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Isz Amerikos PAVOJINGOS BITES

PAVOGĖ SAVO 
MYLIMA

Bitininkas Neteko Kei
niu Ant Trūkio Per 

Savo Biteles

PASLĖPĖ PINIGUS, 
UŽMIRSZO VIETA

Surado Juos Per Sapna

Kad Nenorėjo Būti
Jo Pati

Allentown, Pa. — Loftin Gre
gory, 39 metu, likos aresztavo- 
tas už pavogimą savo mylimos, 
Daratos Trexler, 27 metu, ku
ria iszsiveže isz jos namu užri- 
szes jai akis ir kerszino ja nu- 
szauti jeigu nesutiks būti jo pa
ti. Vėliaus porele pabėgo in 
Elkton, Mo., kur likos suriszti 
mazgu moterystes. Mergina su
tiko ant to po kersztu mirties.

17 Metu Vaikinas Suža- 
gejo 4 Metu Mergaite 

Ir Ja Nužudė

Pittsburgh, Pa. — Beveik 
nuogas lavonas keturiu metu 
mergaites, Tereses William, li
kos surastas užkastas skiepe 
per jos tęva, kuri užkasė jos žu- 
dintojas po sužagejimui. Po su
radimui lavono in trumpa laika 
prisipažino prie tosios žudins- 
tos 17 metu Earl Perry, kuris 
pasakė palicijai buk jis sužage- 
jo mergaite po tam užsmaugė 
ja užkasdamas skiepe jos namo. 
Tėvas, nuejas in skiepą, pate- 
mino mergaites rankele kuri 
buvo iszsikiszus isz duobes ir 
iszkase jos lavona. Tasai iszga- 
ma suviliojo mergaite su sal
dainiu ir centu. Jis buvo jau 
kelis kartus aresztavotas už vi
sokius prasižengimus.

Alton, Fla. — Kiek tai ne
smagumo gali padaryti tosios 
mažos buteles, tai datyre biti
ninkas George VanNoles, kuris 
važiavo geležinkeliu su gurbu 
bicziu in miestą. Gurbeli su bi
tėms pastate po sėdynė ir kokiu 
tai nežinomu budu biteles isz 
gurbo pradėjo iszlyst ir kelios 
jam inlindo in kelnes per koja. 
Bitininkas pradėjo raivytis ir 
maltis, rodos staiga apėmė ji 
Szv. Vito liga. Dasiprato neba- 
gas kas atsitiko bet negalėda
mas iszlaikyti pradėjo spardy
tis. Kas tokis patraukė virvute 
nuo skambuczio, sulaikė truki 
ir bitininką patalpino in atski
ra vagona. Ten jis nusitraukė 
kelnes ir pradėjo purtyt per 
langa kad bites iszkratyt ir ta
me užkliuvo kelnes už telegra
finio drato ir jam kelnes isz 
ranku iszsprudo. Nebagelis pa
siliko be kelnių o kad turėjo 
overkoti, apsisupo juomi ir ant 
pirmutines stoties iszlipo isz 
vagono, pardavė laikrodėli, nu
sipirko naujas kelnes ir taip be 
bicziu ir laikrodėlio o su nau
joms kelnėms, sugryžo nuliū
dęs namo.

Motina Sudegino Savo
Kūdiki

Jaunikis 6 Pėdu Ir 6 Co
liu, Nuotaka Keturiu 

Pėdu Ir 6 Coliu

Fitzgerald, Ga. — Ana diena 
skvajeris suriszo czionais maz
gu moterystes Mikola Simpson 
su pana Nora Sturner. Jauni
kis yra 6% pėdu augszczio o 
nuotaka 4Į/2 pėdu ir vos pasie
kia savo vyro kamzole. Kada 
tojo milžino pacziule geidžia ji 
pamyluoti tai turi atsistot ant 
kėdės idant apkabinti ji už kak
lo. Abudu sako kad apsivedė 
isz tikros meiles.

Szita Motina Turi 8 
Simus Kareje

Karaliauczius
BombarduotasISZZU-

RUSU
---- .VOKIECZIAI

Morgantown, W. Va. — Max!
Trotman ana diena atrado puo
dą auksiniu pinigu kuriuos bu
vo paslėpęs daugeli metu adgal 
o kuriu vėliaus negalėjo atras
ti ir tik per sapna pamate taja 
vieta kur buvo paslėpęs pini- 

j gus. Mete 1920, kada keli ban
ditai užklupinejo ant aplinki
niu ūkininku, Trotman, bijoda
mas idant auksas nepatektu in 
ju rankas, užkasė ji prie namo, 
puode, po tam isz baimes už- 
mirszo vieta, tas atsitiko 24 
metus adgal. Sztai ana nakti 
pasirodė jam sapne toji vieta 
kur buvo užkasės auksa. Nie- je> Nekurtos da buvo gyvos 
kam nieko nekalbėdamas, idant j^da jas užkasė. Kaimelyje Sy- 
isz jo nesijuoktu, nusidavė prie 
savo grinczeles kuri jau buvo 
beveik sugriuvus ir pasiėmęs 
spata pradėjo kasti. Ir ant tik
rųjų sapnas iszsipilde nes ant 
tikrųjų atrado užkasta auksa 
kurio per tiek metu nesurado.

Žinoma, auksa turėjo sugra
žinti in banka o in jo vieta ap- 
laike bumaszkas.

Chicago — Czionais buvo 
aresztavota Mrs. Jeanne Sabik, 
30 metu amžiaus, kuri sudegi
no savo naujai gimusi kūdiki. 
Ji da guli ligonbuteje bet pali- 
cija ja saugoja kad nepabėgtu. 
Užklausta kodėl ji savo kūdiki 
sudegino motere atsake: “Mes 
jau du vaikus turime ir treczio 
nenorėjome.. Trijų, butu, per 
daug. ’ ’ Treczias atsirado priesz 
ju norą todėl ji suvyniojo kū
diki in popieras ir inkiszo 
pecziu.

in

Nenorėjo Iszpildyt
Paliepimus Vyro

Johnstown, Pa. — Mrs. Este
ra McCabe apreiszke buk ji tu
ri asztuonis sūnūs kurie szia- 
dien tarnauja kariuomeneje del 
Dėdės Šamo o devintas ketina 
iszvažiuoti ant tarnystos už ke
liu dienu, kuris turi vos 19 me
tu amžiaus. Motina džiaugiasi! 
kad gali paaukauti del savo tė
vynės savo sūnelius ir tikisi 
kad visi sugrysz namo sveiki ir 
gyvi.

DE DAUG
Ir Sudegino Namus

London — Rusiszkas reidio 
garsina apie iszžudyma dau 
gelio Rusijos gyventoju. Hitle
rio kareiviai kankina ir szaudo 
visus kurie nenori eiti in pri
verstinus darbus in Vokietija; 
žudo ne tik gyventojus bet ir 
kariszkus nelaisvius.

Wiezme Vokiecziai privertė 
48 moteres iszkasti savo kapus 
prie kuriu jas sustatė ir suszau-

Rusai Bombardavo Keonigs- 
burga (Karaliaucziu  J Padary
dami Daug Bledes Ir Miestas 
Degą; Rusai Smarkei Supliekė 
Vokieczius Prie Karkovo; Mus

solini Apleis Ryma
--------------  —---------- * _______

“Bingo” Bus Pavėlinta 
Loszti

Harrisburg, Pa. — Legisla- 
tura Pennsylvanijos nūs varste 
kad loszimas “Bingo” bus pa
vėlinta loszti bažnytinėse sve
tainėse, draugystes kliubuose, 
kareiviu kliubuose ir labdarin
gose vietose. Bet už taji pave- 
linima reikes mokėtu 10 doleriu 
už laisnus.

sevicze suszaude 100 Žydu, mo
terų ir vaiku o kitus užkasė gy
vus in duobes, kurie sirgo tifu- 
su. Isz Gahtsko ir Syczevkos 
iszveže 10,000 gyventoju prie 
darbu in Vokietija.

Po apleidimui tosios aplin
kines, Vokiecziai paliko ant 
lauku 3,000 gyventoju nužudy
tus per Vokieczius. Viezme su
degino 5,000 namu ir pasiliko 
tik 51 o Syczavice isznesze in 
padanges 800 namu.

Jaroslave, Lenkijoj, Vokie
cziai suszaude 200 kaimuocziu 
ir sudegino ju grinczes. Kelio
se parapijose suszaude apie 
300 gyventoju.

Mussolini Apleis Ryma

VAJUS ANT 13 BL LONDON — Kaip žaibas atlėkė Rusiszki 
LIJONU DOLERIU lekiotojai ant Prūsu miesto Koenigsburgo-Ka- 

raliaucziaus, paleisdami ant jo daugeli bombu, 
uždegdami daugeli daliu miesto, sunaikindami 

py.rua.vuuo ra uiiijuiiu. uuioriu - t . . .. . « •Tri* • • 1
Kares Bonu, Taksu Taupymo daug kanszko materpolo, kuri Vokiecziai buvo 
Notų ir Iždo Bonu, prasidėjo silklO Via. Daug ŽniOilill UŽUlUSZta 1F SUŽClSta.

Washington, D. C. — Antras 
Amerikos Paskolos Vajus ant 
pardavimo 13 bilijonu doleriu

Panedelyje. Visi pirkite Ame
rikos Bonus idant prigialbeti 
ingaleti prieszus ir užbaigti 
szia kruvina kare. Musu vyru
kai aukoja savo gyvastis tai 
mes nors paskolinkime Dedei 
Šamui savo dolerius.
-X-X************ ***********

Trumpos Kariszkos
Žinutes

Allijentai taipgi bombardavo Vokiszkus 
miestus Municha, Augsburgą ir kitus didelius 
miestus, kur sunaikinta daug namu, geležinke
liu ir fabriku. Allijentai ve! bombardavo Neapo
liu kur padare milžiniszkas bledes ir padege mie
stą. Žmonių taipgi užmuszta ir sužeista. Keli di
deli fabrikai likos sudeginti.

Namai Bus Isz Stiklo 
Po Karei

London — Matyt kad Musso- 
linuo jau per karszta Ryme to
dėl perkels savo kariszka sody
ba in Florencija arba Balogna 
o Rommelis perkele savo sody
ba isz Tunisos in Messina, Ita
lija.

Key West, Fla. — Nežino
mas submarinas paskandino 
Amerikoniszka laiva su ku- 
riuom žuvo 40 kareiviu. Po tor- 
pedavimui laivas užsidegė.

Boston, Mass. — Naujai isz- 
rastas stiklas, kuri galima 
pjauti kaip medi, bus naudoja
mas po karei del statymo viso
kiu namu, po pasibaigimui 
szios kares. Taip apreiszke Ar
mory. Houghton,, locnininkas 
fabriko Corning Glass kompa
nijos. Sako jis kad toki namai 
bus sveikesni ir szviesesni ir 
nesutruks ne supus taip greitai 
kaip namai pastatyti isz me
džio.

Smarkus Rusu Musziai
Prie Balaklejos

Moskva — Rusai užmusze 
2,500 Vokiecziu musziuose prie 
Balaklejos prie Donato. Daug 
kariszko materijolo taipgi Ii 
kos paimta.

Yonkers, N. Y. — Elzbieta 
Stamford jeszko persiskyrimo 
nuo savo vyro už tai kad jis 
pri vertine j o ja ant iszpildymo 
nepaprastu dalyku. Sztai neku- 
rie paliepimai ir norai tojo 
paikszo: uždraudė jis moterei 
iszeiti in miestą be jo pa veli-, 
nimo, turi ji laikyti du burdin- ėjo in darba. Motere apleido 
gigerius ir jam atiduoti pini- narna apie 7 valanda isz ryto,i 
gus, motere turi tarnauti kaipoj eiti in darba in fabriką. Žmo- 
tarnaite artimam name, turi > nes užtiko ja prie slenksczio 
ateiti in kroma kur jis dirba ir su perpjauta gerkle, 
prigialbet jam darbe per ketu- 
res valandas, 
blusu suėsta szuni kuri jis ra- Giacomo Matagorda, Italas, ku-

Užvydus Meilužis Nu
kirto Naszlei Galva

Ranka Prikalta Prie
Stulpo

| Scottsbluff, Kans. — Ketu- 
!res mylės nuo czionais prava- 

Winnsboro, La. - Amora jojantis automobilistas pate- 
Campagna, jauna ir Patogi'mino ant vien0 teleSraf1“10 
naszlele, likos nužudinta kada stull« raaka Pnkalta s" vlm; 
nln .InvUn Mntnrn o rtl A, d 0 ’ Kli. DUVC žinia aP16 tai PallClJ UI 

- _ . . . į kuri nežino ar ranka prigulėjo
- - - - - - - - - j prie baltos ar juodos ypatos

— - - - - in'nss kanas ant jos buvo balsei
sudraskytas. Ranka iszrodo lyg

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Trieste — Amerikoniszki 
eroplanai paskandino Italiszka 
laiva pristovoje Sardinijoj, Ita
lijoj. Daug kareiviu žuvo su 
laivu.

London — Hitleris su Musso- 
linu laike kariszka posėdi per 
kėlės dienas apsvarstydami ka
riszka padėjimą ir kalbėjosi 
kaip ilgai gales iszlaikyti Alli- 
jentu užklupimus.

Melbourne, Australija — An-

Afrikoje Allijentai stumia Vokieczius prie 
prapulties ir Rommelio kareiviai neturi laiko ap
siginti, palikdami paskui save daug amunicijos, 
ginklu ir maisto. Daug tanku likos sunaikinta. 
Italai su Vokiecziais bėga in saugesnes vietas. 
Rommelis nusiuntė savo kareiviams paliepi
mą kad nepasiduotu ir kad paaukotu paskutini 
lasza kraujo bet jo kareiviai neklauso tujų palie
pimu ir pasiduoda pulkais Allijentams. In kėlės 
dienas Allijentai paėmė in nelaisve daugiau kaip 
25 tukstanczius Vokiecziu ir Italu. Allijentai pa
ėmė 79 visokiu troku su amunicija ir ginklais,

gija jaukia jaunus vyruku- j guszau(|y(a taipgi daug Vokiszku eroplanu su 
nuo 18 metu ant kariszkos tar- j & i
nystos bet juos nesiuns ant ka 
riszku lauku.

London — Anglikai bombar
davo nekurias dalis Belgijos ir 
Holandijos, sunaikindami Vo- 
kiszkas stotis ir pristovas.

kareiviais.

Nuotaka Be Ranku pasirasze po tam numovė pan- 
tapleli ir nutraukė pancziaka 
nuotakai nuo kojos o toji su 
kojos pirsztais paėmė plunks
na ir greitai pasirasze po ak
tu. Toji jauna motere duodavo 
perstatymus su cirkusu keli 
metai adgal, raszydama pui
kiai su koja.

Auburn, N. Y. — Czionais 
atsibuvo nepaprasta vincziavo- 
ne, sude, Charles Dover su pa
na Edna Windsor. Kada virszi- 
ninkas sūdo priiminėjo prisie- 

Gmaha, Nebraskoje — Apie ga, užklausė: “Pakelkit rankas 
— paraudonavo nuo- 

stocziu prigialbsti gyventojams taka ir nuleido akis — vargsze 
sulaikyti vandeni isz artimu 
upiu, kuris užliejo visa aplin
kine, padarydama daug bledes 
del gyventoju.

ŽINUTES

buvo nukirsta su kirviu o kaip' tūkstantis kareiviu isz artimu in virszu 
! daktarai mano, tai turėjo ji 
prigulėti prie moteres. Ant ran

duos buvo iszdegintos trys lita- 
Įros KKK kas parodo kad tai 

'Nekurie kaimynai aiszkino buk|^uvo darbas,
motere nekarta jiems kalbėjo 
kad Giacomo jai kelis kartus 
kerszino nužudymu jeigu nesu-į 
tiks ant jo noro. i

Už taji darba likos nužiure- 
turi prižiūrėti tas ir aresztavotas kokis tai

do ant ulyczios ir parsivedė, uis lindo naszlei in akis nors 
Taip-gi jis karta pasakė jai kad] Pats turi paczia ir du vaiku 
ji buvo neverta tojo szunio ku
ri jis rado. Motere turi tiesa at
sikratyt nuo tokio vyro ir kaip 
rodos aplaikys nuo jo persisky
rimą.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

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

neturėjo ranku. Kada reikėjo 
užmauti žiedus ant pirsztu, bu
vo tas pat ergelis. Tada virszi- 
ninkas susiergeliavo ir isztare: 
“Juk reikia pasiraszyt ant vin- 
cziavones akto.” Tada jauna- 
vedis ka tokio pasznabždejo in 
ausi virszininkui, pirma pats

BUY
UNITED 
STATES 
SAVINGS 

fBONDS 
AND STAMPS

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

Bondus ir Markes.



“SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

Ikes egzekvijas su daugeliu žva- 
kucziu ir net trejes ar penkeles 
Miszias ir tas visikas kasztuoja 

[arti tu'kstaii'czio doleriu. Ant 
Igalo pastato da parniūkia ant 

Tūlas jaunas žmogus, isz-kapiniu kuris kasztuoja. apie 
Knoxville, Tenn., skundžiasi 500 doleriu.

Kas Girdėt APŽVALGA ŽINIŲ
Elmer Davis, Direktorius Offi

ce of War Information, 
Washington, I). ('.

VYRAI IR REIKMENYS

turime pristatyt maisto ir reik
menų jiems ir vis mažesni 
kieki sau, neturime tarp saves 
ginezytis pastangoj pagerinti 
arba net laikyti savo vietas.”

Gal ta supranta mu. .1 „au- 
nuoliai Tunisijoj arba. Naujoj t

AMERIKOS KINIE
CZIU APYLINKES

GYVENIMAS
(PER STEPHEN PEARCE)

davo — “asz nežinau ar mano pati buvo tipinga Nauja Ang- 
vaikai bus Kiniecziai ar Ameri- liete (New Englander). 'Civili- 
kiecziai. Asz tikiuosi kad jie zacicjos skersvėjai sunesze kar- 
pasinaudos savo gabumais ir tu — jauna Kinieti, kuris tapo 
progomis, kad jie laikys pagar- * Amerikiecziu ir jauna mergina 
boję musu szeimynos varda ir j senos Amcrikiecziu szeimynos, 

insigys pagarba tarp žmonių.” kuri tapo pavyzdys Kiniecziu

Kokia vra nauda isz to vis-kad ji kokia tai jauna moterų
užhipnotizavo, su kuria jis ve-'ko? Tik tiems kurie isz to daro 
liaus apsipaeziavo. — Tegul 
nebagelis tuom pasidžiaugs, to
kiu ant svieto daug randasi ku
rie per moteriai hipnotizmą' pešt i 
kaip in meszla instojo. į //

J keliolika menesiu be jokios ru-

TUNISIJOJ

nerob) Montgomery pulkai yr: 
veteranai karo dykuminis? 
musu jaunimus kareiviam:

-------------::------------- į- Visi žinome kad tarp gyve
Viena moterele, isz Sbenau- uaneziu žmonių tankiai kyla vi

sokį vaidai; barniai tarp pa
žystamu, jaunuju ir senujii, 
merginu ir moterių, tėvu ir vai-

O 7

ku, parapijom! ir kunigu ir 1.1., 
bet kokiu birdu butu geriausia 
tokius barnius pakrikdyti ?

Czion, ant. pavyzdies, paduo
siu akyva atsitikima kokis ne
senai atsitiko Pennsylvanijoj.

Vienam miestelyje gyveno 
pora vedusiu žmonių kurie vi-

doali, Pa., kurios vyras iszva- 
žiavo dirbti in. kariszika fabriką* 
prie “defense work” in Ches 
ter, Pa., parasze jam meilinga 
laiszkeli kuris buvo sekaneziai 
suraszytas:

“Kur tiktai einu, apie tave 
mislinu, ir tu man vis akyse sto
vi, mano Jonuli! Ar einu, ar sė
džiu, ar miegu, tai vis apie tave 
sapnuoju o'kada pabundu ir pa
žiurau ant tavo overkoezio ka- sados tarp saves ėdėsi. Ne tik 
banezio ant vinies, tai pirmiau
sia atsidusus pamislinu: o kad prie žmonių akiu taip riedavosi 
tai mano Jonelis czionais kabo- kad net sykiais insipiktino kai 

m ynam s.

Viena karta poreliai susilar- 
mavus net ant ulyczios, vienas 
isz kaimynu senelis, kuris pir- 
miaus rūpinosi juos sutaikiint, 
bet vis buvo ant. tuszczio, pa-

tai mano Jonelis czionais kabo
tu ant tos vietos. ’ ’

Laiszka patys matom kada 
vyras parvažiavo namo atlan
kyti paeziulę pabaigoje sanvai- 

4es. X

slaptingai bet. tankiausia i

Gal nidkur nesiranda taip lai- state kopeczias prie namo, už 
mingu moterių kaip ant salos silipo ant virszaus ir kiek ture- 
Sumatros. Pagal tenaitini pa-'damas pajiegu reke gvoltu: 
proti, visas turtas szeimynos “Auksztai ugnis!” Ant ri'ks- 
yra locnastimi paezios, ne vyro, mo vyras paleido moterių, ir 
kuri turi rūpintis labu savo1 abudu, vyras su paezia, buda- 

szeimynos. Apie persiskyrimus mi nuo tasyniu pailsia, iszbego 
nieko nežino, vyras su paezia ant kiemo ir klausinėjo kas 
negyvena drauge. Vyras buna .czion atsitiko, kad t.okis riks- 
atskyrium ir per visa diena net. anas pakilo, ar ugnis? r!ada. se- 
lyg vakarui nevale vyrui atlan-j nelis, stovėdamas ant kopecziu 
kyti paezios. Lyg keturiu metu augsztai, vela suri'ko visu bal- 
amžiaus Vaikai buna prie ievoj 

paskui 'buna pas motina pakol 
jie iszteka.

Kada vyras numirszta, prie 
stubos moteres būna pastatyta 
ilgas smaigas su karūnėlė ir pa
kol vejas nesudrasko tosios ka
rūnėlės, naszle negali isztekel.i 
už kito vyro. Naszlele buna la 
ba i varginga.

Todėl ant salos Sumatros 
pardavinėja ceiki labai lengva, 
beveik isz gazos, tam tyczia pa
daryta del naszliu karūnėlių 
kad vejas Ikogreicziausia "ja su-i 
pleszytu. Mažiauses vėjelis 
greitai sunaikina karūnėlė kad, 
in keliolika dienu naszle gauna 
ye'la suraminto ja.

“ Pekloje ugnis. Ten dega de! 
visu, ypa.cz tiems kurie pjauna 
si ir del szitos poros kuri dabar 
pjovėsi!”

prigaudamas juodu perskyrė 
nuo musztyniu.

Kai)) mes matome sziuose lai 
jkuose kaid mus Lietuviai ypa- 
. tingai vedusieji žmones, tan- 
, kiai barasi arba ir smagiai mu- 
szasi, kasžin ar nebūtu gerai 
idant laike tokiu vaidu 'koks

Visos tautos szelpia savo biz
nierius ir turi solidariszikuma 
tarp saves, tiktai Lietuviai, 
kaip rodos paibliidia avys nesi

Jeigu įkas nors mirszta tai lo
vai, vaikai, gimines, pažyšta-

. . i 1 >• V i laiko savo pulkelio. Turime jaumi ir draugijos skubina, su zie-:. ! . ’’
i «„•••/• 1 • 11 • 1 iuvales visokiu Lietuviszkudu vainikais, kurie, bendrai ...

, ! , • , , ■ rn > I biznierių o bet su svetimt.au-irniant, kartais kasztuoja 50 do ■ 
, . rn- • -i • ' ežiais broliuojasi ir daugelislenu. Tie vainikai yra suneszti l . ...
. -i , v ii-ii >>uo ju tavora pirkinėją. Sve-idant velioni pagerbt ir kad d .

.. , . . 1 timtaueziai nuo “foreigneriu”iszreikszt savo gailesti del mi-i . . . .
•.lobsta ir juos laiko ant juoko.rūsio.

Vainikai pabūna viena, ar tris Gal kada ir iszaiszkins musu 
dienas namie, paskui pirm ne- dvasiszkieji reikalą prakalbę,ji- 
baszni'iiko keliuose automobi
liuose yra vežami ant kapiniu 
ir užkasus neliaszninka, su
kraunami ant kapo ir būna iki 
palydetojai nuo kapiniu iszsi- 
jskirsto in niamus. Baskui už 
sanvaites laiko, duobkasei at
važiuoja su dviraeziu, sukrau
na vainikus ir veža in tuszczia 
kapiniu kampa kur numeta vai
nikus in kūgi, iszdžiuvimui ir’metu, Pamokinimai, Apie boba 
isudeginimui.

Ar-,gi reikalinga tieji 'žiedai ?
Numirė tėvas ir paliko savo 

senukus tėvelius, paliko savo 
mylima žmona ir keletą vaike- 
liu-sierateliii. Motere, mylėda
ma savo vyra, kelia dideles 'bu
dynes, iszrenka puiku, m.inksz- 
ta brangu graba, užperka pui-

mo apie ta’ji dalyka o lame 
daug padaryt u gero del Lietu- 
viszikos visuomenes.

ISTORIJE “pie Ila isz ma 
-----------------  iszo iszlins, A] 
yva in virszu iszkils, Kaip už 
laikyti sveikata ir apsaugot) 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne 
užmirszt, Kaip dagyvent 100

,---------------- , .
! 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^. 
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Gvinėjoj. Bet gal ir daugžmo 
niii ezionai namie irgi ta su-

Office of war inf., h. D. C

Kada Lowe szeimyna susi
laukė dvyniu, jie buvo pa- 
kriksztyti ir pavadinti Wilson 
ir Marshall, užvardinti del tu

Lowe, kai)) milijonai Amerikos 
■ indkiniu buvo produktas “mei
lina- not ” (puodaskuriame vis-

mandagumo.
Bet levas niekados netapo 

tikru Amcrikiecziu. Taigi svar- 
biauses taszlkas jo gyvenime

pradžioje buvo labai sunku, 
bot pa inveikimui Vakario ine-

ISZL1ETUV0S
a nuo ju atimta

kad netik musu, vyrai liet inka
ro reikmenys puikiai iszsilai 
ko. Musu M-4 tankas yra kuo- 
puikiausias veiksmuose. Vo 
kiecziai turėjo didesni bet jis 
buvo keblesnis ir ne geitas. 
Musu lėktuvai Įeroplanai | g’er‘
taipgi, ypacz * skraidanezios 
tvirtoves. P-40 visada pasek 
mingas dykumų kautynėse, be' 
praeitais metais nebuvo toki 
geras Bacifiko veiksmuose, jis 
puikus Egipte ir Tunisijoj.

SUVIENYTU TAUTU
JŪREIVIAI

Tarp Allijantu vajuje daly
vauja Britai, Amerikiecziai. 
Francuzai kurie seka, Giraud 
ir Francuzai kurie
Gaulle, ir dar vyrai tuzino ki
tu tautu: Norvegu, llolandu

remia Dt

vyrai tarnyboje, kuri visis'zkai 
negarsinama, pavojau iszstato

tai Suvienytųjų Tautu Preky
bos Laivyno vyrai. Be sziu vy 
ru negalėtume iszloszti visuoti
na k a ra.

šiai neramus, kai kuriais

tais, bet praeitas Kovo meuesis 
buvo blogas snlmiarinii 1111- 
skandinimams. No blogesnis 

už kelius menesius praeitu ine-

miu negalima, lazduoti, nes

daug laivu buvo nus'kandyta, 
b( t milžihiszkas skaitlius laivu 
su karo reikmenims, saugiai

Suszaudytas Už Ginklo
Laikymą

zia Kiniecziu szeimyna, nors; 
pil mažai žmonių suprato kok-•' 
ai charakteringas A.m.eri.ov

A meri koniszkais
Kaunas, Lietuva. — Vokie

čiu ypatingasis teismas Kaune

na Norkų, 42 metu amžiau.-’, 
mirties bausme už ginklo lai
kymą be leidimo.

Važiuoja Iii Kauna Ant 
Vienos Kojos

1 i a uti geležinke 1 i a i s, pat i r i ame 
isz tokio keliones apraszymo:

“ Deja, sziais laikais ne kiek
vienam yra prieinamos kelio
nes.

O jeigu 'kam ir tenka važiuo
ti, tai neypatingas malonumas 
nuo Radviliszkio iki Kauno 
per nakti iszstoveti ant vienos 
kojos nes vagone dažnai trūks
ta grindų antrai kojai pastaty
ti.

TIKRAS VAIKINAS
Isz Smalenu kliosztoriaus 

krestorius pasitiko ant. kelio

nystoS. Kvestorius prakalbėjo 
in ji kelis žodžius ant, ko labai 
iszmintingai atsakinėjo. O kad 
dažinojo jog neturi levu, ir jog

<‘it i iii kliosztori o in kuri nebu
vo toli. Vaikinas kada nusida- *
ve in kliosztori palaike ant to

iii vaikuc.'.iu 
vardais, nors 
viena isz se-

vailku 1 koiK'ja vaikai laikinai atidėjo 
savo Amerikos inproezius ir

pasiekė paskirtas vielas. Vo- 
kiecziai nelaisvėn paimti Tu
nisijoj, buvo nustebint i kada 
mate Amerikos kariuomenes 
milžiniszka ireikmenu kieki,

kai prie piet. Rodos nebuvo, 
turėjo laukt karidoriuje kur 
kabojo daug visokiu abrozu o

KOVA PRIESZ AUKSZTAS
KAINAS [PREKES]

Dabar algos ir'kainos 'lieczia 
kiekviena, asmenį,' kiek\iena 
žmonių kliase. Vetiiodamias 
Bankhead Biliu prezidentopra- 
ncszimas pareiszke: “Dabar 
mes visi, ūkininkai, darbinin
kai, prižiūrėtojai ir indelinin-l 
kai, turime suprasti, kad mos 1

Vice-president Marshall pa
rasze laiszka dvyniu tėvui, ku- 
riuomi jis sake — “ But i geram.' 
Amerikos piliecziui, pagal nm ; 
no supratimą, yra geriauses da 
Idkas pasaulyje ir nors asz ne-'

pirma diena mdkyikloji 
mo'kvtoja užrasze visu 
tautino kilme.

“Louisa Fleishhadker—Aiis-mveikino ji pagal Kiniecziu nu
iro.” Ji Iiabreže žodi “ Aust re.’! statyta ceremonija. Motinos te

ta \’ede sveikinimus o vyriau
ses sunūs ir jo Amerikiete 
žmona, klūpojo priesz tęva ir 
nustatytais momentais kakto
mis musze žeme ir aptarnavo ji 
arbata ir saldainiais, inrodyda- 
mi savo paklusnumą.

nelope Lincoln—Amerikos neg
re.” “Yuri Matsuyama Japo
nas.” “Maria Bucinclli—Ita
le”. “1 leinz ('reyer Vokie
tis.” “Bardee Lowe Kinie
tis.” Toksai buovo suraszas
mo'kiniu.

Vienas isz jo mokytoju jam

ežius pasaulio gėrybėms, asz! 
galiu jiems linkėti užaugti svei-| 

kiems ir Imti paguoda levams^ ,

cisžkaus. Vaikinas in tuos ab- 
rozus žiopsojosi kada iszejo 
gvardijomis (vyriauses kuni
gu) i r bakstelejas in pet i vaiki
nui paklausė:

— Ka nori, mano vaikeli ?
\hiiikinas paibueziaves jam 

ranka papasakojo apie pasiimi-' 
tyma su įkvestorium ir jog jam 
li(“]»e ežia ateit i. ;

Gvardijomis da paklausė

tuos szveiitus iii 'kuriuos žiurė
jai o ir dabar da žiūrai ?

Vaikinas ilgai nemislydamas 
negalime pagerinti gyvenimo tarė
sanlygas viso karo laike. Ki 
ton pusėn mes turime pasiaulko- Kas

mano vyną iszgere? O tas ki
tas atsiklaupęs muszasi iii 'krekens'ime. Mums visiems bus 

pakankamai jeigu tik visi ban
dys per daug neturėti. Ir pre
zidentas pabrėžė, mos tik pra- kus, uždejas ranka, ant kruil-

nau

(Szv. Petras) sako: “kam juml 
bartis? įmikite raktus, eikite in

pasekmių. Vyrai, kurie lyg, 
sziol buvo linksmi ir palenkiu- 1 
ti, turi apleisti savo szeimynas, i- 
palikti gerai apmokamus dar- t 
bus ir stoti, in kariuomene už j 
$600 per metus, tik su mažu susilaikė ir priėmė vaikina, isz 
(paskyrimu del ju užlai'komujii kurio pranaszavo tureli gera 
žmonu ir vaiku. Mes, kurie kvestori Ikuris, gales kaulyti 
liekame ukesiszkame gyvenime nuo žmonių avis ir žąsis.

iai gimė

Prezidentu. Per menesius jau
nuolis skaito ka tik rado apie 
Amerikos istorija ir Amerikos

Vienas isz Lowe vaiku, Bar-

Father ami Glorious

vo gyvenimą kaipo jauno Ame-

niecziai. Jis raszo apie levo gy
venimą. Amerikoje, nes tėvas 
yra, 'knygos turinys, žmogus, 
kuris buvo žinomas del savo 
teisingumo ir visu pagerbtas 
San Francisco apylin'kej kur 
jie gyveno.

venimo ir kad jie gali ingyti 
Amerikos draugiszkuma buda 
mi nuolaidus kitiems. Jie pats

nio reikaluose.

tu tėvas norėjo pasidaryti ezio-

e. .Jis ezionai gyveno, jo 'bran
gieji buvo ežia, palaidoti ir jo

Amerikos gyvenimo ir inpro-

rai, jis'pirmu ’kartu susidnre su 
diskriminacija (darymas s'kir 
tomo tarpe žmonių tautu).

■ “ Visur buvau s ui iki as su pa- 
sitycziojimais arba, paniekini
mu —■ ir visada su tuom paežiu 
atsakymu “gaila, ka tik rado
me darbininką' tam. darbui.”

anūkas gimė, kiaušy- 
Lowe szeimyna. buvo 

Amcrikiecziu ar Kiniecziu tapo 
iszsprenstas visais laikais.

“Jis mums atidarė vartus 
naujo iszgyvenimo” jo tėvas 
raszo jo gimimo valka ra. ” “Jis 
irgi, turėsperęiti tilta, tarp Ry
lų ir Vakaru. Isz vienos puses 
yra. jo molinos szeimyna, kurio

Kada
mas ar

nnot ikis,

Pagaliau Pardee Lowe rado 
savo vieta Amerikos gyvenime 
kada, vedė žmona isz Naujos 
Anglijos. .Jo szeimyna buvo 
nustebus ir susirinko kritiszlkai

mus.

nic'cziii inproeziu, iszmokimas 
ju sveikinimu nustebino s.zei- 
mynos senesnes moteres, kurios 
apgagilestavo jaunosios kartos 
nopal sėjimą. Kiniecziu iiipro-

“Mano tėvas buvo labai pa
tenkintas. Mano žmona, invert i- 
110 szeimynos garbinga varda 
ir tapo pavyzdys jaunoms Ki- 
nietems nes ji neatsisako musu 
tradicijų ir iniprocziii, nors ji

Ant Mariu S3 Dienas Ant Tropto

Pasilikia tiktai skūra ir kaulai ir psrgyvenia baisias kan- 
czias ant mariu ant tropto per 83 dienas, szitie vyrukai isz- 
liko gyvi ir likos surasti per Amerikoniszka laiva. Likos 
atgabenti in pristova. Isz penkių tu j u nelaimingu, pasiliko 
tik trys gyvi. Du mirė nuo bado ir likos palaidoti mariose 
per likusius tris. Kareiviai maitinosi tik žalioms žuvimis 
kurias pagaudavo ir gere vandeni kuri pagavo in audeklą 
kada lijo.

tos puses yra jo Kiniecziai tė
vukai, kurie per ji mano invyk- 
dinti savo svajones. Pagal ju 
genedlogini skaieziu jam isz- 
rinko 66tos kartos ainio varda. 
“Tsu-1” harmoninga. Ainiu 
Dovana. (Harmonious Gift pi 
the Ancestors). Bet mums jis: 
yra. daugiau negu pasireiszki- 
mas praeities. Jis yra. musu už
statas ateičiai. ”
—Common Council for Amer. Unity.

i
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() mama, geroji

Mylėjai tu mane , 
Gražiai auginai.

Tu kiekviena ryta
Mano szukavai,

Dainas dainavai.

O mama geroji 
Kur-gi I u dingai. 
Kodėl mano maža

Asz vargstu czion viena 
Niiliiidiiši laukiu tavęs,

O mama geroj 
Kur tavo szirdis,

Del ko manos negirdi ?

Tu guli kapuosia 
Tau ram.ii tenai,

Reikia, man ezionai!

Pasiimk ir manot

A
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Vokiecziu Bombardavimas Casablankos

Tai Vyreli, Sugertuves!
Rože Kleipiute buvo vienati

ne dukrele turtingo ūkininko 
Rudeniu kaime o vaikine, buvo 
patogiausia mergina visoje ap
linkinėje. Turėjo ji devyniolika 
metu amžiaus kada jos tėvas 
numirė, palikdamas ūke ir ge
ra rankogali pinigu. In puse 
metu, jau kai]) amaras pradėjo 
atsilankinet jaunikaicziai, gas-

Rože labai turtinga tai ir jis 
nesuprato del ko motina su 
cfuiktere apie ji tupinėja.

Szeimyna pradėjo bambėti 
apie tekėjimą Rožes, motina su 
duktere pradėjo mislyti apie 
kraiti,pradėjo sinti szi, ta. Viii-' 
eas vaiksztinejo nulindęs, kai]) 
rodos strėnų nevaldydamas, 
vienok priesz nieką neiszsida-

padoraicziai isz artimu ir toli
mu aplinkiniu, kad insisukti už 
žentus. Bet Rože gražiai iszsi- 
kalbinejo, jog nenori motinėles 
apleisti ir jog turi prižiūrėti 
nke. Bet po kokiam laikui su
prato abidvi jog neatbūtinai 
name yra reikalinga gaspado- 
rius. Rože vienok nelabai sku
binosi su isztekejimu o motina 
ir neprispyrinejo, vienok sutar- 
pinti dora, vaikinėti už szioki

ve, kas jam kenkia.
Po keliu dienu iszrades pro

ga, tare in Klepaitiene: i
— Kad jau Rožele teka už 

vyro, tai jau gaspadoriaus ne
reikės, tai man. isz laik pasaky
site, kad asz galeczia pasirū
pinti kur kitur del saves vieta.

— .Bei tau taip sikubu, Vin
cuk! Priesz Kalėdas vestuvių 
nebus o per ta laika gali kas 
netikėto atsitikti, — atsake se-

Amerikoniszki kareiviai pataisineja prūdą kuris buvp sunaikintas per Vokieczius 
Casablankoje, Afrikoj. Gyven ojai buvo apsvaiginti baime p) tam bombardavimui kuris 
padare milžiniszkas bledes gyventojams. Mažam paveikslelyje matome motina kuri rado 
savo sūneli tarpe griuvėsiu kuriam neatsitiko nieko blogo. Kitam paveiksle žmones pasi
liko ant ulycziu tik su tuom ki galėjo iszgialbet isz griuvėsiu. '

toki gaspadori, kaipo vyresni
berną kuris prižiuretu szeimy- 
na ir turėtu aki ant gyvuliu ir 
ant visko.

Vincas buvo doras ir jaunas 
vyrukas, visi žmones kurie ji 
.pažinojo, labai gyre o ir buvo 
vertas pagyrimo. Dirbo nuo ry
to lyg vakaro o apie ūki gerai 
numanė, szeimyna laike szarbei 
o vienok 'buvo teisingu ir prie- 
teliszlku ir buvo jaunikaitis ne- 
įsutersztos dorybes. Buvo neisz- 
laidus, užtarnautus pinigus 
czedino ir talpino in gminos 
kasas, karezemoje niekas jo ne
matė, gal pora kartu per meta 
nueidavo ir tai su reikalu. Nie
kas negirdejo keiksmo ne plio- 
vones, turėdamas kiek liuoso 
laiko, skaitė naudingas knyge
les del szeimynos ar gyvenimą 
szventuju.

Ukininkyste ėjo labai pui
kiai, abidvi gasipadines, moti
na ir duktė negalėjo atsigirti. 
O reikia, žinoti, kad tas Vince
lis 'buvo gudrus ir patogus vy
relis, tai ir Rožele pradėjo ant 
jo alkide turėti. Juk ir jis ne 
viena, karta meilei in ja nusi- 
szypsodavo bet drueziai ir isz 
tolo nuo jos laikėsi nes jam ne 
nesisapnavo kad tokia turtin
ga mergina teketu už jo. Tiktai 
su tuom iszsidavinejo jog del 
Rožes labai buvo prielankus ir 
ant jos paliepimo butu ir in ūg
li i inszokes.

Keturis metus gaspadoriavo 
Vincas Klepocziu. name. Tame 
viena diena motina atkreipė 
atyda dukters jog įimtu laikas 

, pamislyt apie aps i vyravimą. 
Mergina užkaito o paskui drą
siai atsake jog noringai iszte- 
ketu jeigu gantu atsakanti vy
ra o atsakaneziu palaiko Vinca 
io jokio kito nenorėtu.

Motina juokėsi isz pastana- 
vijimo dukters, paskui pasakė 
jog liuką ant Vinco norints yra 
tiik bernu. Rože turi turto in va
les o geresnio gasipadoriaus ne
surastu niekur.

ne.
Bet Vincas ir dabar nesupra

to, pakratė su galva ir atsitrau
kė. Tuojaus žmones pradėjo pa
sakoti, jog Vincas nuo naujo 
meto eis pas Vaitiekų.

Dabar Rože buvo supykus 
ant Vinco per kėlės dienas bet 
jis ant to nepaiso ir jau ji pra
dėjo pribijot jog jos nenorės.

— Taip praslinko menesis,—
atejo Kalėdos.

Žmones lenktyniavo dasipra- 
timuose ir mine, kas tokis yra 
Rožes jaunikiu, bet ne vienas 
negalėjo pasakyti kaip vadina-
si.

Vincas su Rože kasdiena bu
vo smut nesu i. Motina matyda
ma tai, temine už gera, paimti 
ta daly'ka ant saves.

Viena dienia paszauke Vinca
in grinezia ir atidavė viso me
to alga. Vincas laja diena tu
rėjo gailia szirdi. Patrynė akis 
su rankove, susigraudino labai 
ir isztare pro verksmus.

— Dokui jums szimtaropai, 
neturėkite ant įmanęs jokio pik
tumo... Asz czion bueziau lyg 
sudilai dienai.

czion, galėjai būti, — tarė gas-

dvejo, jaunikis alpie tai tyli,! 
merginai net sarmata priesz' 
žmones.

— Tai gal kokis vėjavaikis!, 
— tarė supykęs Vincas. — Te
gul sau keliauja (kur pipirai au
ga o jeszkosikitokios merginos
už paezia. Rožiuka gaus kita,— 
gali iszsirinkti koki nori. To
kios patogios merginos visoje

— Tai melas! Asz su tokiais 
kvailiais neužsideda ir nese- 
braukuj! Ar jis czionais yra 
kaime ?

— Taip, netoli nuo ežia.
— Kai]) vadinasi ?
— Vincas, — tarė gaspadine 

nusiszypsojus.
— Tai dabar tu žmogau, ži

nok! —- tarė uižsimislines berne-
aplinkineje negaletumei rasti; lis: — Vincas, Vincas? — Die-
ji ir del grafo tiktu! i važi, jokio Vinco nežinau; kur

Sene szyipsojosi, tai]) jai pa- jis yra ir pas ka buna ?
tiko toji kalba. Už valandėlės — Nu-gi gaspadoriauja pas 
vela tare: naszlia Klepaitiene.

— Kad Rože nenori kito, in
taji insimylejo ir gana.

— Tai-gi insimylejo o dabar 
nenori ?

Vincas paszoko kai]) nupli-
bylas su karsztu vandeniu, ad- 
bulas atsiyrė Ii nik pecziaus.

— Ar tai asz esi u tuom jauni-

kalbėjo:
— Taip, asz tave noriu bet 

kailį)'dabar iszrodai tai nenore- 
cziau.

Tik dabar Vincas apsižiūrė
jo, ka jis padare! Užkaitės kai]) 
burokas, iszbego laukan iii sa
vo kamaraite su teszluotu už
pakaliu.

In tris nedeles po tam, atsi
buvo puikios vestuves. Per tris 
dienas lėbavo, gere, valgė ir 
dainavo, prikiszdami Vincui ir 
Rožei:

Ne atsitinka visados,
Jog vyra gauna isz teszlos:

Ir su Vincu tai]) buvo,
Vos teszloje nepražuvo!

— Asz manau jog jis jos no-Įkiu, — paszauke jis, — ar tai 
ri tiktai nieko nesako, nežinau 'manės Rožiuka. nori?

— Ar tokis iszdidus? Tai gal 
paeina isz ponu ?

buvo ikampinimku.
— Ir tokis ubagas da uosi

— Tai paklausk pats, — ta
re motina. tycziodamasi isz jo.

Vincas negalėjo rimti nuo 
džiaugsmo ir ’klo'ktelejo ant 
suolo prie pecziaus iii teszla o 
motore paszauke kai]) nudieg-

TAI DIEVO :: :: 
:: SUTVĖRIMĖLIS

ka jam parodo szpiga, paima 
szluota ir iszvare ant sausu gir-! 
riu!

— O g
bet i, — tarė motina.

— O del Dievo szvento, Vin-

BALTRUVIENE

Nesmagios tai žinios, 
Jeigu nesutinka gimines, 
Sztai viena tai]) padare, 

Kad uoszve ir (lede iszvare. 
Žmoncliai vietos neturėjo, 
Pas kitus ant bardo nuėjo, 
'Bus atkopti kada, .pyragai, 
Kai]) užaugs ju vaikeliai.

Abudu staugsite, 
Kaip senatvės susilauksite, 

Ba kai]) nesigailėjote t uju 
seneliu,

Ta pati datirsite nuo savo .
vaikeliu.

* * *
Kur vėl nes negali, ten boba 

siunezia,
Ant. sprando žmonių ja. už- 

si uncziai,
Idant, kvailius in pagunda 

vestu,
Velniui juos greieziau pavestu.

Džerzeje panasziai atsitiko, 
Ragana dora vaikina atit iko, 
Idant prie gricko ji davesti,

Liepe kitam ji pas save atvesti.
Kad laiszka del jo turi, 

Tdgul pribuua, ant nieko 
nežiūri,

Naujienos puikios, 
Nuo jo mylimos.

.Vaikinelis niėko pikto nesi-
tikėjo,

Greitai pas taja. boba nuėjo, 
Laiszlko nerado tiktai gerymo, 
“Iszgerk szirdžiuk, tik viena.” 
Vaikinelis supratęs josmierius.

— Žinoma, turiu iszeiti, — 
atsake Vincas, jeigu Rože teka 
už vyro, tai jau jums gaspado
riaus nereikes.

— Ka tu posmuoji, kad mes 
tave norime ir ant tolinus turė
ti u'ž gaspadoriu.

— Tai negalima nes žentui 
butu sarmata, — atsake Vincas 
o pas'ku i dadave:

— Kad tiktai Rože butu lai
minga! T 
nors galecziau jai ka gero pa
daryti pirm negu iszeisiu isz 1 nuite, kuri inejns atnesze gelda .Į 
czionais. Isu

Dabar Klepaitiene suprato kepti ragaiszius ir pastate prie 
kai]) jis yra. prisiriszes prie Ro-1 pecziaus ant suolo kad iszkiltu. 
žes ir ėmėsi su tuom dalyku Kada pastate, mergina, iszejo 
linksmiau. (prie kito darbo. Kada ji iszejo,

— Da mat su vestuvėms ant Klepaitiene pradėjo isz naujo:

m t ko tu užsėda i!
Bet Vincas buvo kai]) kur

ni jis nedrysta prabai- czias> negirdejo ir neinate nie-
ko, sėdi sau teszloje užsidunk-

pasirodys, tai jam parodykite 
kokia baidykla kai]t del žvirb
liu o ne mergina. O ar jis žino atsitiko

— Ga1! ir žinotu kad tiktai 
alkis atidarytu.

Ant kli'ksmo atbėgo Rožiuka, 
m.islydama. jog kokia, nelaime 

. utniilku. Paregėjus Vincą se- 
Idinti teszloje, sukliko dideliu

Bet Rože turėjo puikybes ne
mažai. 'Nenorėjo pirmutine kal
bėti apie tai su Vincu, motina 
taip-gi uždraudė kad ne žodeli 
necypteletu. Turi Vincas pats 
susiprasti ir praszyti Rožes už 
paezia. Nuo to laiko buvo Vin
cui abidvi prielankios, apsakė 
jam apie turtą ir ipavede jam 
ukiszkus reikalus atlikinėti, pi
nigus iszmoketi del samdininku 
ir visokias randavus mokestis 
mokėti. Nors tas viskas iszrode 
navatna, vienok mate dideli 
skirtumą, tarp saves ir Rožes Į 
nes jis buvo ibiedmas tarnas o

TEMYLITE
SKAITYTOJAI!

Raszant laiszkus in redakci
ja “Saules,” malonėkite isz- 
aiszkint koki turite reikalą ir 
jeigu siuneziate pinigus, tai pa
žymėkite už ka siuneziate juos, 
o apturesiste geresni patarna- 
vima be jokio užvilkinimo ir 
apsisaugosite nesmagumu. Ne- 
kurie prisiunezia pinigu be jo
kio iszaiszkinimo už ka pri
siunezia pinigus. Taipgi, ra
szant laiszkus, jeigu geidžiate 
atsakymo, neužmirszkite inde- 
ti markes del atsakymo, nes ki
taip jusu laiszkas neaptures jo
kio atsakymo. Laiszkus ir Pi
nigus visados siunskite ant szio 
adreso: Saule Publishing Co.,

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

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

:: ::
SAULE PUBLISHING CO.,

ll^A - B - GĖLAIS
? s

| arba pradžia *
| SKAITYMO i 
| ...ir... :
I RASZYMO J J _ ¥
;64 pus., Did. 5x7col. i 
S Tiktai, 10c. j
I --  *“SAULE ”
į MAHANOY CITY, PA. * 
*-K***-K*** *****************

Kad ji mislina tik apie niekus, 
Iszsprudo per duris,

Suglaudęs ausis.
* * *

Sei, jus, Alonikarmu mengicos, 
paliaukite,

Taip daug gurno nekramtykite, 
Ant kampu nestovėkite, 
Ir bambilistu nelaukite.

Badai nekurios Lietuviszkai 
užmirszo,

Net vaikinai ant ju inirszo, 
Kaip da kart pas jus atva

žiuosiu,
Tai visko iszmokysiu.

Nuo pavietres ir vainos,
Ir nuo valkatos mergos, 

Tegul kožna Dievas sergsti, 
Nuo tokio apsivedimo gelbsti.

O taip, Greice daug vyru 
turėjo,

Katras kendžiu pirko, taji 
mylėjo,

Nek u ri os i sztelke j usios ta i p 
daro,

Sena, paprotį vis varo.
Visi ( kalei ir Mikai neisz- 

garuoja,
Ba norints jau motere bet. juos 

ga ūbavo ja,
Ir pas save vilioja, 
Ir kožna myluoja.

Lu'kaut vyrai nuo tokiu, 
Nekuriu Filadelfijoj valkatų, 
Ba. ko nauja, szukute intraukia, 

To ne jo'kis tkemikas ne- 
iszt raukia.

Rugsėjo menesio pradžioje 
buvo gailia, vėsus oras, dangus 
apsidengęs storais, greitai be- 
ganeziais debesiais,'dienomis ir 
naktimis palydavo lietus — 
szlapia, nemalonus purvynas.

Karta vakare parginė Pet
relis namo gyvulius. Pasitiko 
ji Taksiukas ir Margiukas suk
dami uodegas, kuriems Petre
lis padalino po gabalėli likusios 
duoneles ir ėjo sodo linikon; be
eidamas jis pastebėjo kažin ke
lio ant tvoros tuipinczia katele, 
paszauke szunis ir užpjudė ja. 
Margis buvo jau sugriebęs ta
šyti katele, kaip pribėgo vy
resnysis Petrelio brolis, Juozas, 
ir atgyne nelaimingaja sakyda
mas:

— Petreli, argi taip daro 
padorus piemeneliai, ar-gi jie 
pjudo nekaltus žvėrelius ir 
džiaugėsi isz ju nelaimes; at
mink, jog kate tai taip-gi Dievo 
sutvėrimėlis, paleistas gaudyti 
pelių ii- žiurkių, kurios daug 
padaro žmoniems nuostoliu: o 

' tu, kaip koksai piktadarys, no- 
|ri atimti jai gyvybe.

Petrelis stovėjo galva nulen
kęs ir ka tai galvojo.

Į Po vakarienes Petrelis užko
pė ant krosnies ir atsigulė. Sto
vi jam. akyse toji pati katele, 
prie tos paezios tvoros, visa 
purvina, apdraskyta, kniaukia, 
tarsi meldžianti kokios norint

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

HAT PRISIUSKITE 
TIKTAI 50^ O APLANKYSI
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T.
-------

SETAS Nr. 100 !

Velniszkas Malūnas, Ant 
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai
nele, Dūmojimai, Ketvirtas 
Prisakymas Dievo, Kelautojei 
In Szventa Žemia, Beda, Ęaip 
Tamsunus Prigauna, Pranuko 
Nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus Neleido In Dangų, Baus
me Už Szyksztuma, Mažo 
Sziaucziaus Dideli Reikalai, 
Senelis, Dienos Kentejimo 
Nanto j, Nelobulas Žmogas, Po 
Laikui, Onytės Laime, Per 
Neatsarguma In Balta Vergi
ja, Pusiau-Gavenis, Vieszpats 
Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva
ke, Del Pirsztiniu, Apie Miri
mą, Pavasaris, Apie Sauka, 
Menesi, Žvaigždes Lr Kitus 
Dangiszkus Kunus, Meszla-Ve- 

|žis, Grapas, Egli-Aržuolas Ir 
Uosis, Budyne, Baisi Naktis, 
Dzuoko Pasaka, Protas Ant 
Proto, Ir Keletą Trumpu Pasi
skaitymu. Ant Adreso: 
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa. U.S.A.

raaiikas prie jos tardamas:
— O tu mano Rožiuka, myli

ma, labai tavęs praszau, jeigd 
mane nori, tai ipikie mane ko
kiu esmių. Busiu tada laimiu- 

l’asikal'tejima pertrauke tar- gi,,usi|l .žraolgl„n al,(. svieto; ,)er 
į visa mano gyvastį ant ranku 

užminkyta teszla, ketino favc llesziosiu.

* ! Rože suspaudė jam rankas ir
patraukė ji juokdamosi isz gel
dos. Vincas stojo o gelda buvo 
(nulipus prie sėdynės jog pri
bėgus motina, vos atėmė o Rože

nori paimti už vyra ?
— Labai nori, ap

Taip man jos gaila, kad norj ne klausyti.

— Isz tikro, pati nežinau ka

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

padaryti su taja mergina; kad 
tu, Vincai, norėtumei, galėtum 
tam jaunikiui priminti apie ta. 
reikalą.

1Į — Ka jau su tuom, tai duoki-1 
te man pa'kaju, — tarė Vincas! 
purtydamas su rankoms.

j — Juk ka tik kalbėjai,' jog 
del Rožes viską padarytumei.

— Taip, visiką, bet apie pirsz-
1 y s t a. 11 e n u s i m a n au.

-— Tu greieziausia padarytu
mei nes tai tavo geriauses sėb
ras.

Vincas net alkis isztempe ir 
iszsižiojo.

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

' pagelbos. Tai]) Petreliui su- 
Įspaude szirdi jo pasielgimas, 
jog jis tuojau atsiklaupė, sukal
bėjo poterėlius, perpraszyda- 
mas .Dievą už savo kaltybe ir 
prižadėjo niekados nei kankin
ti, nei pjudyti niekam pikta ne
daru neziu žv ereliu.

Giesmiu Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00 

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.
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Žinios Vietines
— įSeredoje pripuola Sz'v. 

Justino, ikaiukytinio. Petnyczio- 
je Septynių Sopuliu Szv. P. M.

t Ona Urbiene, isz Trento- 
no, mirė praeita Ketverga Lo
cust Mountain ligonlbuteje, 
sirgdama tik trumpa laika. 
Velione <gime Lietuvoje, pribū
dama in Amerika apie 30 me
tu adgal. Prigulėjo prie Szv. 
Juozapo parapijos. Paliko vy
ra Antanu, du sūnūs, dvi du)k- 
teres ir dvi seseres. Graborius 
L. Traskauskas laidos. Laido
tuves atsibus Seredoje su apei
gomis Szv. Juozapo bažnyczio- 
je, 9-ta valanda.

—■ Jurgis L. Simnisz'kis 
[George L. Senesky], sūnūs 
Vinco ir Mares Simniszlkiu, gi
mė Balandžio 4, 1922 mete, ir 
kriksztytas Balandžio 22, 1922 
m., per Kun. P. Czesna, Szv

Edvardu mieste, 'dvi įdukteres, 
pati Juozo Glaudelio mieste ir 
kita dulktere Filadelfijoj. Toli
mesniu žinių nedažinojome.

i e'

Jeigu Kas Pasikaria, 
Tegul Kabo

Erie, Pa. — Nesuprasdamas 
gerai Amerikoniszku tiesu 

I Max Greideris davė deszimk 
miliutu daugiau ant mirimo sa 

|vo uoszviui. Žentas užtiko savo 
uoszvi kabanti ant virves, c 
girdedaas kad yra uždrausta 
dalypsteti pasiikoreli pakol 
neapžiures ji koroneris, i.-'zbe- 
go jeszkoti tojo virszininko no- 
rints uoszvis da buvo gyvas ii 
galėjo ji iszgialbeti nuo mir
ties. Sutikės palicijau'ta ant 
ulyczios, apsakė jam kas atsi
tiko. Abudu nubėgo in narna 
uoszvio, bet jau buvo per volai 
Uoszvis jau buvo sustingtas ir 
nerc ik alavo p a g i ai b o s.

Gali Plauk ii Vandenyje Ir Važiuoti Ant Žemes

Szitas naujo budo automobilius, padirbtas per Fordą, gali ne tik važiuoti ant žemes 
bet ir plaukti vandenyje. Penki kareivia igali sutilpti in ji. Tieji naujo budo automobilei 
yra naudojami ant Afrikoniszko lauko ir kitose dalyse Europos kur musu kareiviai randa
si ant tarnystes.

KOVA SU BADU

Motina Mirė, Apleistas 
Kūdikis Užsilaikė Prie

I

Gyvasties Per 4 
Dienas

Laramee, AVyo. — Kaip yra 
didele kova priesz mirti, gali
ma imti paveizda nuo 19 mene
siu amžiaus 'kūdikio, kuris per . i ketures dienas prisilaiko prie' 
gyvasties. j

Szeimyna Geor. Thatcher j 
gyveno kainuosią atitolinta 
nuo žmonių. Motina mirė stai- 

| gal szirdies liga. Kaimynai 
po keturiu dienu nematydami 
durna isz kaimo, dasiprato kad 
ten ne viskas pared'ke. Ateja. 
iszmusze duris ir rado ant grin
dų gulinczia. negyva motere o 
kūdiki gulinti szale jos, vos gy
va. Daiktai grinezioje parodi-

“Dvasia” Suardė Ju 
Gyvenimą

Clarksburg, W. Va. — Nega
na kad gyvi žmones suardo gy
venimą tarp vedusiu poru, bet 
reikėjo ‘1 dvasiai” inkiszti savo 
dvyleki in gyvenimą palicijan-. 
to Charles Wringley, kurio pa- 
cziiile badai aplaike žinia nito 
“'dvasios” bulk josios vyras 
susinesze su kokia tai moterėlė 
vardu Edna, na ir moterėlė už
vedė skunda ant persiskyrimo 
nes josios nužiūrėjimas puolė 
ant pažinstamos Jennie Mor
gan, kuria taipgi apskundė 
ant tu'kstanczio doleriu už pa
veržima meiles savo vyro.

Sudžia dažinojas kad visa 
kalte buvo kokios tai ‘dvasios’ 
iszmete teismą isz sūdo, nes 
dvasiu liudijimas yra nepriim
tas per suda.

Ant Gavėnios! v“
Juozapo Bažnyczioje, Maha
noy City., ir apart to parapijie
tis Szv. Juozapo parapijos, Ma
hanoy City,y Pa., tapo Žvaigž
de Krepszinio Sviedinio (bas
ket-ball) “Ali American.”

Jurgio būdamas studentu St. 
Joseph’s College, Philadelphia, 
Pa., laike sziu metu Basket 
Ball sezono net 515 kartu inme- 
te sviedini-bole in krepszi. Iki 
sziam laikui nieks nesugebejo 
padaryti Amerikoje, tik taip 
padare pirmutinis tai Lietuvis 
Jurgis L. Szimniszki's [Senes'- 
kyl isz Mahanoy City, Pa., ir 
už tai gavo garbe “Ali Ameri
can,”, sporto srityje.

Garbe jo tėvas, Szv. Juo
zapo parapijiecziams ir visiems 
Lietuviams, nes musu tautos 
sūnūs pirmutinis Amerikoje 
garbingai pasižymėjo sporto 
srityje “Ali American.”

Apart to Szv. Juozapo Kole
gija, Philadelphia, Pa., suteikė 
jam ir kita garbe už tai, būtent 
“Certificate of Membership in 
Alpha Sigma Nu - Jesuit Ho
nor Society.

— Lietuviu Moterių Drau- 
giszkas Kliubas, isz Skulkillo 
pavieto laike savo menesiui su
sirinkimą Elks svetainėje She- 
nandoryje, kuriame dalyvavo 
daugelis moterėliu isz viso pa
vieto.

—■ Antras Amerikos Pasko
los Vajus prasidėjo Panedely- 
je ant pardavimo bonu už 13 bi
lijonu doleriu. Musu Skulkillo 
pavietas turi parduoti bonu už 
9 milijonus doderiu o Mahano- 
jaus dalis yra 400 tukstaincziu 
doleriu.

t Gal seniausia gyventoja 
musu pavieto Lietuve, Ago
ta Damanskiene, kuri turėjo 
daulgiau kaip szimta metu, mi
re Subatoje prieglaudoje įSkul- 
kill Haven. Senute buvo beveikiI 
nerege ir gyveno pati viena pa
kol ja nuveže in prieglauda. Gi
mė Lietuvoje ir pergyveno 
mieste daugiau kaip 60 metu. 
Po pirmam vyrui velione vadi-

Jeszko Vokiszkos “Lapes”

Marszalka Erwin Rommel, kuri Amerikonai praminė 
“Lape” dabar slapstosi kad nepakliūti in rankas Angliku 
ir Amerikonu kur ten Tuniso j e, Afrikoj. ^Generolas Mont
gomery duoda patarimus savo aficieriams kaip galima bu
tu ta “lape” greieziausia suimti ir ji apmalszyti.

********>***************************************  *****

Indekie Savo Pinigus In Laisve!!!

Nelabas Darbas Bobos M O T E R E BOSU 
“Raganos” Paėmė Vyra In Savo

Pamona, Pa. — Mrs. Janett Rankas Ir Laiko Po Sa- 
“CSPtŽ-Iv Kaip Koki

uždraustu operacijų ant jaunu Nevalninka

nėjo kad kūdikis, norints taip 
jaunas, turėjo prijautimą jesz- 
kojimo sau maisto.

Kūdikio alkūnes ir rankeles 
■ buvo nutrintos lyg kraujo, szle- 
! i nikes suodinos per tai kad 'ne- 
i galėdamas vaikszczioti rep- 
I liojo ir slankiojo po kambarį.

merginu ir moterių kurios geis- ------ py
davo atsikratyt nuo vaiku. Mo- Milwaukee, Mis.
teres atvažiuodavo isz visds 1)1 ilaikx Ii. sa\ o x \ la pay 
apielinkes klausti jos patarimo1 x ° nora *’• po pant apl iu 
ir pagialbos. Už tai likos pasta-p^01 la. Korde], pi i>p\ie 
tyta po $5,000 kaucijos o kad ^1Iszt‘b 'Pr‘e skalbimo drapanų s ! * * * * 1 1 rT'!
niekas nenorėjo pastatyt už ja 
kaucijos todėl likos uždaryta, 
kalėjime.

Ant skundo pasirasze asztuo- 
niolika moterių ir merginu ant 
kuriu toji ragana padare ope
racijas o dvi merginos mirė nuo 
užtrucinto kraujo. Kitos pri
slėgė buk motere, priėmus nuo 
j u vaikus, paslėpdavo juos ne- 
žine kur.

sa-

'ir mazgojimo torielku. Tame 
visame yra kalte sudžiaus kuris 
davė pilna tiesa Mortelei dary
ti su savo duszcliu, kaip jai pa
tinka. Priežastis tosios neval-

j bis ir torielkas nes kūdikis ži- 
I nojo kad isz ten paduodavo

o kad

tiese buvo nutraukta ant kurios 
radosi truputis duonos ir svies
to, o lapelius nuo kviefku taip
gi suvalgė. Kuknioje vargszas 

jryrnas Jokūbo, jos vyro. Alotere ]ai^0 vandeni nuo grindų kuri:} 
j isz kliudo varvėjo ir tokiu bildu 

davė valdžia! iszsigial'bejo nuo budinės mir-

arba Pasibudinimas prie apmislinimo 
Kanczios Vieszp. Jezuso Kristino. 
Knygute reikalinga ant Gavėnios. 
Pagal senoviszka būda..........................10c

Stacijos arba Kalvarija Vieszp.
Jėzaus Kristaus...........................................10c

Maldele Arcibrostvos Szvencziausio 
Veido Vieszp. Musu Jėzaus Kristaus, 
Preke, ............................................................ 10c

Istorija apie Amžina Žydą. Jo ke
lione po svietą ir liudymas apie Jezu 
Kristų................................................................. 20c

Trumpas Katekizmas pagal iszgul- 
dima Kun. Pilausko, su nekuriais rei
kalingais padėjimais. . Preke .... 10c

Novena Stebuklingo Medaliko Die
vo Motinos Garbei. Preke,........... 10c

Tretininkių Seraphiszkas Officium 
Treczios Regulos nares, sulyg sky
riaus 11.6, kurios kasdiena kalba. 
Preke, ............................................................ 10c

Laiszkas arba Muka musu Iszga- 
nytojaus Jezuso Kristuso, perraszyta 
isz laiszkos rastos grabe mums Iszga- 
nytojaus Jeruzolime. Preke,........... 5c

Adresas:
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

Palicija pradėjo kasti skiepe 
su vilczia ar nesuras užkastus 
tenais kūdikius.

“Mano sudžia
“bosauti” savo vyra kaip man 
patinka ir taip darysiu idant 
jisai nepapultu in beda. Isz- 
skiriaint mazgojimo torielku 
ir kitu naminiu darbu laikysiu v
ji namie. Kožna diena gaus po

ties per ketures dienas

Pati Ji Szauke Isz 
Grabo

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

---- *----
Darbas Pagal Senovės

Buda

tris honkas alaus, o tas nieko 
nekenks, sėdės namie ir apsi
saugos uo visokiu bedu, nes 
kaip buna girtas tai lenda kož- 
nam in akis.”

Sudžia atiduodamas Jokūbą 
in moteriszka nelaisve, pasakė: 
“Atiduodu jį in tavo rankas, 
paimkie jo užmokesti ir duok 
tik tiek, kiek jam reikalinga. 
Tu dabar esi bosu namo ir tavo 
vyro” ir nusimazgojo rankas 
atiduodamas vyra in moteres 
rankas.”

Atlanta, Ga. — Būdamas pa- 
szauk'las per savo mirusia pa
ežiu. idant 'su ja susivienytu 
ant ano svieto, Simon Blass, 
72 metu amžiaus, bandė iszpil- 
dyti paliepimu savo mirusios 
paezios per nusitrueinima, bet 
daktarai in laika iszgialbejo 
senuką. Senukas sako, buk 
jo mirusi drauge pasirodė jam 
laike sapno melsdama jo idant 
ateitu, pas ja.

SKAITYKIT “SAULE" PLATTNKIT

Nauji Centai In Vieta Variniu

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

uosi Valiok ieine, abudu vyrai 
yra mirė. Paliko tik viena sunu 
Frana, kuris gyvena Bethle
hem, Pa. Likos palaidota per 
grafooriu L. Traskauska, Pane- 
delio ryta su apeigomis Szv. 
Juozapo bažnyczioje, prie ku
rios ji prigulėjo.

Musu kareiviai sziadien kovoja su nevidonu gindami 
musu laisve. Bet tas reikalauja daug pinigo.

Prigialbekie valdžiai kad musu boisai turėtu užtektinai 
kariszku innagiu, per pirkimą kariszku bonu ir ženkleliu. 
Bet atsiminkite... kad vienas bonas nesuplieks nevidono 
kaip vienas karabinas neapgins sklypo. Reikia kad milijonai 
Amerikonu pirkinėtu bonu ir ženkleliu kožna ‘pedes’ diena.

t Gerai ipažinstamas del 
daugelio, senas miesto gyven
tojas, Juozas Taruta, mire Pa- 
nedelio ryta, Locust Mountain 
ligonbuteje, iSlhenaindoryje, po

Bonai kasztuoja $18.75 ir daugiau ir tai valdžia sugra
žins jums adgal, in deszimts metu, viena czverta-dali dau
giau kaip už ja užmokėjai. Ženkleliai kasztuoja nuo 10 cen
tu lyg 25 centu ir daugiau o kada už užtektinai nusipirksi, 
tai galėsi apmainyt juos ant bono.

dvieju sanvaieziu ligos. Velio
nis radosi ant burdo pas Juozą 
Stuczlkoni, 434 W. Pine uly. Gi
męs Lietuvoje. Paliko sunu

Suszelpkite savo boisams ant kares lauko, nežiūrint kur 
jie nebutu. Pirkite kariszku bonu kaipo apgynima del saves 
ir savo sklypo.

Sziža Afrikoniszka mergina 
dirba prie eroplanu stoties, 
Afrikoje del Allijentu, bet ne 
su naujausiais innagiais tik 
pagal senoviszka pro-teviu 
būda. Naudoja jauezius ant 
gabenimo akmenų ir kitokio 
materijolo. Kitos moteres ir 
merginos nesza visokį m.a- 
terijola ant savo gaivu gur
buose. Szita mergina pailsus 
darbe silsisi po sunkiam dar
bui. Afrikoje beveik viskas 
yra dirbama pagal senovės 
būda ir protėviu paproti.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bolidus ir Markes.

Helena Shields, viena isz darbininkių dirbtuvėje pinigu, 
Filadelfijoj, Pa., kuri iszplaka naujus Lincolno centus. Tie
ji nauji centai sziadien yra padirbti tik isz minkszto plieno 
sumaiszyto su zinku. Senas centas turėjo savyje 95-ta pro
centą vario. Jack Kastrin randasi prie kitos maszinos kuri 
iszplaka centus.

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 Su v. 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.


