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Isz Amerikos
SAUGOKITĖS APGA
VIKU ISZ KANADOS I — ■ ■
Kurie Pardavinėja Vi- 

sokes Szeras

Washington, D. C. — Valdžia 
pranesza Amerikos gyvento
jams kad saugotus! apgaviku 
isz Kanados kurie siuntinėja 
laiszkus ir telegrafus del žmo
nių kad pirktu visokes szeras 
aliejaus ir visokiu kasyklų o 
ypatingai del Pennsylvanijos 
gyventoju, prižadėdami jiems 
dideli pelną ant tuju szeru ir 
bonu. Jeigu jus aplaikytumet 
paraginimus idant pirkti to
kias szeras tai tuoj aus danesz- 
kite del Pennsylvania Securi
ties Commission, Harrisburg, 
Pa.

Prisipažino Prie Kup- 
czystos Gyvojo Tavoro

Wilkes-Barre, Pa. — Thomas 
Anthony, 46 metu, kuris prigu
lėjo prie kupcziu baltojo tavo
ro ir ketino būti teisiamas szio- 
mis dienomis ant keliolika už- 
metinejimu, prisipažino prie 
kaltes ir bus apsudintas in ka
lėjimą ant daugelio metu. Tasai 
iszgama prikalbindavo mergai
tes in paleistuviu urvas isz ku
riu tosios nelaimingos aukos 
negalėjo pabėgti o daugiausia 
ju buvo isz Pottsvilles, Hazle- 
tono, Scrantu, Wilkes-Barre, 
Pa., ir kitu miestu.

Didele Stoka Daktaru 
Amerikoj

Washington, D. C. — Karisz- 
kas departamentas apreiszke 
kad sziadien yra didele stoka 
daktaru ir valdžia rūpinasi kad 
j u neturės užtektinai del ka
reiviu ant kares lauku. Apskai 
tyta, buk viena ketvirta-dalis 
daktaru, tarpe 40 ir 50 tukstan- 
cziu, likos intraukti in karino- 
meniszka tarnysta ir ko dau
giau musu kariuomene pasidi
dins, tuo daugiau reikalaus 
daktaru. Daugeliuose miestuo
se jau trumpa daktaru del ap
žiūrėjimo ligoniu.

Vienuoles Iszvede 700 
Vaiku Isz Deganczios 

Mokyklos
F ■-------

Philadelphia, Pa. — Panede- 
lyje po piet, apie 2 vai., kilo ug
nis parapijinėje mokykloje ant 
54-tos ir Vine ulycziu. Visi stu
dentai, skaitlyje 700, likos isz- 
vesti laukan pasekmingai per 
vienuoles. Asztuoniolika vie
nuoliu taipgi apleido giliuknin- 
gai deganczia mokykla bet pir
miausia iszgialbejo visus vai
kus. Visi ugnagesei isz West 
Philadelphijos suvažiavo gesyt 
liepsna kuri padare daug ble- 
.des.

LIETUVEI BROLEI 
NESIMATĖ IN 30 

METU

Tik Dabar Suėjo I
Shenandoah, Pa. — Buvo tai 

linksmas suėjimas ir pasimaty- 
mas del Antana Pakausko, isz 
Racine, Wis., su savo broliu, 
Jonu Pakausku, isz Lost Creek 
No. 2, arti czionais.

Antanas ir Jonas nesimatė 
per 30 metu, tik ana diena su
ėjo su savim kada atvažiavo 
atlankyti savo broli czionais. 
Abudu gimė Lietuvoje ir abu
du pribuvo in Amerika tuo pat 
laiku apsigyvendami Shenan
doah bet vėliaus Antanas isz- 
važiavo in Wisconsina ir nuo 
to laiko Jonas savo brolio ne
matė1. Jonas yra vice-preziden- 
tu anglinio Lokalo 1514, czio
nais.

Statys Dideli Fabriką
St. Louis, Mo. — Kompanija 

Baxter Iron Works pradėjo sta
tyt dideli fabriką kuris kasz- 
tuos daugiau kaip milijoną do
leriu ir kaip rodos bus užbaig
tas in septynis menesius. Fab
rike dirbs visokius geležinius 
ir plieninius iszdarbius kurie 
bus naudojami ant kariszku 
tikslu bet koki jie bus tai da 
laikoma slaptybėje.

Sūnūs Sapnavo Apie
Tėvo Mirti

Jersey City, N. J. — Richard 
Wagner, 20 metu amžiaus, ana 
vakara sapnavo buk jo tėvas 
mirė. Tuo laik iszgirdo koki tai 
triukszma ir pabudo isz miego. 
Nubėgo in tėvo miegkambari 
ir rado ji negyva ant grindų.— 
Sapnas sunaus iszsipilde. Tė
vas atsikėlė nakties laike ir ėjo 
in maudinyczia ir tame szirdies 
liga apėmė ji ir jis mirė kaip 
tikrai sapnavo.

Keturi Kapelionai Pa
aukavo Savo Gyvastis

Del Kareiviu
New York. — Keturi karisz- 

ki kapelionai — du Protesto- 
nu kunigužei, vienas Kataliku 
kunigas ir vienas Žydu rabinas 
— paaukavo savo gyvastis kad 
kiti gyventu. Laivas plauken- 
tis su tavoru del musu kareiviu 
ant kurio taipgi radosi keli 
szimtai musu kareiviu, likos 
pataikintas per nevidono tor
peda. Apie taji pasiszventima 

Ituju dvasiszkuju apsakinėja 
19 metu marinis laivorius Da
nielius O’Keefe sekaneziai:

“Priesz nuskendima laivo, 
kapelionai atidavė savo apsau- 
gogs diržus del kitu kareiviu o 
patys stovėjo ant laivo melsda
miesi už skenstanezius pakol 
laivas nuskendo,”

Kapelionu vardai buvo: Žy
du rabinas, Aleksandra Goode, 
Protestonai George Fox ir 
Clark Polin ir Kataliku kuni- 
kas Re v. John Washington.

ŽINUTES ISZ
UŽMARIO

PRISIUNSTOS
PER TELEGRAFO BIURĄ 

O. N. A.

Chungking, Kinai — Pagal O O Z -J
raparta ka tik sugryžusio Ame- 
rikoniszko rasztininko kuris jo
jo raitas po vietas kur vieszpa- 
tauja badas Kinuse, tai jis sako 
kad vienuolika milijonu Kin- 
cziku turės mirti isz bado gu
bernijoj Hunan, jeigu neaplai- 
kys greita paszialpa isz kitur. 
Tukstancziai žmonių eina pek- 
sti in Shansi kur tikisi surasti 
pagialbos ir maisto. Rasztinin- 
kas apraszineja buk mate var
gą po kitas vieszpatystes, nu- 
kentejuses nuo kares bet Ki
nuose randasi didžiauses var
gas kokio kitur nemate.

Grekija — Daugiau kaip 
20,000 Greku likos užmuszti 
per Vokieczius, nuo kada jie 
apėmė Grekija. Isz tojo skait- 
liaus 15,000 likos iszskersti per 
Bulgarus Makedonijoj ir 3,000 
Kretoje o kiti 2,000 suszaudyti 
kitose dalyse Grekijos. Prie to 
reikia dadeti tuos tukstanczius 
kurie mirė nuo bado ir kanki
nimo. Tik paežiam mieste Atė
nė mirdavo ant dienos po 200 o 
tukstancziai yra laikomi ne- 
laisviu abazuose ir kankinami.

Ankara, Turkija — Smarkus 
musziai eina tarp Jugoslavijos
patrijotu ir Vokiecziu, artimo
je Belgorado. Serbijos pasike
lelei sunaikino geležkeli ir tilta 
artimoje Kraucaugeczio. Ser
bijoj pasikelelei smarkiai ko 
voja su Vokiecziais ir Bulga
rais. Pasikelelei užmusze daug 
Vokiecziu ir paėmė daug ka
riszko materijolo.

----- □-----
Afrikas — Trylikos metu 

vaikiukas, Petrukas Kniskern, 
kuris gimė Chicago j e bet nuo 
keturiu metu gyvena Tunise, 
yra naudingas vaikutis musu 
kareiviams. Petrukas yra tlu- 
moezium Amefikoniszkiems 
kareiviams ir aplaiko po 30 do
leriu ant menesio, valgi, man- 
diera ir priežiūra.

London — Daugybe Lenku 
likos suszaudyti ir aresztavoti 
Szležingeje už pasiprieszinimai 
Vokiecziams ir atsisakyma 

Įdirbti kariszkuose fabrikuose. 
Po visa Lenkija kyla pasikėli
mai priesz Vokieczius kasdien.

Washington — Valdžia pri
sakė kad preke ant mėsos butu 
tokia pati kokia buvo lyg sziai 
dienai.

New York — Jonas Lewisas 
su minksztuju kasyklų angle- 
kasiais da vis nesusitaike. Val
džia meldžia anglekasiu kad 
nepaliautu dirbti del labo skly
po. Jeigu Lewisas da ilgiau 
spirsis priesz valdžia tai val
džia ketina paimti kasyklas po 
savo valdžia.

Vokięcziai Žudo Ir 
Bjaurina Norvegiszkas 
Moteres Ir Merginas
London — Szimtai Norve- 

giszku moterių ir merginu bė
ga in Szvedija, apsisaugoti nuo 
žveriszku iszgamu Vokiecziu 
kurie privertineja jas ant pa- 
leistuvingo gyvenimo. Tosios 
pabėgėlės apsakinėja buk vie
nam parke užmiestyje 40 mer- 
gaieziu, turinezios vos po 13 
metu, likos bjaurei sužagetos 
per Vokieczius kurios taipgi 
turėjo žaidulius nuo peiliu, 
kurios stengėsi gint'i savo pa- 
nysta. Szimtai mergaieziu buna 
siuneziamos in Vokietija in pa
leistuviu urvas kurioms karei
viai nukirto pirsztus ir iszmu- 
sze dantis, jeigu katros gynėsi 
nuo užpuoliku. Isz Oslo nusiun- 
sta 250 mergaieziu in kareiviu 
abazus del j u naudos in Norve
gija. Norints Szvedijos rube- 
žius yra sergejamas ir gerai ap
statytas kareiviais bet apie 50 
moterių ir merginu gaunasi in 
sauges vietas kas sanvaite. 
Daugelis isz Norvegiszku vyru 
apsipaeziavo su merginoms ap 
saugodami jas tokiu budu nuo 
žveriszku Vokiecziu.

2,000 Čigonu Iszžudyta 
Vilniuje

London — Du tukstancziai 
čigonu ir j u szeimynos likos 
iszszaudyta Vilniuje kėlės san- 
vaites adgal. Tūlas pabėgėlis 
apsakinėja kad Vokiecziai da
bar pasielgineja su čigonais 
kaip pasielgineja su Žydais 
kad visus isztremti.

Apvaikszcziojo Savo
105 Sukaktuves

Szita senuke, Mrs. Anna Ma
rie Huber rengiasi pjaustyt 
savo pyraga iszkepta jai ant 
atminties jos 105 metu su- 
kaktuviu gimimo dienos, ku
rioje dalyvavo daugeli žmo
nių Harrisone, N. Y. Senuke 
gimė Szveicarijoj 1839 mete 
ir pribuvo in Amerika 1881m.

Flemington, N. J. — Artimo- 
1 j c Copper Hill didelis eropla- 
nas susidaužė kuriame surasta 
keli užmuszti žmones. Valdžia 
tyrinėja priežastį nelaimes.

Anglikai Stumia 
Vokieczius In 

Mares
Rommelis Bėga Prie Mariu 
Kad. Apsisaugoti Nelaimes, Bet 
\Ant Jo Laukia Angliszka Flota 
Kad Ji Sunaikinti; Vokiecziai 

Žudo Norvegiszkas Moteres
Ir Merginas

*
Trumpos Kariszkos 

Žinutes

Washington, D. C. — Ameri
konai smarkei bomba.rdavo Ja
ponus ant Kiška salos kur su
naikino kariszkas stotis su 
daug kariszko materijolo.

Rymas — Amunicijos ir gink
lu stotis Neapoliuje, likos isz 
neszta in padanges, užmuszda- 
ma 500 žmonių ir sužeidė 3,000 
tarp tuju buvo ir pusėtinas 
skaitlis Vokiecziu. Priežastis 
eksplozijos da neisztyrineta.

Afrika — Amerikoniszki ero- 
planai smarkei plaka Japonus 
kurie neduoda ramybes gene 
rolo MacArthuro vyrukams. 
Keli laivai likos paskandyti su 
daugeliu kareiviu.

ŽINUTES
Camp Swift, Tex. — Isz ne

žinomos priežasties kilo smar
ki eksplozija amunicijos kuri 
užmusze asztuonis kareivius o 
deszimt kiti sužeisti.

Columbus, Ohio — Ugnis ver
balize j, kurioje radosi daug 
maisto, sunaikino 200,000 sva
ru pinacu, 50,000 svaru kavos 
ir 20,000 cukraus.

Scranton, Pa. — Mrs. Susa- 
na Davis, kuri ana diena ap
vali? sztine j o savo 102-metu su
kaktuves, mirė staigai.

Ottawa, Kanada — Kanada 
taipgi pradėjo paskirstyt viso
kį maista ant tikietu taip kaip 
Suv. Valstijose.

Washington — Pradedant 
nuo 1 d. Apriliaus inejo naujos 
darbininkiszkos tiesos kurios 
prispirs darbininkus ant dirbi
mo po 48 valandas ant dienos. 
Tosios tiesos inejo 32 valstijo
se.

Wilkes-Barre, Pa. — Per nu
kritimą anglių No. 6 kasyklo
se, likos užmusztas ant vietos 
Andrius Sviesczinski isz Dur- 
ejos ir du kiti likos sužeisti.

Afrikos frontas — Anglikai stumia Vokie
czius ir Italus nrie mariu nes tai ju vienatinis ap
sisaugojimas nuo visiszkos pražūties. Vokie
cziai taip smarkiai bėga kad neturėjo laiko pasi
imti su savim amunicija, ginklus ir maista. Bet 
ant ju ten laukia Angliszka flota kad užbėgti Vo
kiecziu pabėgimui. Anglikai paėmė žymia vieta 
Sedjenane ir dabar randasi tik 35 mylės nuo Bi- 
zerto. Vokiecziai paliko paskui save daug už- 
musztuju ir sužeistųjų. Amerikonai paėmė in ne
laisve apie tūkstanti Vokiecziu ir Italu. Jeigu
Rommelis nepaspės pabėgti tai turės pasiduoti 
in rankas Angliku o tada jo visa kariuomene bu
tu supliekta ir iszvaikinta po visas szalis.

Ant Rusiszko frunto — Maskolei, einanti 
aut Novorosisko, prie Juoduju mariu, paėmė di
deli miestą Anastaasevskaja, kur radosi daug 
Vokiecziu. Prie Rostovo eina smarkus musziai. 
įPrie Smolensko, kur sziadien randasi purvyno 
klampynes, Rusai smarkiai supliekė Vokieczius
su didėlėms bledems. Rusai, žinodami savo ap
linkines, vejasi paskui Vokieczius kurie brenda 
lyg keliu po purvyną o ju tankos ir trokai beveik 
paskendia purvyne. Maskolei suszaude daugeli 
Vokiszku eroplanu.

Holandija — Amerikonu eroplanai bom
bardavo Rotterdama, ana diena, kur sunaikino 
daugeli Vokiszku kariszku stoeziu, 150 žmonių 
likos užmuszta ir 400 sužeista. Tukstancziai pa
siliko be namu. Keli geiežinkelei likos suardyti 
ir daug namu sudeginti. Taipgi paskandino laiva 
ant kurio radosi apie 1,500 kareiviu.

Anglija — Nuo kada Angli
kai smarkei bombardavo Vo- 
kiszkus miestus su fabrikais ir 
kariszkoms stotims, Hitleris 
pradeda baisei nerimauti. Da
bar Hitleris privertineja kad 
Francuziszki laivai butu ap
ginkluoti ir prigialbetu Vokie

cziams kad sulaikyti Ameriko
nus ir Anglikus nuo tolimesniu 
pasisekimu. Italija taipgi pra
deda būti neužganadinti isz 
Mussolino nepasisekimu ir kad 
tiek daug j u žmonių žūsta ant 
kariszku lauku.
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI?



MAHANOY CITY, PA.

K as Girdėt
dangintu ir ant būties Ikcnlktu 
bet ir tarp 'kunigu negeriau de-' 
dasi. Vieni ant kitu skundžiasi 
vyslkupams. Ir ko daugiau ga
lime norėti?... Puikia turime 
pavyzdi.

Szirdis Jam Truko
Berea, Pa.— Ana diena mirė 

czionaiis Mrs. Grace Miller nuo 
uždegimo plaucziu. Motore bu- 

įvo 49 metu amž., ir tiek buvo 
josios vyras. Porele labai my-

Pasaka Apie Patogia 
Deive Ir Piemenuką

Judomu paveikslu locninin- 
kai uždirba milžiniszkus pini-' 
gus aut vedimo tuju .bizniu,' "*-'igu mergina vien tik del lejosi per visa savo gyvenimą, 
kaip parodo valdiszki rapartail'0 isztc!ka už v-vl'l>’ !kml ° kaimynai lankei girdėjo kaip 

sensti, kad turėtu pastogia, 
kad nebūtie sunkenybei tėvams, 
kad nuo svieto neimtu iszjuok- 
ia o vyras tik del to paeziuoja- 
si kad mergina turi pinigu, ar-

isz ju iiieigu. Louis Mayer, di
rektorius Loews Ine., 'kompani
jos, praeita meta gaudavo al
gos net 949,765 dolerius ir da 
bonuso aplaike 792,265 dole
rius. Nikolas Schenk aplaike 
€95 tukstanczius doleriu. Žy
miausia aktoika, Betty Davis, 
su Warner Bros, paveikslais,

ir tukstanczius doleriu. Nė
ra ko stebėtis kad tieji aktorei 
paveikslu pradeda, siaust i.

Allijentai prasergsti Vokie
czius kad pakars Ikožim. Vokie-

kv

sutikimo misliu,

laikuose, kada tai

o

vėmimais vienam be kito butu 
neiszlaikomas, jeigu katras isz 
ju mirtų pirmiau.
re mirė, jos vyras priėjo prie

alkmenvs « . ■ 
szo'kinedavo po svietą kaip jau
nos mergaites, .gyveno kalnuo
se deive, patogi kai]) aniolas ir

Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisieskite tik
■ 50c., o atlaikysite knygas per paczta. x._

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. i]

Kada mote- Numylctina per dievaiezius, 
turėjo laja ‘dovana, jog galėjo

j knygose 'buvo paraszyta j
veido savo mylimos gyvenimo
drauges ir ant vietos kiko He-.veno per laika trijų metu ir ne-

rao, būna bjaurus gyvenimas,-pripažii 
nesupratimai, paine visame ir szirdie^ 
tas Ikitus at gresia, nuo aipsive- '"dl[osĮi 
dimo. -/ [išlaido

muro nuo

Dabar abudu likos 
užkasti vienam ka-

ventojus sklypuose apimtuose 
per Vokieczius. Allijentai ma
no po karei visus tuosJkankyto
jus ir žadintojus nekaltu gy
ventoju pakarti už ju prasikal
timus.

Patogi o ms mot e ; e [ em s 
(kas pritinka— taip kalina prie
žodis. Bet tai neteisybe.

Tanikiai moteres patogumą

vis- skyrė nei po smert!

Iszkepta Gyva

Nesiranda beveik jokio rasz- 
tininko arka mislytojaus kuris 
savo rasztuose neiszrodinetu 
kelio žmonieims ant kurio jie 
galėtu rasti laime. Jeigu tuju 
rodu 'žmones klausytu, be abe
jones svietas musu vadintųsi ne 
tik “gražiausiu” bet ir laimin
giausiu.

Paprastai žmones taisės ro
dąs temina už laibai geras ir 
gražės bet jas greitai užmirsz- 
ta.

Viename naujam iszdavime 
per M. Durnas, randame szito- 
kes rodąs kurios ipastanavijo 
pamata gyvenime žmogaus o 
tos yra. se'kanczios:

Vaikszcziokie kas diena dvi 
valandas, miegokie asztuoncs 
valandas kas nalkt, atsikelk 
anksti kai tik pribundi ir tuoj 
dibbkie atsikėlęs.

Valigykie tik puse tiek kibk 
mislinai valgyt.

Valgyk t ilk kada esi alkanas; 
gei'kie tik kada reikia; ne sėsk 
prie stalo raszyti kada pilvas 
yra pilnas.

Kalbėk tiktai 
mistini.

Baszyk tiktai 
Įgali pasiraszyt,
apie ika gali garsei 'kalbėti.

'Neuižmirszk niekados kad ki
ti gali ant tavęs ru'goti bet, t u 
ant nieko nerugo'k.

'Guodoik pinigus aut. tiek, aut 
kibk tas pinigas yra vertas; pi
nigas yra tavo geras tarnas 
bei niekai ponas.

Sutverinbk tai, ka gali pada-. , . . ... ... ....... v. . del apigvarmo tėvynės. Turimerytie o naifkinkie ikomaziausia. . .. . ir tokiu kurie gailesį paaukautiAtleisk kaltes isz virsz vi
siems, neniekink 'žmones; nesi
juok isz ju per daug bet gaile-

Georgetown, N. J. — Ag
nieszka Morgan, 14 metu mer
gaite, žuvo baisia mirezia name 

' savo dėdės, pas kuri radosi ant 
' tarnystes. Mergagite kepe mė
sa kad sztai taukai iszsiliejo 
ant pecziaus ir liepsna aki-

■ mirksnyje apėmė nelaimingos

Viena karta, eidama pasi- 
vai'kszicziot ant szimto myliu 
nuo savo gyvenimo, sutilko pie
menuką gananti gyvulius. Vai
kinei is buvo gražus, grajiuo 
puikiai ant birbynes ir temino 
i u ja meilingai.

— Ar esi laimingu? — už
klausė ] liemenuko.

puse to, ka

po kuom

tas netinkamai, ypatingai ‘ne
pritinkama skrybėlė o tai tau
kiausia paeina nuo koloro. Czia 
eina apie tai, 'kokia 'borva gali
ma neszioti juod-plaukes ir ko
kia szvies-plaukes. Yra juoda 
borva, pilka ir tamsiai pilka. 
Juoda'borva vienok turi neku-1 mergaites szlebe. Pakol kaimy
nuos Skirtumus. Juod-plaukes 
privalo rėdytis in storesnius 
ceikius kai]): vilnoni o szvies- 
plau'kes in aksomu, atlošu ir 
plusza.

Tamsaus veido moterėles pri
valo neszioti szviesiai-melyna 
arba szviesiai-rausva borva nes

nai subėgo in pagialba, mergai
te iszkepe ant smert ir mirė bai
siose kaneziose.

NEDUOSIU
Kai mažasai Antanukas verk

davo tai ji tėveliai, norėdami 
tos borvos daug prisideda prie1 nutildyti, ubagais 'gazdindavo, 
ju patogumo. Del szvies-plau-J sakydami, kad ateisiąs ubaigas 
kiu įpritinkamiausia borva yra ir ji iszsineszias. Tada ji pap- 
raudona ir geltona.

Baltaborva'pritinkadel kok
lio amžiaus, del juod-bruviu ir 
del szvies-plaukiu. Nežiūrint ar 
bus suaugus mergiuke ar tai ži
la bobute tai vis balta borva mylėjo, 
geriausia pritinka. Moterisz-j Pasitaikė seseriai pirsziiai ir 
kas apredalas neprivalo būti tėveliai pažadėjo ja iszleisti. 
branlgaus ceikio tiktai turi būti Į Iszvažiavus pirszliams, Aii- 
darinkta borva, gerai pasiūta 
ir szvari.

i rastai aipkalbindavo vyresnioji
i jo sesuo, sakydama:

— Neduosiu, neduosiu, asz
Antanuko!

Antanukas ta seserį labai

Mrs. George F. Kistner, isz 
Northumberland pavieto Penn- 
sylvanijoj, yra motina septynių 
sunu, kurie randasi kariszkoj

60 pus.. . 1 5c I Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
128 Dvi istorijos apie Valdi- Ilguma in balta vergija; Pusiaugave- 

44 pus. 15c Kis: Vieszpats Jėzus ir miszke me- 
istonjos apiejdžiai; 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. Kode! 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoji. Netobulas žmogus, 
Susideda isz 122 puslapiu............25o

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

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

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

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

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) ; Kairmecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke .................................................. 1®°

Vargutis ir Skuputis. 
No. 

mieras ir apie Bedali. 
No. 129 Keturios 

Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu
mus prigauna. 58 puslapiu........... 15c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szmlpikas; 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
____  ... į No. 155 Puiki istorijos apie Sza 

pakinkyta.' tnyl)e; Vargingo žmogaus sunu; Trys 'kinas nedora žydą. 136 pus. . . .25c 
M_.___ ! užeiktos karaliaus dukters; Jonukas , No. 158 Returns istorijos apie Ka-

į kuris buvo protingesnis už savo poną : pitonas Stormfield danguje; Pabe- 
61 puslapiu ...................................15c 'eele; Kas-gi isztyre: Prigautas vagis.

Pui- 
404

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

Su

ie r i- 
35<
isz 

isz- 
pa- 
35c 
Ne-

nelis.
— Ar nieko negeidi ant szio 

svieto ? ■
— Ne, turiu visiką 'kas man 

yra. reikalinga.
— O ar asz nepatogi mergi-

na?
— Da niekad tokios ipatagios 

savo gyvastyje ne esmių mates.
— Ar geistum su manim ap

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

No. 102 
minaliszka

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

No. 104 Trys istorijos, apie 
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duu- ,
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. Z5

No. 106 Penkios istorijos, api< 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu ................. 20c

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu............35c

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

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

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

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

— iSzirdingai sau velineziau 
tave paimti už motere.

— Jeigu tai]), tai imkie sztai 
szita žiedą, užmauk ji sau ant 
pirszto ir prisiegk jog busi ma
no vyru.

Vaikinas iszpilde deives pa
liepimą ir sztai stojosi stebuk
las. Akimirksnyje nupuolė nuo; grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sena- 

jo skarmalai o paregėjo save 
aprėdyta in kunigaikszczio pa
rėdus.

— Dabar, — atsiliepe deive

tanūkas palklause, 'ko tie žmo-Į 
nes czia. 'buvo.

Motina atsake:
Jie tavo seserį iszsivesz.
Antanukas pradėjo veikti ir 

tarė:

Larnystoj ir iszlkrikdyti po visa [ veikdavai. Kai asz tuos ubagus 
svietą. Jos asztuntas suims, ku-' pamatysiu atvažiuojant tai du
ris varo 'bosą., tarp 'Sunbury ir ris užspausiu. Neduosiu asz 
N’orthumiberland, taipgi bus ne- ubagams savo sesutes, neduo-

lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu...................... 15c

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

’i No. 126 Penkios istorijos apie 
— Važiuokime ill mano narna. poras gyvenimas; Praversta links- 

Sztai stovi karieta, ] 
iii sparnuotus .arklius, sėskime' 
abudu o in valandėlė busime 
namie.

Bet vaiikinelis melde idant 
da galėtu pasimatyt su motinė
le ir su ja. atsisveikint. Deive 
sutiko ant jo įpraszymo ir dingo 
jam isz akiu.

į Po 'keliu dienu važiuoja jis1 
pas savo mylima bet kelionėje į

61 puslapiu
No. 127 Trys istorijos apie Dūk- j 60 

te pustyniu; Peleniute; Du brolei
puslapiu ..................................... I 5c

No. 160 Keturiolika istor’ju apie

Adresas: 1
Saule Publishing Co.,

Mahanoy City. Penna.

1

turn pasilikti mano vyru?
Piemenėlis užsimislino giliai 

ant tu žodžiu. Karaliene buvo

I
1 simaine ant ilijauraus sutveri- 
Ii m o.

Karaliene net sudrebėjo isz

po kuriame 'gy veno. Karaliem karalium.

tos, Gegužio menesyje. Antanukas.

Vasaros Naktismis kariszlkoje tarnystoje. Ji 
gyvena Slkulkino paviete. Daug 
randasi tokiu motinu 'kurios AaKtis žeme jau ai]įklojo, 
imuiilk-uvn W!1vo i nol i 1 V įsi i r tamsa, skleisdama.

viena sūneli.
moję,

Ijyg žvakele kiekviena.

Savo szakomis sukruto

Maustyk apie mirti kas die
na anksti, kaip tik paregėsi 
szviesa ir kas vakaru kada toji 
szviesa gesta.

Kada daug kenti, dirstelėk 
sopuliui in akis o tasai sopulys 
pats tave suramina.

Vešu orą jau pajuto. 
Ežere vanduo liūliuoja, 
Bangos ] j lak a in krantus 
Rodos, ten kas aimanuoja, 
Rodos, kruta ten dangus.

Miežiai lenkia savo galvas, 
Gėlės pievų labiau kvepia, 
Žiogai po slėnis ir 'kalvas 

‘Garsiai rėkauja ir lekia.
O laksztute pas upeli

. .. , , n • , ..nn TT- vell^°’ius Cziulba linksminas saldžiai,
nu jie atplaukė m Amei ik< . \ - ]iUrįe ]aukia su nekantrumu pa-

Praeita menesi redaktorius 
F. Boczkauskas sujeszkojo del 
18 žmonių vardus laivu ant ku-

na Lewisa, vadindami ji nevi-1 
donų nr. 1, nes jis prieszinasi 

imusu valdžiai norints jis pri
žadėjo Prezidentui Rooseveltui 
kad angldkasei dirbs lie persto- 
jimo ir prigialbet laimėti kare 
del naudos visuomenes. Vadina 
ji Hitleriu kuris taipgi maino 

I savo prižadus, juos nedalaiko, 
ir nesistengia užbaigti anglini

si yra dėkingi nes toji žinia 
jiems labai prisidave visokiuo
se valdiszkuose reikaluose.

baigos tojo anglinio ergelio, 
apie kuri Lewis’ui mažai rupi.

Bet vos isztare tuosius žo
džius, žeme persiskyrė, perkū
nai sudundėjo, sužaibavo, o po 
kojom piemenuko pasirodo gili 
pragaisztis in'kuria jis inpuole 
ir dingo ant visados.

Taip tai deive atkerszino už 
jo godumą ir neiszjpildyma duo
tos savo prisiegos.

v v ras ka tik mirė ir ar nenore-

Negali Apgauti Žmonių Per Apriliu

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Drapanos 'kunigai'ksziczio tu bjaurybe, tegul akys mano 
)le nuo io o veidas io per- ta\*.es nemato.

SKAITYMO
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RASZYMOSuki nedarna ;ba Is e 1 i...

Aidas muszasi gražiai.
O augsztybei bekrasztinei, 
Kur ir Ikraszto nieks n’isz- *

Tiktai, 10c
Skrenda žvaigžde sidabrine ¥ 

¥■ 
¥■
* 
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‘‘SAULE’’ 
MAHANOY CITY, PA.

Szitie trys vyrukai nega’etu jus apgauti per Apriliu. Tieji du vyrai su paszalinems 
barzdoms yra prezidentas Roiseveltas ir Angliszkas ministeris Churchill o viduryje ma
tome Rusiszka vada Juozą S .alina. Szituos paveikslus nupiesze žymus artistas del apga
vimo žmonių.

Sziadien žuvis žavi ėda. Dings 
meile artymo, žmogus žmogui 
duobia kasa. Sztai ne tik svie- 
fisžkį žnivnęg vieni kitus nu

į 
S Z S A

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

likti savo dali, pirkdamas 
Apgynimo Czedinimo Bon- 
dus ir Markes



"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Septynios Kregždes
(Tęsinys)

Rinkas ir Rinka sakėsi esą 
dar laimingesni negu tas val
dovas: ju lizdas ir jie patys gy
vena aukszcziau už ji. Bet ta 
ju laime neilgai tetvėrė.

Viena įkarta per ta kraszta 
ėjo didele laudra, kuri, žinoma, 
neaplenke ir sostines. Isz debe
sų krito dideli, sunkus ledai. 
Tieji ledai sudaužė lizdą Rin
ko ir jo drauges. Visa nalkti 
vargszai isztupejo ant stogo 
audrai siaueziant. Audra nuti
lo priesz diena bet visur dar 
buvo tamsu. Aplink Taikstė di
džiules pelėdos ir nedarniai rė
kė. Jos bare Rinka ir jo drauge 
kad perdaug norėjo turėti; tai 
yra, gyventi prie pat karaliaus. 
Rytui praauszus Rinkas ir Rin
ka nuskrido tolyn. Nuskrido to
lyn užmirszo Jaunuoli ir jo Var
gus, kuriuos del ju gavo patirti 
ir piagelba. s

Vinkas ir Vanka kitaip buvo 
nusprendė. Jie galvojo: kam 
mums taip toli keliauti kad 
mes laime įgalime ir arti rasti. 
Jis teskrido iki artimiausio 
kaimo, ten įgulėjo nemažos smė
lio Ikalvaites. Kai kurios buvo 
auksztais, staeziais ir skylėtais 
krantais. Tose skylėse buvo 
kregždes susinesze lizdus. Czia 
susinesze lizdą ir Vinkas su 
Vanlka. Taip, vieta ežia buvo 
labai patogi bet už tai toje apy
linkėje buvo daug mažiau mai
sto, negu pas žilviti Jiems rei
kėdavo daug, toli ir ilgai skrai
dyti, kad sau užtenkamai mai
sto susirasti. Bet jie negryžo 
pas žilviti, Jaunuoli, ne! Jie už- 
mirszo tuos dalykus visai.

Negeriau, beveik praseziau 
ėjosi su Gražuoliu ir Iligaspar- 
ne. Jie buvo prisideja isz pra
džių prie būrio juodu'ju varnė
nu. Bet tie varnėnai labai mėgs
ta įginiczus ir musu kregždžiu- 
kaims visai nepatiko. Jie atsi
skyrė ir nuskrido tolyn in tos 
szalies vidurį.

Jie ir-gi užmirszo elta—Jau
nuoli.

Kaipgi ėjosi Jaunuoliui?
Isz pradžių jis netoli tenuike- 

liavo. Pasaulis niekuomet jam 
neatrodo toks gražus kaip szia
dien. Iszkeiliaudamas jis atsi
minė žilviti, dreve, kurioje tiek 
nalkcziu praleido. Atsiminė pui
kiąsias Jaunuolio —- elfo dai
nas. Jis prižadėjo tos vietos ne
apleisti. Žemoje stovėjo sun
kias virszuues nulenkė Ikvie- 
cziai. Tarp ju žydėjo kūkaliai 
ir vosilkos. Ant lauko girdėjosi 
kokio tai paukszczio balsas :

“Bijokit Dievo!”
— Tai ‘afez atsiminsiu, — pa

iniausio Jaunuolis skrisdamas 
tolyn. Po kiek laiko jis atskri
do in dideli ąžuolu miszlka. Di
džiausi ir drūti medžiai ramiai 
osze kokia tai nepaprasta dai
nele. Tame miszke gyveno daug 
pauikszczįu. Tuo laiku, kai 
Jaunuolis atvyko in ta miszka, 
jame skambėjo Juodojo straz
do dainele. Bet ji, tai ne elfo ra
minanti daina. Taip buvo visai 
liūdna dainele. Strazdas 'daina
vo apie trumpa greitai praei
nanti paulkszeziu gyvenimą. 
Jaunuoliui suskaudo szirdi be
klausant tos liūdnos daineles. 
Jis tarė:

— Tai asz atsiminsiu savo 
gyvenime — ir nuskrido toliau. 
Jam tolyn nuo miszko skren
dant, pakilo su savo skambia 

| dainele veverselis, kildamas 
augsztyn prie mėlyno dangaus, 
ant kurio balti debesėliai plau
ko, jis dainele czirszkejo — gie
dojo. Jo dainele skambėjo la
bai gražiai, kiek tik jo maža 
krūtinėle jam leido.

Jaunuolis kiekviena vakaru 
suigryždavo pas elta. Elfas juo 
labai džiaugėsi ir labiau negu 
kitas mylėjo.

Bet viena valkam Jaunuolis 
nesUgryžo. Elfas — Jaunuolis 
nulindo ir galvojo, kad Jaunuo
liui kas nors bloga atsitiko. Ir 
isztikruju taip buvo.

Jaunuoliui beslkrendant, pa
mate ji koks tai pleszrus pauk- 
sztis ir pradėjo vyti. Tai paste
bėjo Jaunuolis ir pradėjo bėgti. 
Bet jo sparneliai nebuvo toki 
tvirti kaip to paukszczio. Tai 
buvo vanagas. Jis privijus 
kregždžiulka, ji nutvėrė savo 
asztriais nagais ir nutveręs ne- 
szesi kur ramion vietelei! su
lesti. Bet ji isztiko dar dides
ne nelaime negu Jaunuoli; be
slkrendant su grobiu buvo me
džiotojo nuszautas. Jaunuoli 
paleidęs isz nagu, tasai nukrito 
žemyn kaip akmuo. Jaunuolis 
buvo sužeistas krūtinėlėje ir 
sparnelyje. Jis ir-gi nukrito že
myn. Po kiek laiko ji atrado 
varna. Varna paėmė snapu už 
sparno iratnesze pas žilviti. At- 
neszus padėjo dreven ir nu
skrido tolyn nes nemėgo žiūrė
ti in žaizduotus ligonius.

Vakare pas Jaunuoli atėjo ei
gas, jis buvo labai nulindęs. Vi
sa nalkti iszbuvo gerasis elfas 
prie Jaunuolio. Ausztant palin
dę jo pasveikti 'kuoveikiausiai 
ir pasislėpė medyje.

Vandens Karalaitis, kuris ta 
istorija — atsitikima girdėjo, 

susigraudino. Jo szirdi sujudi
no gailestis. Atėjo vakaras. Me
nulis gražiai szviete. Elfas isz- 
cjo isz medžio gilumos; isz van
dens iszejo vandens Karalaitis. 
Drevėje gulėjo szaltas Jaunuo
lio kūnelis. Elfas paskutini sy-

Tas Viskas Del Musu Kareiviu

Diena 6-ta Apriliaus pripuola “Kareiviu Diena.” Paveikslas parodo kiek sunaudoja 
musu kareiviai o ypatingai is-maitinimas naujo lekioto j aus. per dvylika sanvaieziu San 
Angelo kariszkoje stotyje Teksuose isz kur vyrukai yrą siuneziami in visas dalis svieto po 
isztarnavimui savo laiko kaipo lekioto j ai.

Atsisveikina Su Sūnumi3'° nosi ir nulind0vande‘ 
I111'j Po kiek laiko Petras atsiga- 
Jvo bet neatsigavo jo nosis: per 
visa, jo gyvenimą, ji buvo rau
dona.

| Nuo to laiko jis pasitaisė: 
į vaikams, kurie eidavo lizdu 
draskyti ar paukszcziuku gau- 

Idyti rodydamas savo raudona 
juosi sakydavo:
į -— Nenaikinikite paulkszeziu 
|ir j los nežudykite! Sztai baus
me už lizdu iszvertima.

— GALAS —

Steponas T. Early, prezi
dento Rcosevelto sekretorius 
atsisveikina su savo sunum, 
kuris likos paszauktas ant 
kariszkos tarnystes. Jo tė
vas tarnavo pirmutinėje 
svietineje karėj e.

ki ji dar paglamonėjo, iszika.se 
duobele ’ant upelio kranto, ja 
prilbarste žilviezio lapeliais ir 
įieu'žmirszuoliu žiedeliais. In ta
duobute abu su Vandens Kara- 
laicziu palaidojo Jaunuoli. ’Su
pylė maža kapeli ant jo ii- pa
sodino neužmirszuole. Per tas 
laidotuves Vandens Karatai- 
cziui isz jo žaliu akiu nukrito 
kelios aszaros tokios pat 'žalios 
kaiip ir jo akys. Menulis, kuris 
visuomet maloniai szypso, da
bar atrodė visai liūdniausia sa
vo 'dainele. Jaunuoliu palaido
jus elfas sugryžo in žilviti. Da
bar sužinosime kas atsitiko 
Petrui.

Viena karta Petrui begau- 
dant žuvis meszkere užkliuvo 
už kokio tai daigto. Petras už
pyko ir patraukė ‘kiek tik galė
jo. Meszkere truko ir Petras že- 
yn galva ingriuvo in upeli. Ne
toli buvo Vandens Karalaitis, 
kuris iszgirdes pliupsejima pa
siuntė viena savo vožiu pažiū
rėti kas ten inkrito. Petras mo
kėjo gerai plaukti, jis jau aug- 
sztyn plaukę. Vėžys pavijo Pet
ra ir insikabino savo asztriomis 
žnyplėmis jam in nosi. Petras 
iszlipes ant kranto nuo skaudė
jimo apalpo. Tada vėžys palei-

Vyrai darote negerai, 
Jeigu stojates Žydu beriliai, 

Juk ežia Amerilkas, 
Tai kas kitas.

Turime czion gerus vyrus, 
Labai teisingus Lietuvius, 
Kurie apie bizni iszmano, 

Neapsuka ne vieno.
Yra czion daugeli apygardų, 

Kur randasi ir Žydu, 
Ka isz “gojų” gyvena, 

Lietuviai nesupranta ir gana, 
Kad juos apgaudinėja, 

Niekus del ju inbrukineja, 
Mat Žydai pigiau parduoda, 

To nepaiso, bile pigiai 
atiduoda.

Žydai ir szventinybes par
davinėja,

Apie szventinybes .apsakinėja, 
Apie stebuklus padarytus, 
Ir kitokius daigius nebūtus, 

O tu vargingas Lietuvi, 
Mažai proto turi,

Jeigu duodi savo apgvailintie, 
Ir ant juoko pasiliktie.

Pats girdėjau ana 'diena kaip 
Žydas 'kalbėjo, 

lu Lietuvi, kaip pas ji atėjo, 
Koki tu Jezusa nori,

Ar gyva ar mirusi?
Ar su szirdžia ar be szirdies, 

Koki tik panorės.
0 ka, Žydas gyre, reik nuo jo 

p iikti,
Negali žmogus atsispirti, 
Tuojaus gerai užmoka, 

O Žydas isz to net szoka, 
Taip, Žydeliai laibai bujoja, 
Lietuvius visaip isznaudoja,

Su puvėsiais valgydina,, 
Ir da tikybos mokina.

Ar-gi jus užmirszote apie 
peisuoezius, 

Tuosius sulkczius ?
Pas juos bėgate,

O saviszikius apleidžiate, 
Kaip vargucziai būnate.

Pažiūrėkite in kitus,
Volkieczius ar Anglikus, 

Kaip jie draugiszkai gyvena, 
0 jus iszmokyti negali ir gana, 

Ar Žydas už katra užstos, 
Ar nelaimėjo ranka paduos ?

Ne, isz žmogaus iszjuoks,
Ir d a “ganefu” isz v adys,

Ir ne belos pastatys.
Taip, su Žydais nesebraukite,

O kiloki protą gaukite, 
O kaip svietas svietu pasiliks, 
Lietuvei Žydberneis pasiliks.

* *
Laikais ir po szermenu, 

Neapsieina be vaidu, 
O tai vis girtybe, 
Turi tokia galybe.

Ba tai smegenis susimaiszo,
Tai tada nieko nepaiso,

Su peiliais pjaustėsi,
Ir galvas skaidosi.

Žinoma ir pas vaita stoja,
Vieni linksmi kiti vaitoja,

Kur turi užsimokėti, 
Arba per naktį cypeje sėdėti;

Tai vis kipszui ant garbes, 
O Lietuviams ant neszloves.

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00 

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

DIEVAS MATO
GERA SZIRDI

Vienos moterėles mirė vyras. 
Ant nelaimes buvo tai pikta bo
ba ir liežuvninke, todėl po 
smert vyro vietoje gailėtis jo, 
tai džiaugėsi isz to — neužil- 
gio užmirszo apie vyra ir nede- 
vejo juodos szlebes ant ženklo 
gailcsties.

Kunigas karta ja sutikės ant 
ulyczios užklausė:

— Kodėl tu, Ona, taip grei
tai užmirszai apie savo vyra?

— Praszau kunigėlio, juk 
Ponas Dievas nežiūri ant szle
bes, tiktai ant žmogaus szir
dies.

— Ar tai Į), mano miela, ma
tau kad vietoje juodos szlebes 
turi juoda szirdi.

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
—o---

Yra tai stebėtina kny
gute, nes joje randasi 
daug teisybes ir jau 
daug atspėta kas buvo 
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 250 o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

mą pas kaiminka.
— Gera diena, kaiminka! Ar 

sveika ir gyva?
— Da sveika ir gyva, isz Die

vo malones. O kaip jums pasi
veda ?

— Paprastai, kaip mano se
natvei, bet tavo vyras randasi 
dideliam pavojuje...

— Kam jam atsitiko? Juk 
paliko namus sveikas.

— Da nieko neatsitiko bet 
szi’a nalkti jis mirs; asz jo mirti 
matau kaip ant delno.

— Dievulėliau mano, susi
milk bobute, ar negali duoti ko
kia rodą ant to?...

— Tai-gi, del to ir atėjau pas 
tave idant tam užbėgti; jis to 
nežino jog savo mirti neszioja 
ant galvos tarp plauku, — turi 
jis ant galvos sausa plaulka nuo 
kurio szi vakara -mirs, jeigu ta
ji plauka su britva neiszpjausi. 
Jeigu geidi ji iszgelbet, pada
ryk taip: kada jin sugrysz na
mo, papraszyk idant jis pagul
dytu savo galva ant tavo keliu. 
Bet pirmiausia pasleplk britva 
entyje, katras plaukas bus il- 
giauses ir rudas, tas yra isz- 
džiuves, nupjauk ji su britva 
prie pat pakauszio o bulkie ra
mi, pavojus praeis nes kitaip, 
jis turėtu mirti.

Valgsze vaikszcziojo po grin- 
ezia baisiai nusiminus. Darbas 
nesiseka, laukia nekantriai su- 
gryžtanezio vyro isz lauko ir 
verke isz džiaugsmo jog gales 
vyra iszgelbet nuo smert.

Ir vyras negalėjo užbaigt sa
vo 'darbo ir parėjo namo nusi
minęs. Atsigulė jis ant suolo o 
pati, jau turėdama parengta 
britva, pradėjo prie jo meilin
tis ir atsisėdo szale jo tarda
ma:

— Dusziuk, paguldyk savo 
galvele ant mano keliu, atsilsėk 
sau.

Vyras pamislino sau: — Ma
tau, boba turėjo teisybe, — nu- 
szluoste nematant krintanezia 
aszara.

Paguldė galva ant paezios 
keliu o pati jesžkot plauko. Su
radus ilgiausia, ruda, pradėjo 
nematant isztraukti isz enezio 
britva.

Sztai staiga paszoko nuo suo
lo vyras, pa’griebe paezia už 
ranku, pradėjo teszlkinti per 
veidą su kumszczioms ir iszme- 
tineti jos nedorumą!

Ant niek prisidave iszaiszki- 
nimai, jog norėjo ji iszgelbeti 
nuo mirties, jog su britva no
rėjo jam tik sausa plauka nu- 
pjaut bet vyras ant nieko ne
žiūrėdamas iszpere moterei ge
rai kaili ir da laukan iszmete.

Velnes stovėjo už lango ne
matomas, visiką girdėjo ir ma
te, tryne rankas isz 'džiaugsmo 
ir juokėsi peklisziku juolku. Nu
ėjo sujeszkot bolba idant duoti 
jai czeverykus už taip gera pri- 
sitarnavima.

Bet nedryso prisiartint prie 
bobos idant ir jam nepadarytu 
kokio szposo. Nulaužė szalkele 
nuo sauso medžio, užkabino 
czeverykus o paduodamas bo
bai tarė: “kur vėlines negali, 
ten siunezia boba. ’ ’ F.B.

PASAKA APIE
VELNIĄ IR BOBA

Gyveno kitados vyras su pa
ežiu meilej, sutikime ir dalino
si nubudimu, niekad pikto žo
džio vienas kitam neisztarJa
vo.

Velnias matydamas sutiki
ma tosios poros net siuto isz 
piktumo, jog negali juos invest 
in pagunda. Naudojo visokius 
budus idant juos suerzint ir in- 
stumt in grieka bet' visi stengi- 
mai szetono ėjo ant niek. Kan
do isz piktumo uodega, daužė 
ragus, iszdžiuvo kaip szeszelis 
ir ant galo nuėjo pasivaiiksz- 
cziot in girrra.

Sztai iszlindo isz krūmu se
na apdriskusi, susiraukus bo
ba. Buvo tai ragana. Paregėda
ma jog velnias yra baisiai nu
liūdęs, priėjus prie jo užklausė:

— Ko taip Ikumuti, nulindęs, 
ar gal kas szventintu vandeniu 
tave aplaistė?-

— Ej, ne, 'bobute, nuo szven- 
tyto vandenio da galima iszsi- 
gydint bet kada reikia ka toki 
in grieka instumt o negalima, 
tai tikrai beda ir pasiutimas 
mane ima.

— O kur tasai davatkinas 
kuris nesulgrieszintu ?

— Ne kas kitas, kaip tavo 
kaimynai.

Ir apsakė bobai apie viską o 
ji ant to:

— Na tai kas? Nesugrieszins 
sziadien tai rytoj; vis ant to at
siras proga. Asz taji interesą 
padarycziau geriau už tave !

— Netikiu tau! Giriesi ne
reikalingai !

— Nesigiriu, jeigu tik nore- 
cziau tai da ir sziadien susivai
dytu tarp saves.

— Susimilk kumute, prigel- 
beik m an!

— O ka už tai duosi?
— Ka tik norėsi.
— Duosi czeverykus ?
— Duosiu!
— Na tai gerai, begk atneszt 

czeverykus o asz eisiu pa.s juos 
ir pamatysi jog pakol saule nu
sileis susipesz abudu.

Velnes nubėgo atneszt czeve- 
rylkus o boba nuėjo pas savo 
kaimyną kurie are ant lauko.

— Kaip einasi, kaimyne ?
— Da vis pamaželi velkasi o 

tamistele ar sveika ?
— Sveika, ir sztai atėjau pas 

tave idant apsaugot nuo nelai
mes.

— Nuo kokios nelaimes ?
— Nuo tokios, apie kokia ne 

nesisapnavo tau... tavo pati ap
gaudinėja tave, jau ji tave ne
myli ir geidžia tave isz svieto 
iszvaryti.

— Mano pati ? tu meluoji.
— Oi, teisybe, kaimynėli, tei

sybe.
— Ir ji ant tikrųjų geidžia 

mane iszvaryti isz svieto?
— Ne tik kad geidžia bet ir 

yra ant to pasirengus; kada su- 
gryszi sziadien namon, ji pra- 
deskalbinti idant tu padėtum 
galva ant jo keliu, nevos tau 
pradės kasyt galva; tu ‘pagul
dyk galva ant jos keliu ir aky
vai temylk o paregėsi kaip isz- 
ims foritva isz enezio idant tave 
papjaut.

— Negalimas daigias!... neti
kiu in tai!

— Pats persitikrinsi ir da 
man padekavosi už tai, jog ta
ve prasergejau.

Atsisėdo vargszas ant kelmo 
ir apsiverke isz gailcsties.

Boba tuo kart nubėgo in kai

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

:: 250 ::
SAULE PUBLISHING CO.,

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

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

iszika.se
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Žinios Vietines Du Paveikslai Isz Naujos Grinos

—' Balandis—April.
—• Graudus buvo atsisvei

kinimas giminiu su vyrukais, 
kurie iszkeliavo in New Cum
berland, Pa., Seredos ryta in 
kariuomenia, ant Readingo 
trūkio, 7:30 va]., kur buvo dau
gybe žmonių linkėdami vyru
kams pasekmingos keliones ir 
Dievo palaiminimo ju tar- 
nystoje. Viso ta diena iszke
liavo 125 vyrukai.

— Juozas Edvardas Ance- 
reviczius, 33 metu, laivorius, 
tarnaujantis New Haven, 
Conn., subimarinu stotyje, isz- 
sieme laisnus ant apsipacziavi- 
mo su Katre Demiko, 23 metu, 
kuri taipgi yra isz miesto.

— Emma Ledkiene, isz Mo- 
rejos, ana diena iszleido savo 
vyra Andriu in kariuomene. 
Likos jis intrauktas in laivyną. 
Nepaprastas surėdymas toje 
szeimynoje nes jo (pati turi sze- 
szis brolius taniaujenczius Vo- 
kiszkoje kariuomeneje bet ne
žino ar jie 'gyvi ar mirė. Jeigu 
szvogerelis kada gautųsi in Vo
kietija ir sutiktu savo szeszis 
szvo'gerius tai butu nemalonus 
pasisveikinimas.

SHENANDOAH, PA.

—■ Utarninko vakara atsi
buvo card parte name panos 
Julijos Brazinskiutes ant nau
dos suszelpimo Elmhurst Lie
tuviu Prieglaudos kuri pane- 
sze bledes nesenei, laike ugnies. 
Likos surinkta puiki suma nuo 
tojo vakarėlio ant kurio lankė
si daugelis motorėliu isz visos 
aplinkines. Pana Brazinskiute 
yra uoli veikėja tarp Lietuviu 
czionais ir stengėsi suszelpti 
visus labdaringus užmanylmus. 
Isz Malianojaus buvo sekan- 
czios: J. Paserpslkiene, J. Szu- 
kaitiene, K. Green, J. Murtiu, 
F. Boezkausikiene, B. Tunila, 
A. Trauskausikiene, W. Bocz
kausikiene, S. Gegužiene ir J. 
Kalėda.

t Joana Žukauskiute, kuri 
likos užmuszta per troka, likos 
palaidota Berodo jo su apeigo
mis Szv.'’Jurgio Ibažnyczioje. 
Daugelis isz jos draugiu daly
vavo laidotuvėse kaipo ir dau
gelis kitu žmonių.

— Penkios szeimynos pa
neša© dideles bledes kada ug
nis sunaikino narna ant 208 W. 
Centre uly., Utarninke po piet. 
Ugnis taip smarkiai prasipla
tino kad szeimynos neturėjo 
lailko nieko iszsineszti isz lieps
nos. Ugnis padare bledes ant 
14,000 'doleriu. Namas prigulė
jo prie valdžios paskolinimo 
draugavęs.

Gilberton, Pa. f Gerai žino
mas czionaitinis gyventojas, 
Kazimieras Barauskas, isz 
Shafto, mire namie Utarninko 
vakara sirgdamas koki tai lai
ka. Velionis gimė Lietuvoj pri
imdamas in Amerika jaunu vy
ruku o kitados gyveno Maha,- 
nojuj. Paliko dvi dukteres ir 
septynis anuikus. Gralborius L. 
Transkausikas isz Malianojaus 
laidos.

Teisingos Teisybes
—• Bukie geresniu, o busi 

laimingesnių.
— Tasai laimingas—ubagas 

ar turtingas, kas užganadintas 
isz savo darbo, būties ir czysta 
savžine.

Japoniszkas eroplanas, kuris likos nuszautas artimoje 
Giropa Point, Naujoj Gvinoje per Amerikonus, po vadovys- 
ta pulkininko Edwardo Schmidt, isz Manitowac, Wis. Že
miau paveikslas parodo kaip tai armotinei szuviai suszau- 
de ant szmoteliu medžius, kas parodo kaip smarkiai szaude 
musu “boisai” Gvinoje.

Meszkeriavimo
Krepsziukai

Earl Roman peržiurineje 
savo meszkeriavimo krep- 
sziuka, kokius sziadien ka- 
reivei naudoja jeigu pasilik
tu ant mariu po nuskendi
mui laivu ir galėtu sau pa
gauti kėlės žuveles ant 
maisto.

Kokia Bausmia Nu
baustu Moteres Szita 

Vyra?
St. Cloud, Minu. — Policijų 

ana diena aplaike 'žinia, buk 
tūla mot ere likos nužudyta per 
savo vyra ir paskubino suimti 
žadintoju. Kada pribuvo in 
paženklinta vieta, rado Mare 
Korczeski ant grindų pusgyve.

Isz kvotimu pasirodė buk a- 
pie deszimta valanda ta vaka
ra vyras pa,rėjas namo genai už
sitraukęs, pradėjo baltis su 
moteria, kuri ji stengėsi ap- 
malszyti ir tasai rakalis spyrė 
savo neszczio motore, kad toji 
sukrito ant grindų.

Motore turėjo apie 26 metus, 
buvo molina dvieju mažu vai
ku isz kuriu vyriauses turi tik 
tris metus. Už keturiu menesiu 
ketino pagimdyti troezia kūdi
ki. Taji žvori uždare kalėjimo, 
o motoro nuvožė in ligonbuti, 
kur kovoje su mirezia, o vaikai 
likos atiduoti in prieglauda. — 
Kaip jus, moterėlės, nubaustu- 
met toki vyra už toki pasielgi
mą su neszczia moteria?

— Kaip zerkolas viską at- 
musza, taip darbuosia musu at- 
simuszineje musu szirdis.

Girta Motina Užsmau
gė Savo Kūdiki

Mountain View, N. J. — Po
licija aresztavojo 28 metu am
žiaus motere, Ella Baldwin, ku
ri buvo priežastim mirties savo 
dvieju menesiu kūdikio. Mote
re iszsikalbinejo buk uždusi
na savo kūdiki isz netycziu. 
Mat, motina pasigėrė pas kai
ru inka ir atsigulus nejautė ka
da užgulė ir uždusino kūdiki, 
gulinti szale jos.

Apdovanotas Garbes 
Medaliu

Majoras Thos. Terry (ant 
kaireses puses) prisižiuri- 
neje kaip pulkauninkas 
Drum prisega garbes medali 
ant krutinės Majorui James 
Chaney, kuris buvo pirmuti
niu vadu orines flotos Euro
poje su savo lekiotojois ir li
kos apdovanotas už narsu at- 
sižymejima.

§ Nekurie sloniai yra taip 
drūti jog gali pakelti ant savos 
net 15 tonu sunkumo.

L. TRASKAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABORIUS

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

Amerikos Kariuome- 
I neje Randasi Invairiu

Tautybių
—

Gmlni Asgeirssou, Islandijos Į 
(Iceland) vietinis, dabar tar- 

, nauja Suv. Valstijų kariuome
nėje. Noras aflkerszinti Naciam 

I už skriaudas padarytas jo gi
minėms Norvegijoj, atnesze ji 

Į in Suv. Valstijas nes jo szalyje j 
'nėra kariuomenes. Skaiczius 
Į Norvegijos pabėgėliu szioj sza- 
lyje jis saike, jam davė supras

it! Naciu žiaurumo pavoju.
“Kiekvienas isz musu,” jis 

pasakė karininkui kariuome
nes priėmimo punkte Naujoje 
Kumberlandijoj (New Cum
berland) Penna., “visi isz mu
su buvome pasipiktinę ir jau
tėm neapsakoma norą kerszin- 
ti. Daug isz musu tuoj iszvy- 
kom Amerikon, žinodami, kad 
tiktai instodami in Suv. Vals- 
tiju ginkluotas jėgas mes ga
lėsimo sutramdyti naciu žve- 
riszkuma. Taigi Gudui Asgeir
sson paliko savo žuvininku lai- 
vulkus ir tęva ir atvyko Ameri
kon prisidėti prie kovos už lai
sve.

Szis jaunas Islamdietis yra 
tipingas pavyzdis tukstaneziu 
vyru visokiu rasiu, kurie insto- 
ja in kariuomene kiekviena die
na. Kada Reception Center 
(priėmimo Centras) Naujoj 
Kumberlandijoj peržiurėjo sa
vo praėjusio menesio rekordą, 
jie patikrino kad Suv. Valstijų 
jėga randasi jos invairiu rasiu 
misziuiyj.

Frank Strassfeld, jaunuolis 
22 m. amžiaus gimė Lenkijoje. 
Jo szeimylnos vyrai buvo tai
kingi ir tikinti o ne karininkai. 
1935 metais kada Frank buvo 
studentas Vokietijoje, jis pa
mate kaip naciai apsiėjo su ma
žumoms. Jis mate Žydu perse
kiojimus.

Strassfeld buvo paskirtas in i 
4-D klase nes jis buvo rabinas 
bet jis prasze kad ji indeli iii 
1-A. Jis nenorėjo kapeliono 
laipsnio nes jis jaute, kad jis 
per jaunas 'būti patarėju se
nesniems vyrams.

Low Ding yra Kinietis. Jis 
gimė Kongmoon, arti Canton, 
Kinijoje, kur jo motina ir da
bar gyvena. Canton yra užim
tas Japoniecziu. Low nebuvo 
priimtas kariuomenėn del fizi
niu silpnumu. Bet po sunkios 
operacijos u'ž įkuria jis užmokė
jo savo leszomis, jis buvo pa
skirtas in I-A klase. Low pasi
sako kad jis norėjo prisidėti 
prie kovos už laisve ir, kaip jis 
patsai pareiszlke, plovimas 
skalbinių nesvarbus kada rei
kia Japonieczius “aipszvarin- 
ti.”

Stanley Lacey, 18 metu, buvo 
atsiunstas savo tėvu isz Angli
jos pas gimines in Philadelphia 
kada Londonaskbuvo - smarkiai 
bombarduojamai. Kaip jam su
ėjo metai, jis instbjo in oro na
vigatorių mokykla. Atsiminda
mas Londono bombardavimus, I 
jo didžiauses troszkimas yra, 
varyti bomberi virsz Berly
no.

Vienoje armijos oro stovyk
loj Texas.valstijoj, randasi sū
nūs 15 Suv. Tautu, kurie lavi-

§ Europoje yra naudojama 
net 587 kalbos.

§ Szirdis žmogaus sveria 
maž-daugiau 12 uncija.

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

Bažnytėlė Del Katalikiszku Kareiviu

Szita koplyczelia pastate Amerikoniszki Katalikiszki 
kareiviai kurie randasi tolimoje szalyje ant Pietinio Paci- 
fiko mariu. In taja koplyczelia susirenka ne tik Katalikai 
bet ir Protestonai, garbinti Dievą. Koplyczele yra išvardy
ta Musu Panele isz Loretto.

naši Aszes sunaikinimui. Jie j 
yra isz Kanados, Olandu—Su- 
atros, Lenkijos, Jugoslavijos, 
Czckoslo vaiki jos, Meksikos ir 
Rusijos. Szi skirtingų^ tautu į 
atstovybe vienoj armijoje, in- 
rodo Amerikos stipruma kuri 
pati savyje, yra Suvienytos' 
Tautos.

Washington — Generalinis 
Prokuroras Francis Biddle, 
pranesze kad ligi Kovo 15 d., 
1943 m. jis insakc sulaikyti 4,- 
163 ateivius prieszu-tautu, ku
riuos federalis Bureau of In-' 
vestigation suseko, nuo karo j 
pradžios.

priesz viena sanvaite. Jo laik- 
rasz’tis nesze pro-prieszo propa
ganda ir medžiaga silpninti rė
mimą Amerikos karo 'pastan
gos.

Paežiu laiku, p. Biddle sake 
jis insake ant paroles paliuo- 
suoti 3,257 prieszus-ateivius ir 
paliuosuoti 1,151 kitus, po pil
nu isztyrinejimu.

1 Generalinis Prokuroras sake 
kad kiekviename atsitikime 
iszklausymai buvo laikyti ir re
komendacijos padarytos vieti
niu prieszu-ateiviu iszklausy- 
mo tarybų, kurias sudarė ži
nomi privaicziai piliecziai apy
linkėse visose Suv. Valstijose

Tarpe sulaikytu ateiviu yra 
keli redaktoriai ir leidėjai sve-j 
timu kalbu laikraszicziu, kurie] 
spauzdino žinias, kurios buvo j 
prielankios Aszigi. Vienas isz. 
sziu buvo suaresztuotas tik i
Jį************^*************:**^*s)->(■ 4-> *4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4-

Szitas Žmogus Iszmokytas Kad Negerti Vandeni
Vanduo del gerymo yra labai 

sunku surasti Afrikoje o ir kiek 
jo yra, tai yra netinkamas del 
gerymo.

Todėl kada musu kareiviai 
pribuvo in ten, buvo praserge- 
ti kad jo negerti. Kareiviai tu
rėjo insipilti kelis laszus iodi- 
nos in vandeni kad galėtu ji 
gerti.

Todėl pakol musu “boisai” 
gavosi in Afrika atsinorejo 
jiems visai gerti vandeni nes 
turėjo insipilti kelis laszus io
dines in vandeni o tas davė ne

malonu smoka vandeniui.
Pakol musu “boisai” gavosi 

in Afrika, tai atprato nuo ge
rymo vandens ir tik toki geria 
kuris yra tinkamas.

Kariszkas gerymas yra van 
duo su citrina o valgei yra 
avineziena, kiauliena, deszros, 
kava, sriuba, pienas, bandu
kes, ezokolada ir kramtomas 
gumas — tas viskas parengta 
in 33 svaru maisziuka.

Matomai musu “boisai” yra 
aprūpinti gerai. Ir tai teisybe. 
Amerikoniszki kareiviai yra

Czedinkie Su Bonais Kožna Diena —Mažiausia 10 Procentą

SZITAS APGARSINIMAS LIKOS PAAUKAUTAS DEL
SUSZELPIMO AMERIKOS ISZLAIMETI KARE PER

LAIKRASZCZIO “SAULES” REDYSTA *

SKAITYKIT " 
0^ “SAULE” ^8

PLATINKIT!
Pirkite Apgynimo Czedinimo 

Bondus ir Markes
i SANDELIS KNYGŲ 

IR ŽOLIŲ
Aukso Altoriukas, Tilžės spaudinio.*: 

' 65c ;ta pati gražiais celuloidos viražais 
i $1.75. Vainikėlis, maža maldų knygo
je, misziu maidos su paveikslais, pa
kratų apdaru 50c; Vainikėlis, juodais 
i odos apdarais $1.25; Kanticzkos gies- 
, miu knyga, 863 pusi. $2.00; Gydyklos 
Į nuo Baimes Mirties 50c; Istorija Seno 

ir Naujo Testmento 25c; Mikaldos Pa
sakojimai Pranaszystes, 25c; Kantri 
Elena pasaka 25c; Gudrus Piemenų-' 
kas graži apysaka 25c; Vyskupo Va
lančiaus 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; Kapitonas 
Velnias, apysaka $1.25; Burtininkas 
ir Burtininke, 35c; Ponsko Piloto Su- 
džios Galas 10c; Girtuokliu Gadzins- 
kos 15c; Karves Nauda ir Suriu Pada
rymas 25c; Lengvas Budas Iszmokt 
Angliszkos kalbos 35c; Lietuviszka 
Gaspadyn, pamokintai kaip padaryti 
skanesni valgiai ir visoki kepiniai $1; 
Pamokinimai kaip gauti angelskas po- 
pieras pylieczio 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 
(hey-feaver) 85c; Nuo -Cukrines Li
gos (diabetu) 85c; Nuo Pražilimo 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;

ir ipo apsvarstymu War Divi-'j 
sions Alien-Enemy 'Control!i 
Unit po vadovyste Edward J.! 
Ennis. Jis pranesze kad dar rei
kės svarstyti 509 atsitikimu.
Office of War Inf., Washington, D.C.

Puplaiszkes, Pelunas, Ramuneliai po 
25c; Trukžoles, Valerijonai, Szaltme- 
tes po 20c; Dzingelis, Debesylas, Cze- 
breliai po 20; Liepos Žiedai, Naszle- 
les, Kadagiai po 25c. Visos žoles yra 
pakeliuose ir su nurodymais, nuo ko 
ir kaip jas vartoti. Adresas _

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

geriausiai maitinami, aprodo
mi ir geriausia apžiūrėti ant 
svieto.

Bet j u užlaikymas kasztuoja 
daug pinigo ir visi turime juos 
suszelpt paskolindami mažiau
sia 10 procentą musu uždarbio 
del Dėdės Šamo pirkdami ka
res bonus.

Kariszjki bonai yra puikus 
paskolinimas kurie jums su- 
grysz adgal — 4 dolerius už 
kožna tris dolerius kuriuos pa- 
skolinsit. Suczedyk mažiausia 
10-procenta savo uždarbio pirk
dami kariszkus bonus.


