>o smert iszsigaut isz grabo.

Jeigu Kinczikas numirszta 
svetimoje szalyje tai jo kuna 
deda in gurbą padirbta isz me
džio pargabento isz jo tėvynės.

Muzulmonai nuskuta galva 
numirėliui, palikdami saujele 
plauku ant virszugalvio nes ti
ki kad už tu plauku Mahometas 
juos intrauks in dangų.

Daugeli kartu Dievas atlygi
na gausei tam, kuris savo arti
ma gialbsti laike nelaimes, kaip 
sekantis atsitikimas parodo, 
kuri mums prisiuntė tūlas mu
su skaitytojas isz Lietulvos kė
lės sanvaites adgal, slaptu bu- 
du.

Kauno gubernijoj, vienam 
pažaiin miestelyje;. Kunigas .S.?

Telegramai isz Algiero, Af
rikos, skelbia buk Najorkiuis 
vyskupas, Francis J. Spellman, 
kuris keliauna po Afrika, pa
aukavo 100 tukstaneziu franku 
(du tukstanezius doleriu) ant 
atstatymo sugriautu: Katali- 
kiszku 'bažnycziu per kare, Af
rikoj. Ta ja auka sudėjo del ar
kivyskupo Laynaudo, Algiere. 
Katalikai labai nudžiugo taja 
auka Ąimerikonisziko praloto.

Jonas Lewis kerszina straiku 
minksztuju ir kietųjų augliu 
kasyklų darbininku, spirdama- 
sis kad darbi n i nikai aplaikytu 
po du dolerius padidinimo mo-

Adenas 
atsitikimas liete motina ir su
nn 'kuriuos užėmimas Lenkijos 
iszvare isz savo namu.

vo Breslau. Isz ten Lwow, ir 
iki Berlyno. Tada jie buvo 
perskirti, vaikas buvo rastas 
Teherane, Irane ir motina Ša
mai kind, Rusijoj.

Pagal ingaliotus Ofiso Cen
zūros, (Authorized Office of 
Censorship I, Amerikos Raud 
Kryžius 
asmenų 
žmonių 
lyse. P 
(>,000 skyrių visa 
Krežius prii-fl

tarpininkauja 
Saviem Valstijose j 
aszies užimtose sza- 

ey jos 3,755 iszakas ir

Pratesimas Raud. Kryžiai 
labdaringo darbo 
so nuo žmoiiiu duesnumo. Me: 
visi turime aukoti, kad szi: 
darbas eitu be sustojimo.

American Red Cross Hqts., 
Washington, D. C,

Tūlas maliinininkas turėjo a- 
sila, laibai nuo darbo sumenkusi 
todėl būdamas baimėje kad 
jam nelpastiptu, nutarė ji par
duoti mieste už ka galėtu at
laikyti pinigu tik už jo skūra.

Paszauke sunu ir jam sako:
—- Idant musu asilas ne.pa- 

stiptii ant kelio, nuneszime ji 
ant pagalio.

lUždejo asila ant ilgo paga
lio ir pradėjo neszti 'bet ko to-| 
liaus ėjo, to asilas pasidarė 
jiems sunkesnis.

Kada tai pamate žmonis, 
bego ir pradėjo ant ju rėkti 
Žiūrėkite, sztai 'trys asilai, 
tasai kuris ant pagalio, tai yra 
mažiauses asilas!”

])iiiklau-| Malūnininkas tuom sucimpi-[ 
nes prade jo suprasti savo kvai
lumą, pasodino sunu ant asilo 

' ir ėjo toliaus.
Pamate juos vela žmonis, ku

rie juos sutikia antkelio prade-

Szitas Vokiszkas submari
ne kapitonas, kurio laivas 
užėjo ant uolos Orane, Alge- 

j, pirmiausia paprasze sa- 
perdetiniu, kada ji paėmė 
nelaisve, kad jam duotu 

pavelinima nusiskust ant ko 
jam pavėlinta. Matyt, dau
giau jis rūpinosi apie savo 
veidą ne kaip apie savo liki
mą.

atsi-
ma- 
tuju

vi-

Kaip 'tarė taip ir padare, ir 
ant to gerai iszejo.

Istorija apie Amžina Žydą. i° i'sz Ju' visaip szandyt ir rek- 
" ’ j ti: “Akli tu tingini, joji sau 

Per paczta kaip ponas, o senas vargszas 
| eina peksezias! ’ ’

t Kada myne žmonių pradėjo 
art in'tis prie ju su lazdoms, ma- 

kad ’ io

tarp Jo kelione po svietą ir liudymas 
ir apie Jezu Kristų.

• 20 centai. Adresas:
ir Saule, Mahanoy City, Pa.

■iza'lyj, Raud. 
u ž! kiaušy- SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT lunininkus bijodanuįj

Tame laike ėjo keliu pulkais 
merginu isz kuriu viena atsilie
pė: “Tasai vargingas vaikas 
eina .pekszczias, o tasai nelabas 
senis joje kaip grofas.”

Lszgirdas lai malūnininkas,

SKAITYKIT
u

PLATINKIT!



■'SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Motinos Medalikas
(Tęsinys)

Atėjo puiki szvente Užgimi
mo Kristaus arba Kalėdos. Na
me pono lAuddklaiczio praleido 
taja szvente paprastai kaip ir 
kituose mietuose bet tuo kart 
labai liūdnai. Pats Audeklai- 
tis jau pradėjo nupuolinet ant 
sveikatos. Tas buvo priežastim 
nuliuldimo visos szeimynos.

Neužtrukime tam paežiam 
name per ilgai bet eikime su 
mylimu skaityto jum in kita na
rna kuriame taip-gi apvaikszti- 
nejo szvente Kalėdų. Noriu su
pažindint jus su turtingesne 
szeimyna, vieno isz gyventoju 
didesniam mieste. Tame name 
galima matyt turtingumą. Po
nas Adomas Milsikis, locniniin- 
kas fabriko ir namo, gali nau
dot gerai savo turtą nes ant to 
jam isztenka. Fabrikas jam at- 
jiesza didelius uždarbius o žen
tas Jonas stojosi jo draugas ir 
dar baigė savo patentą ant ge
resnio iszdirbimo plieno.

Mes jau susipažinom su žen
tu ponio Milskio. Juomi yra Jo
nas Krinskas, tasai vargingas 
studentas kuri Karolius, Au- 
deklaitis suszelpe kitados ir 
iszgel'bejo nuo bado.

Pabaigęs savo mokslą, inžen- 
ge in fabriką pono Milslkio. 
Džiaugėsi jog rado užtikrinta

— Norėjau nekarta jau tavęs 
klaust, ma.no mylimas, ar nie
kad nedažinojai apie jaulna 
žmogų kuris tave siiszelpe ka
da da buvai studentu ?

— Padariau visiką kas buvo d?1 “ 
mano glalybeje, iszsiuncziau alp-l. . . ... . . ham ant misliesgarsinimus in didesnius mies-| 
tus o ir in užrubeži bet niekas 
neatsiszauke. Po teisybei, atsi- 
szauke vienas (bet buvo tai ko
kis apgavikas, kaip paskui da- 
žinojau.

— Gal tavo tieji visi pajesz- 
kojimai yra ant niek, — atsi
liepė ponas Milsikis. — Gal ne
laimingas kur 'dingo arba nu
mirė. Sžkada jo!

• In kėlės dienas po tam atėjo 
pas Joną vienas isz fabriko 
darbininku, kuris buvo mates 
apga r s in i ma. 1 ailk ras zczi u o s e.
Pasakė jis, jog pažinojo žmo
gų, kuris jam karta primine 
laike 
k i am 
davė 
buvo 
kožna skatiką praloszdavo ar
ba pragerdavo.

— Kur jis randasi ? — pa- 
szauke susijudinęs inžinierius.

— Žinau tik tiek, jog vadino
si Audeklaitis bet kur dabar 
jis randasi tai nežinau. Kai]) 
man rodos tai nesiranda jis Eu-

pasikalbėjimo jog ko
tai vargingam studentui 
30 rubliui. Tasai žmogus 
dideliu mfekaldeju, kuris

būvi ir iszsigelbejima niuo ba- ropoję. Macziau ji paskutiniu 
do. Bet akys pono Milslkio ati- kartu tada, (kada ipakilo Ikare
uerige jame naudingumą ir tin- • 
(kaimuma jo darbuose, jog pra- į 
dėjo ji kas meta pakelti ant 
augsztesinio dinsto. Viena kar- į 
ta kada Jonas pataisė ir pages Į 
rino kokia ten klaida padaryta 
per vyriausia mekanilka, iszra- , 
dime svarbios maszinos, likos ■ 
už tai pakeltas ant augsztesnio 
dinsto. Visaip iszibandinejo 
Milsikis jauna mekanika ir nuo
latos pakelinejo ji augsztyn.

Ponias Milsikis turėjo dukte- 
re, vienturte, prie kurios szir- 
dis Jono pradėjo greicziiau 
plakt bet ne be jos žinios.

Karta atėjo Jonas pas Mils- 
ki ir nedrąsiai paprasze jos 
rankos ir szirdies. Isz pradžių 
Milskis mislilno jog prastas in
žinierius staigiai papaiko, jog 
per augsztai paszoko. Vietoje 
tolesnio ginczio, Jonas padavė 
Milskiui popieras ir planus 
svarbaus iszra dim o ir nuėjo na
mon. Ta pati vakara Milskiu 
nalme atsibuvo barnis ir karsz- 
tos kalbos tarp tėvo ir dukters ■ 
bet pana Viktorija staeziai pa
sakė tėvui jog iszeis už pono 
Jono arba už niekelio kito. Mil
skis geide turtingesnio žento o 
kad iszradimas jauno inžinie
riaus buvo laibai svarbus ii- di
deles vertes, ant galo szirdin- 
gas tėvelis permaine savo nuo
mone apie Joną.

Taip tai vargingas Jonas 
Krinskas pasiliko žentu turtin
go Milslkio ir pus-locninilnkas 
fabriko o ateityje vienatiniu 
inpedžiu mil'žinisžko turto po 
smereziai jo uoszvio.

Po medeliu kur gulėjo viso
kiu dovanu, sėdėjo ponas Mils
kis su paezia o taip-gi ir ponas 
Jonas su savo paeziule o prie 
ju kojų'bovinosi jaunas inžinie
rius su mažu šuneliu. Tėvai ir 
diedukai džiaugėsi isz mažo 
szposininko. Ant kart Jonas 
pakele galva ir dirstelėjo in 
tamsuma nakties.

— Jeigu Dievas duos tai 
ateitis musu mylimo sūnelio 
bus geresne kaip jo tėvo.

tarp Anglijos ir Transvaaliaus 
ir jis kalbėjo man, jog ketina 
pasiduoti in kariuomene. Ant 
galo prie nieko kito nebūtu ti
kes.

— Tai man užteks! — atsake

rą įkarta isz teviszlko namo,1 pirma, karta jis atgavo savo de Dievo idant, sūnūs atsivers- 
slankioja po didesne dali Euro- iszminti. Su nusistebėjimu dai- tu ir sugražintu ji namo ir su
pos negalėdamas niekur aplai- rosi aplinkui ir ant artinau- sitaikintu su tėvu.

’kyt sau jokio užsiėmimo, daejo ežios sesers mielaszirdystes.
prie didžiausio vargo ir tada j 
inženge ir kariuomene kailpo 
liuosnoriš.

Czionais rado
kai]) sau perstai i nėjo, tai w ra,
baisu varga, ilgus marszus, ba-gaip skauda,

*da ir nuolatini keiksmą aficie-1 liūs,

! Apie piet atėjo laiszkas mo- 
— Acziu Dievui jog ponas tinai kuris jos surūpinta szirdi 

tsigaivinai! — atsiliepė se- pralinksmino
j šuo — Baurai gana mielaszir- džiaugsmu. Dingusis sūnūs da- 

| nesza jog sugryžta namo ant 
(Velykų, ne kaipo valkata bet 
i kaipo žmogus turintys užtik
rinta sau būvi ir vieta, sugryž
ta kaipo atsivertęs nusidėjėlis, 
kuris po ilgam bludžiojimui 
permaine savo gyvenimą!

Motina isz palengvo priren
gė tęva prie tai]) džiaugsmin
gos žinios nes abejojo idant 
tai]) staigi žinia nebūtu pavo
jinga..

In kėlės adynas po tam pri
buvo Karolius po tėvo pasto
gių. NegalecZiiau, mielas skai
tytojau apsakyt to džiaugsmin
go .suėjimo sūnaus su tėvu, mo
tina ir sesere. Buvo tai isztik- 
ruju džiaugsmingos Velykos!

In kėlės dienas po tam tėvas 
Karoliaus persikėle in amžina 
atsilsi. Karolius po smert tėvo 
padaręs paredka turte, sugryzo 
ve’la prie savo dinsto ir aplai- 
kydavo kas 'diena didesne pa- 
guodone nuo savo duondavio.

Jeigu skaitytojai norėtu dau
giau ka tokio dažinot apie die
vobaiminga szcimynele Kara
liaus, tai tik tiek pasakau jog 
sesuo Ona inženge in minyszku 
kliosztori kur pasiszvente tar
naut lyg smert Dievui.

— GALAS —

suvis kitaip ne dingai apsiėjo su tavim.
— Ak taip,'bet man czionais 

at s i Ii epe Karo- 
pridedamas ranka prie 

riu. Ant galo viena karta atėjo krutinės.
c “ Ko ilgiau tu

neiszpasalkytu

Net arkliai sztebelyje 
pasibaidė, j

Kad savininkas ne greit juos' 
apstaibde,

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

delnas, džiaugdamasis naujiena' 
ir užrasze sau pravarde nep'a- 
žinstamo, kitados savo gerade- 
jaus.

— Taip, ten perejo kulka. 
1 riu keritet? Ar-gi neturiu kara- Jeigu butu viena coli žemiau 
bilnia prie szonio. pabaigt ta savo inejus tai sziadien būtumei pri- 
varginga gyvenimą. Kulka in'skaitytas prie negyvėliu.
galva ir bus po viskam!” Jau į Karolius sunkiai atsiduso, 
ketino sau gyvastį atimt o pri-i — Taip, taip, acziu Dievui 
spaudės ranka prie krutinės, [ir mano motinėlei jog sziadien 
sztai pajuto po mandiera ka to
kio kieto. Buvo tai medalikas 
kuri jam molina buvo uždėjus 
ant kaklo, kada apleidineijo 
narna paskutiniu kartu ir atsi
minęs ant motinos, neturėjo pa- 
jiegu atimti sau gyvastį.

— Ne!.Neklausysiu pagundų 
szetono bet dalaikysiu taji var
ginga gyvenimą ii- pasiliksiu 
žmogum. Kada kare pasibaigs 
pradėsiu dilbi pakol negalėsiu 
sugryžt in savo teviszlke. Tada 
da karta stosiu priesz tęva ir 
parodysiu jog neesmiu latru, 
kokiu jis mane turėjo... O mo
tin! motin! m i s] is apie tave 
mane iszgelbejo nuo smert.

Miel'aszirdyste Dievo iszlai- 
mejo, szetouas patrotino duszia 
kuria tikėjosi gauti in savo le
tenas.

Pradėjo szvisti diena, Jene- 
rolas Bulleris iszdave paliepi
mus ant mai-szo. Staigai nuo 
kalno puolė szimtai szuviu ant 
netikėti! kareiviu. Isz Ikrumu, 
kalnu, medžiu ir žodžiu tariant, 
isz visu pusiu puola szuvei ku
rie naikina glitas Angliszkos 
kariuomenes.

Pasidarė- didelis sumiszimas 
tarp kareiviu, norints aficie- 
riai stengiasi visom pajiegom 
daduot narsumo' savo vyrams 
bet tie neklausydami nieko, be- 
go atgalios, palikdami pažeis
tus draugus ant pleciaus musz- 
tynes... Baurai panesze dideli 
ingalejima taja diena, nepatro- 
tindami ne vieno isz saviszkiu.

* * *
Ant rytojaus surinko pažeis

tus ir užmusztus ir nugabeno in 
ligonbute Kapsztata. Dideleje 
saleje duodasi girdėt nuolatinei 
dejavimai. Sesers mielaszirdys
tes eina nuo lovos in lova.

Tarp pažeistu randasi taip
gi ir musu Karolius kuriam

da esmių gyvas. Po tam apsakė 
seserei visa savo gyvenimą.O V
Klause jo apsakymo su didele 
atyda.

iPo kokiam tai laikui ligonis 
pradėjo ateitinet prie svei’ka-

Viena dielna, kada jau pradė
jo sziek tiek vaikszcziot, vie
nas isz didesniu aficieriu atėjo 
in ligonbute, kalbėjosi ilgai su 
perpetinių ligonbutes o ant ga
lo- priėjo prie Karoliaus.

-— Ar ponas vadiniesi Karo
lius Audeklaitis? —■ užklausė 
ligonio, kuris nusistelbejo labai 
tuomi užklausymu. Aplaikes 
užtvirtinanti atsakymu nuo jo, 
alkierius iszemes kokia tai po- 
piera isz mandieros tarė:

Po visiszkam pasveikini
mui, gali ponas sugryžt in savo 
teviszkia. Pinigai ant keliones 
guli pas mane. Kelkis tai ponas 
klausinėjo apie tave pas musu 
konsuli Viedniuje. Tenai daži- 
nosi placziau apie tavo nepa
žins t am a ge r a deja.

— Karolius isz pradžių neno
rėjo tam tikėt bet galėjo sau 
iszreiks'zt, kas taip apie ji rū
pinosi. Isz pradžių mis'lino jog 
gal tai tėvas per praszyma mo
tinos... Betine! Tai negalėjo bū
ti jo tėvas nes tasai negalėjo 
dažinot apie jo būvi. Kas tai 
galėjo būti, ant to klausymo 
lauže ,sau galva,. Nekantriai 
lauke tosios valandos kurioje 
gydintojas jam apreiksztu die
na apleidimo ligohbuczio idant 
kudgreieziausia galėtu rengtis 
in kelione.

Kada Karolius giliukningai 
sugryžo in Europa, ir atsiszau- 
ke pas Angliszlka konsuli Vied
niuje, pasakė jam ten, jog ta
sai, kurie apie ji klausinėjo, 
buvo tai ne kokis Jonas Kryns- 
kis, inžinierius, kuris jo jeszko- 

[kulka perdure viena plauti. Po> j° labai svarbiam reikale pas

Dabar, guodotinas skaityto
jau, gal keliausi su manim in 
tolima s žali Transvaaliaus, kur 
atsibuviuejo baisi kare Bauru 
su Aniglilkais, už neprigulmin- 
gysta ir iszsiliuosavima isz po 
Anglijos jungo.

Angliszlkam abaze po vado
vyste generolo Boilerio, stovi 
prie ugnies jaunas žmogus, 
augsztas, su iszblyszkusiu vei
du. Tai musu senas pažins ta
rnas Karolius Audeklaitis, su
nns turtingo kupeziaus o dabar 
akvatninkas Angliszkoj 
riuomenej. Likos iszguitas ant- keliu dienu karszczio, sziadien

Amerikoniszki Narsunai

Majoras John L. Smith, kariszkas marinis kareivis, jau 
suszaude 19 Japoniszku eroplanu, — bet ar Jus turite tiek 
U. S. Bonu?

Parodykite visiems Amerikoniszkiems vyrukams, kad ir 
Jus prigialbstate karėje ant naminio frunto. Norints gal 
jau iszpildete savo privaluma, bet dabar darykite kanuoge- 
rrausia pirkdami U. S. Kariszku Bonu.

Szitas Apgarsinimas Likos Paaukautas Del Suszelpimo 
Amerikos Iszlaimeti Kare Per Iffaszczio “Saules” Red.

save. Karolius jau senei buvo 
užmirszes taja pravarde ir tik 
tada dasiprato visko, kada sto
jo priesz Kryinsika o tasai pri
mine jam jo geradejinguma ka
da jam buvo davės 30 rubliu 
kada buvo iszalkes ir vargingu 
studentu. Dažinojas jog Karo
lius buvo gerai mokytas ir isz- 
lavintas kupezysteje, fabrikan
tas, uoszvis Krynskio, davė 
jam užsiėmimą rasztinin'ko sa
vo fabrike o kuria su 'dėkingu
mu Karolius priėmė tuojaus.

* * *
Neužilgio atėjo szvente Ve

lykų. Name ponstvos Audeklai- 
cziu vieszpatavo nerimastis ir 
nuliūdimas. Tėvas szeimynos 
apsirgo pavojingai, jog gydin- 
tojai abejojo apie jo gyvastį 
Buvo jau priemes paskutiniu 
Sakramentus ii- pasirengęs ant 
smert bet matyt jog da. turėjo 
'ka toki ant sanžines ir tankiai I
sznabždejo: “ Ak, kur-gi dabar 
randasi Karolius?... Kad nors 1 
karta da ji paregecziau priesz 
smerti!”

Motina ir sesuo nuolatos mel-^

Kad kas nori ženytis,
Tai turi friszytis, 

Vienas nuslinko pas mergina, 
Vakare apie deszimta adyna. 
Ketino sutartuves padaryt, 

Ir a'nt u'žsialku gabent, 
O Ikad verszio drąsą turėjo, 
Mergina su juom kalbėt 

nenorėjo.
Na ir ibeibotkas sarmata 

apturėjo,
Ir in kita stulbele nuėjo, 
'Sėdėjo lyg pusiaunakt, 

Lauke kad proga atsitiktu.
O ežia vela nedrvso isz stubeles

Jeigu lotas kaip avinėlis.* * *
Hazletonie randasi du 

girtuokliai, 
įSulvis pasileidia kaip kvailei,

Kaip latrai apdraskyti, 
Antaikei iiuPlat apdaužyti. 

Svetimtaulcziai turi nemažai 
juoku, 

Isz tuju Lietuvisziku kvailiu, 
Norints abudu paezias turi, 

Bet ant ju nežiūri.
Abudu ant burdo 'buna, 
Geriau, sedekite stuboje, 

Tegul kožnam gerai apdumoja, 
Kas tolinus su jumi bus, 
Kada ant amžių užsnusit.* * *

Vyrai jaunesni,
Tai truputi doresni,
Ir is'zmintingesni,

Ba kada Inlueina in salimui, 
Tai po drinlksa užfundina,
Ne sėdi ilgai k ar c z omo j, 

Eina tuoj namo.
O tieji drimbai senesni, 
Tai isztikro kvailesni, 

Negana kad trankosi po 
sa li tinus,

Bet ir po visokes urvas, 
Girdo su guzule bobas, 

Tai jau kvailiai ir ne kas,
Ir paeziuoti insimaiszo, 

Tieji da blogiau iszsitaiso, 
Moteres varga. turi, 

Ba jau vyrai ant ju nežiūri.* * * 4
Ana. diena, in bažnyczia ėjau, 

Ir sztai ka paregėjau:
Eina u'lyczia moterele, rodos 

grafiene,
Kaip didžiausia poniene, 

Bet sztai kas ja subjaurino, 
Akyse (Įeitu paniekino, 

Kad po pažaste knyga neszesi, 
Biadaįi Szaltini apiplyszusi. 

Ar-gi, kūmutes, neimtu geriau, 
Ir del jus paežiu maloniau, 

Knyga in redakcija prisiuinist, 
Ir ja gerai susiu t, 

Naujus viražus uždėt, 
Ir isz to d'žiaugsmia turėt;

Tada nebus sarmata in bažny
czia ja nesztis,

Ir szirdingai isz jos melstis.

A
Naujas LietuviszkasSAPNORIUS

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

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

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir meteru.

or VISOS TRYS 
knygutes 

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

:: Naujos ::
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes :: —o-
tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau

atspėta kas buvo

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

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

ISTORIJE apie Ila isz ma> 
!----------------- iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15^. 
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Kad ant juoko nepasilikti, 
Ant pagalios paszoko, 
Ir per Įauga iszszoko,

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

Ant Atminties Savo Draugu Vokietijoj

Apie 5,000 Žydiszku vaiku, isz 518 tikejimiszku szaku, 
New Yorke, ana diena susirinko in Mecca maldnami melstis 
už savo draugus kurie randasi nelaisvėje Vokietijoj. Inge 
borg Jacob, isz Vokietijos, uždega žvakes ant atminties tip 
ju kuri^mire per Vokiecziu rankas.

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines Algerijos Naujas
Gubernatorius

— Fiorentina Alanskinte, 
East Pine uly., iszkeliavo ant 
kariszkos tarnystes, WAAC, 
in Fort Ogeithorpe, Georgia. 
Su ja iszkeliavo ir 'kitos (kurios 
instojo in taji skyrių.

— Sekanczios kasyklos mo
kes: Packer No. 5, Park ir De
lano aplaikys algas 30-ta cl. Ko
vo; Gilbertonas, Morea ir New 
Bostonas aplaikys algas 31 d.

t Seredoje, 9ta vai. vakare, 
mirė namie po nr. 607 W. Cen
tre nly., gerai žinoma gyvento
ja Marcele Aulgustaitiene, po 
ligai ’keliu menesiu. Velione po 
pirmam vyrui vadinosi Andru- 
S'ziene. Paliko 'dideliam nuliū
dime savo vyra., duktere Mag
dalena Varnavicziene, mieste, 
ir sunu Joną Andruszi. Taipgi 
paliko du brolius, Szimana Sza- 
džiu, mieste, Antaną, Girard- 
villeje, viena sesere, Viktorija, 
kaipo ir kelis anūkėlius ir daug 
giminiu. Velione prigulėjo prie 
Szv. Juozapo parapijos it1 Ra- 
ižamcziaus draugystes. Laidotu
ves atsibus Panedelio ryta su 
apeigomis Szv. Juozapo bažny- 
czioje. Graiborius Traslkauskas 
užsiėmė laidotuvėmis.

—■ Ketvergo ryta likos su
žeistas mirtinai Ralph Griffith, 
21 metu, per garini sziupeli, 
Boston Run, arti Mahaiiojaus, 
mirdamas in puse valandos 
Pottsvilles ligonbuteje. Jaunas 
vyrukas 'buvo sunum kontrak- 
toriaus, kuris kasė anglis isz 
fenais.

Kada valdžia paskyrė Mar
celin Peyrouton kaipo gene
ral gubernatorių Algerijos, 
isz to Angliszki politikieriai 
buvo labai neužganadinti bet 
valdžia ant to netemino ir 
sziadien naujas gubernato
rius pildo savo dinsta su už- 
ganadinimu.

Tėvas Jr Mocziute 
Nužudė Kūdiki

Waverly, Ohio.— Priesz pro- 
kuratori prisipažino sena mo
cziute Ginley, kad drauge su 
Fredu Leesh, nužudė naujei gi
musi kūdiki josios dukters, o 
kurio tėvu buvo Fredas. Isz 
pradžių norėjo kūdiki atiduoti 
in vaiku prieglauda, 'bet vėliaus 
surado truciznos, o kada mo
cziute laike kūdiki ant ranku, 
tėvas kūdikio inpyle trifciznos 
kūdikiui i'nl gerkle nuo ko in 
trumpa laika jis mirė.

SHENANDOAH, PA.

— Gerai žinomas bosas 
Maple Hill kasyklų, Franas Da- 
novski, isz Shenandoah, mire 
Utarninlke, stailgai susirgęs lai
ke darbo. Paliko paczia, betu
rės, dukteres ir du sūnūs.

T Laidotuves mirusio Juo
zo Šankaus atsibuvo Seredos 
ryta, isz graboriaus Minkevi- 
cziaus namo, 15 E. Cherry uty. 
Velionis likos palaidotas ant 
Laisvu kapiniu.

Turėjo Guzikeli Nosyj 
Per 38 Metus

BALSAI
MUSU SKAITYTOJU

Poni Jeva Baltadonis, iisz 
Bronx, New York, raszo: — 
Dovanokite kad pasivėlinau su 
prisiuntimu savo prenumeratos 
už laikraszti “Saule,” bet su 
sziuom laiszku 'prisiuneziu už
mokesti ant viso meto. Persi
tikrinau, kad “Saule” yra la
bai akyvas laikrasztis ir asz 
myliu ji skaityti nes yra mano 
linksmiausias praleidimas lai
ko. Linkiu jums 'laimes ir pa
sisekimo ateityje.

St. Louis, Mo. — Tik ana 
diena iszcziaude guzikeli isz 
nosies George Miller, kuri jis 
nesziojo nosyje per 38 metus. 
George, būdamas da mažu vai
keliu, insikiszo guzika in nosi 
ir nuo tos dienos jis sirguliavo. 
Dabar jis nejauezia jokio skau
smo nosyje. Guzikeli davė ap
dirbti in auksini kompaseli ku
ri neszioja ant lenciugelio prie 
laikrodėlio. Daugelis daktaru! 
negalėjo atspėti jo ligos.

Poni Elzbieta Barauskiene, 
isz Philadelphia, Pa., raszo:— 
Prisiuneziu t a mis toms /užmo
kesti ant viso meto už ‘Saule.’ 
Mylime skaityti vietines žinu
tes nes tas mums apreiszkia vi
sokius atsitikimus ir dažinome 
apie musu senus pažystamus ir 
draugus.

Trys vyrai gali, su pagialba 
maszinos padirbti in asztuones 
valandas 250 tonu plieniniu 
kareziu.

APSIMAINĖ
PACZIOMS

Neilgai Gyveno Su Ap
simainiusioms Motere- 

mis; Dabar Geidžia
Persiskirt

Saginaw, Mich. — Leonas 
Urbanski ir Bolekas Rabiega 
buvo geri kaimviiai ir draugai,* t 
atsilankydavo viens pas kita ir 
ant galo tai]) “susibodžiavo” 
kad iko'žnam patiko ano mo
terėle, na ir daejo (prie to, kad 
nutarė (padaryt mainus su savo 
pacziulems,— Leono pacziule 
sutiko gyventi su Boleku, o Be
lok o pacziule sutiko gyventi su 
Leonu. Kaip nutarė taip ir pa
dare. Leonas pasiėmė viena 
isz savo keturiu vaiku ir apsi
gyveno pas Raibiegiene. Mare 
Uihanskiene pasiėmė,savo du 
vaikus ir nuėjo pas Rabiega. 
Viskas ėjo kaip ant sviesto, pa
kol Rabiega susipesze su savo 
nauja paczia, apdaužė ja skau
džiai ir ant galo ja apleido. 
Tuom paežiu laiku Leonas 
geisdamas i s zb rišt i isz tosios 
balos, u'žvede skunda ant (per
siskyrimo nuo savo naujos pa- 
czios.

Sudas nežino ka su toms po
relėms daryti, nes szliubo ne 
eme todėl negali duot persisky
rimo, tik nubausti moterėlės už 
svetim-vyriavima, kitaip sūdąs 
nemato jokio iszejimo.

Nukirto Žentui Galva 
Po Tam Pats Pasikorė

Middlebury, Vt. — George 
Stanley, gyvenantis artimam 
kaimelyje Cammerson, likos 
nužudytas kirviu per savo 
uoszvi Charles Moyer, 60 metu, 
po tam senukas pasikorė ant 
medžio užpakalyje namo.

Žentas tame lailkp miegojo, 
o kada jo pati atėjo ji paliudyt, 
rado ji negyva su nukirsta gal
va, o szaile jo gulėjo kruvinas 
kirvis. Pakol palicije atvažia
vo, senis tame laiko pasikorė 
prie medžio.

Istorija apie Amžina Žydą. 
I’o kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. 20 Centai.

Saule, Mahanoy City, Pa.

Vyru Pajėgu Stoka Ir 
Draftas (Traukimas

In Kariuomene)

Kuris turėtu eiti karau pir
miau, vedos vyras su szeimyna 
arba, nevedus vyras, kuris dir
ba 'karo pramonysteje ?

Pakol szis klausymas bus isz- 
sprenstas virszininku, valdi
ninkai neturi vilties iszriszti 
tautos vyru pajiegu užduoti. 
Parinktines Tarnybos virszi- 
ninikai tiki kad vyrai, kurie rei
kalingi (karo darbams, vede ar 
nevede, turėtu būti palikti prie 

■ savo darbu. P a u 1 V. M c N u 11, | 
direktorius Karo Vyru Pajėgu 
Komisijos nori palikti tiktai 
vedusius -vyrus su szeimynoms 
prie savo darbu ir sulaikyt juos 
kuoilgiau'siai nuo karo.

Kuris sprendimas bus invyk- 
dintas, tiktai laikas parodys, 
bet daugelis Washinigtono val
dininku pranaszauja kad apie 
Gegužes menesi, vedė vyrai su 
szeimynoms turės stoti ’kariuo
menėn jeigu tuo,mi laiku jie 
nedirbs karo iszdirbystes dar
bu.

Pavojus szioje padėtyje kyla 
todėl kad ginkluotos jėgos 
sziais metais reikalauja 4.21X),- 
000 'daugiau vyru visose tarny
bos szakose nes musu kariau
janti jėga turi siekti 10,800,000 
vyru. Tuomi paežiu laiku pra- 
monyste. reikalauja. 3,600,000 
daugiau darbininku dar priesz 
sziu metu pabaigos, padidinti 
karo reikmenų iszdirbyste. Ir 
ūkininkai reikalauja daugiau 
darbininku.

Iszriszima.s szios užduoties 
gal invyks Balandžio menesi. 
Su Balandžio 1 d., visi vyrai 
tinkamo amžiaus kariszkai tar
nybai — nuo 18 lyg 37tu metu 
— kuriu darbas tiesioginiai ne
prisideda prie karo pastangų, 
turės per 30 dienu susirasti 
darba karo pramonysteje patys 
ailba per Junlg. Valstijų Darbu 
Tarnyba (United States Em
ployment Service). Szis apima 
vi'dusius vyrus su szeimynoms 
arba, su užlaikomoms ypatomis, 
kai]) ir vyrus, kurie nevede. 
Jeigu Gegužes 1 d., tie asmenys 
nebus prie darbo, kuris bus 
skaitomas svarbia dalimi karo 
programos, tai jie bus paimti 
karo tarnybon, ar vede ar ne
vede, jeigu jie bus sveikatoje

Amerikonai Bombardavo Gizo Salas

Szitoki Amerikoniszki milžinai ana diena bombardavo 
Gizo salas prie Solomonu, iszneszdami in padanges Japonu 
drutvietes, užmuszdami szimtus Japonu. Tieji milžinai turi 
po tris motorius ir lekia kaip vejas.

tinkami.
Ligi Parinktines Tarnyba 

iszleis kitus patvarkymus, pa- 
liiiosuojant vyrus nuo.karo tar
nybos (ligi sziol tokiu patvar
kymu dar ndbiivo) vietine (ko
misija, iszsprens ar asmuo rei
kalingas karo darbams ar karo 
fronte. Jo szeimyninis stovis ir
gi bus svarstomas. Žinoma, da
bar, kaip ir praeityje szi pa- 
tvarkyma negalima, bus sunku 
padaryti. Bendrai, yra manoma 
'kad tėvams bus laikomos szios 
taisykles:

Pirma, — tėvai, kuriu darbas 
pagal Vyru Pajėgu 'Komisijos 
skaitomas “nondeferable” ar
ba nesvarbus;

Antra, — Tėvai, kuriu dar
bas paskirtas nei. i u “non-de- 
ferable” (nesvarbus) nei “es
sential” (svarbus) padėjime.

Treczia — Tėvai, pagaliau, 
kurie atlieka svarbius darbus! 
karo pramonysteje. Nevede vy
rai, nors ir užsiėmė svarbiais 
darbais, manoma, kad bus 
szaukti karo tarnybon.

Peržiūri Japoniszkus Eroplanus

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

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

■ t

Bondus ir Markes.
I  v ■ .

SANDELIS KNYGŲ > 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, Tilžės spaudinio 
G5c;ta pati gražiais celuloidos virszais i 
$1.75. Vainikėlis, maža maldų knyge-

I le, misziu maidos su paveikslais, pa- 
pratu apdaru 50c; Vainikėlis, juodais 
odos apdarais $1.25; Kanticzkos gies
mių knyga, 863 pusi. $2.00; Gydyklos 
nuo Baimes Mirties 50c; Istorija Seno

Vyru Pajėgu Komisija inspe- 
ja, kad vyrai, kurie Gegužes 1d. 
neturės svarbius karo pramo- 
nysteje darbus bus tuojau per- 
raszyti in I-A

Keli valdininkai pranaszauja 
kad tėvu szaukimas kariuome
nėn prasidės su sekamais pa
tvarkymais;

Pirma, szaukimas tėvu, su 
vienu vaiku priesz tuos, kurie 
turi didesnes szeimynas ir ant
ra, imti tuos, kurie jaunesni, 
pirmiau.

Office Of War Information 
Washington, D. C.

SKAITYKIT “SAULE’* PLATTNKIT

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

ir Naujo Testmento 25c; Mikaldos Pa
sakojimai Pranaszystes, 25c; Kantri 
Elena pasaka 25c; Gudrus Piemenu
kas graži apysaka 25c; Vyskupo Va- 
lancziaus Pasakų Knygele 15c; Kaba
las su Saliamono Nosia 10c; Sapnu 
Knyga su paveiks. $1.25; Apie Dangų 
Saule, Žvaigždes 10c;Sapnas Marijos 
ant Kalno Alyvų 15c; Gyven. Marijos 
Kalno Alyvų 15c; Gyvenimas Marijos 
35c; Orakulas knyga visokiu inspeji- 
mu: planetų kazyru ir delnažinystes 
$3;Geografija, žemes apraszymas 464 
pusi., $3; Raistas, knyga apraszo lie
tuviu gyvenimą Chicagos stockyar- 
duose, 356 pusi., $1; Istorija Abelna, 
dalis I, 500 pusi., $1.85; Kapitonių 
Velnias, apysaka $1.25; Burtininkas 
ii Burtininke, 35c; Ponsko Piloto Su- 
džios Galas 10c; Girtuokliu Gadzins- 
kos 15c; Karves Nauda ir Suriu Pada
rymas 25c; Lengvas Budas Iszmokt 

lAngliszkos kalbos 35c; Lietuviszka 
.Gaspadyn, pamokintai kaip padaryti 
skanesni valgiai ir visoki kepiniai $1; 
Pamokinimai kaip gauti angelskas po- 
pieras pylieežio 30c.

ŽOLES ARBATOS FORMOJE

Nervu ir nuo sutukimo po 85c; Insk 
tu arbata, varo akmenėlius 60c;Krau- 
jo Valytojas 60c; Kosulio, KokliuSzo 
ir Dusulio po 60c; Vandenines ir Szir- 
dies Ligos 60c; Pataisymui Vyriszku- 

, mo 85c; Nuo Užsisenejusio Kataro 
1 (hey-feaver) 85c; Nuo Cukrines Li
gos (diabetu) 85c; NuozPražilimo ir 
Plaiskanu 60c; Nemalonaus kvapo isz 
burnos 85c; Reumatiszku sausgėlų 60 
c; Palangos Trejankes (stambios) 60 
c; nuo sruugusio pilvo (heart-buru) 
85c; Pailiu arbata ir mostis po 85c; 
Puplaiszkes, Pelunas, Ramuneliai po 
25c; Trukžoles, Valerijonai, Szaltme- 

^es po 20c; Dzingelis, Debesylas, Cze- 
breliai po 20; Liepos Žiedai, Naszle- 
les, Kadagiai po 25c. Visos žoles yra 
pakeliuose ir su nurodymais, nuo ko 
ir kaip jas vartoti. Adresas

M. ŽUKAITIS,
336 Dean Street - Spencerport, N. Y.

Vargsze Paliko Dideli 
Turtą

[Ant Pardavimo Namas
Su Salimui

Davenport, Iowa — Mažoje 
grinczeleje, kurioje gyveno pa 
ti s^6, senmerge Vera Kend
rick, 68 metu amžiaus, mirė ji 
ana diena staigai. Kada szeri- 
fas su koroneriu dare krata jos 
vargingoje bakūžėlėje, rado 
paslėpta visuose kampuose 
daugiau kaip 20 tukstaneziu 
doleriu pinigais, bonais ir bran
genybėmis. Senmerge sirgo tik 
kėlės dienas ir niekas nesirado 
prie jos kada ji mirė. Nepaliko 
jokiu giminiu todėl turtas eis 
del valstijos.

Trijų laipsniu mūrinis na
mas su saliunu ant kampo 2nd 
ir Minersville uly., Pottsvilleje, 
skersai Sudo (court house) 
gera bizniava vieta, kuri par- 
siduos nebrangiai. Priežastis 
pardavimo yra senatve ir nėra 
kam prižiūrėt. Ant kelio, ve- 
danezio in Cressona, kur randa
si fabrikas aluminum, 10 minu 
tu nuo Pottsvilles. Ateikite pa
tys pažiūrėti vietos. Atsiszau- 
kite pas: Mrs. A. Trimbel, 

2nd & Minersville Sts., 
2t) Pottsville, Pa.

Kareiviai Alameda eroplaau kariszkoj stotyje, Kalifor
nijoj, peržiūri szituos sudaužytus Japoniszkus eroplanus, 

kurie likos atgabenti in czionais isz kariszku lauku idant juos i 
peržiureti ir kaip jie yra padirbti. Jeigu duosis pataisyt tai 
juos naudos ant Japonu vela.

laimeti kare...Ar-gi ne visi 
privalo lygiai atiduoti savo da
li?

TAVO ELEKTRIKINIS
KAREIVISZKAS TARNAS... . J /

Mes elektrikines kompanijos, 
žinome kaip jis jaueziasi. Ir 
mes turime panaszias bedas nes 
turime dabar pristatinet dau
giau pajiegu už pigias prekes ir 
didelius kasztus pristatymo 
daugybes elektrikiszku pajiegu.

Mes stengiamės kožna užga- 
nadinti, duodami Amerikai dau
giau pajiegu ne kaip Vokiecziai 
ir kiti turi. Duodame kogeriau- 
sia patarnavima kartu mokėda
mi dideles taksas.

Taip, turime molketi dideles 
kariszkas taksas ir džiaugiamės 
kad galėjome užmokėti praeita 
meta net $620,000,000. Tai

yra, 23 centai isz kožno dolerio 
kuri jus užmokėjote mums — 
8 centai del vietines valdžios ir 
15 centu del valdžios —■ arba 
tiek, kad galima butu parengti 
1,687,762 kareivius.

Kaip-gi galime pristatyti tiek 
elektrikiszku pajiegu ir mokėti 
tiek taksu? Taip, kad vedame 
bizni teisingai, kad turime dar
bininkes ir darbininkus kurie 
dirba savžiningai ir teisingai su 
mumis ir vienas kitam pri- 
gialbsti.

Mes darome tai, o valdžios ir 
vietines instaigos nemoka nei 
cento taksu idant prigialbet isz-

BUY WAR BONDS 
FOR VICTORY

Pennsylvania Power & Light Company
ELEKTRISZKA PAJIEGA — REIKALINGA DEL AMERIKOS KARES PAJIEGU


