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Isz Amerikos Musu Eroplanai Kurie Szaudys Ant Nevidonu I
kare Rusai Prie

NEDAVE BUCZKI

Atėmė Sau Gyvasti
Philadelphia, Pa. — Už tai' 

kad jo mylima nenorėjo jo pa-i 
bucziuot kada ėjo namo, Bert 
Anderson atėmė sau gyvasti 
per nusiszovima. Jo mylima, 
Vera Brown, tuom atsitikimu 
taip persieme kad dabar pavo
jingai serga. Mergina kalbėjo 
jog jeigu butu žinojus kad jos 
mylimas taip labai geide idant 
ji pabucziuotu, tai butu ji tūks
tanti kartu pabucziavus ne 
kaip turėtu jis atimti sau gy
vasti. — Kvailys, daugiau nie
ko.

Valdžia Reikalauja 13 
Bilijonu Doleriu

Washington, D. C. — “Mu
su kareiviai paaukauja savo

Szitie Amerikoniszki eroplanai yra pasirengia keliau
ti in Anglija isz kur bus iszsiuncziami in kitas vietas ant 
kares lauku. Mekanikai juos peržiūrinėja priesz ju iszsiun- 
tima ant laivu.

Bomba Užmusze 15 
Vienuoliu Kliosztoryje

Afrikoje

Afrikos kariszka stotis. — 
Visas Katalikiszkas svietas 
nulindo atsitikimu kliosztory
je Algiere, kokis atsitiko pra
eita sanvaite.

Bomba pataikė ant klioszto- 
riaus užmuszdama 15 vienuo
liu (sesucziu) bet keli szimtai 
vaiku apsisaugojo nuo tos bai
sios nelaimes nes radosi tame 
laike kitam name. Buvo tai Vo- 
kiszka bomba. Per visa Nedelia 
mynios žmonių atlankė bažny- 
czia kurioje atsibuvo laidotu
ves tu j u nekaltu auku Vokisz- 
ko barbariszkumo. Ant kožno 
grabo radosi po dvi lelijos.

Tarp užmusztu vienuoliu ra
dosi perdetine Maria Duval, isz 
Quebeck, Kanados, kaipo trys

N o vor osy sko
Vokiecziai Supliekti Apylinkėje
Novorosysko, 5000 Užmuszta
In Laika Vienos Sanvaites Ir
Daug Kropianti Suszaudyta; 
Amerika Ketina Pertraukti Ry- 

szius Su Finlandija
3 Kanadiszki Kunigai
Nužudyti Per Japonus
Montreal, Kanada — Valdžia 

aplaike žinia buk trys Kana-

LONDON — Rusai užėmė beveik visa 

kalnuota aplinkine Novorosysko, svarbiausia 

vieta prie Kaukazo, paimdami taipgi Abinskaya
gyvastis, — jus paskolinkite 
savo pinigus.“ — Tokis tai yra 
obalsis valdžios per szi vaju 
|(draiva) pardavinėjimo bonu, 
kuris prasidėjo Balandžio 15 d. 
ant aplaikymo 13 bilijonu do
leriu ant vedimo kares. Val
džia reikalauja tuos pinigus 
kuogreicziausia ir tikisi kad 
szitas vajus, bus pasekmingas 
ir gyventojai suszelps pinigais 
savo valdžia del vedimo toli
mesnes kares priesz savo nevi
donus ir musu vyrukams pri- 
gialbes visame.

SAVŽUDINSTA

Už Moteriszkas Kelnes

Pacziule Szoko Ant Jo
Williamsport, Pa.. — James 

Malloney užvede skunda priesz 
savo paczia buk toji nekarta 
inpuldavo in pasiutima, užpul
davo ant j u su peiliu ir tankei 
parmuszdavo. ji. ant. grindų, 
szokdama ant jo kazoka o karta 
ji ka tik neužsmauge.

Pacziule vienok tai užginczi- 
no kalbėdama buk jis ja gnai
bydavo ir iszraudavo jai plau
kus isz galvos. Motere yra drū
ta, sverenti 204 svarus ir yra 
penkių pėdu ir puses. Jos vyras 
yra apie penkių pėdu dydžio ir 
sveria 130 svaru. — Tegul pa
tys skaitytojai apsvarsto keno 
tame teisybe. Sudžia paleido 
vyra ant liuosybes.

Uždraudė Jai Eiti In 
Bažnyczia; Nusižudė
Syracuse, N. Y. — Edna 

Franklin, 15 metu, atėmė sau 
gyvasti su pagialba karbolines 
rukszties už tai kad tėvas už 
draudė jai eiti in bažnyczia. 
Visa szeimyna tame laike sė
dėjo prie vakarienes o kada 
mergaites nesulauke atlipant 
nuo virszaus, nuėjo pažiūrėti 
kas su ja atsitiko ir rado ja gu- 
linczia ant lovos negyva, su 
tuszczia bonkute nuo karbo- 
liaus rankoje.

foįjBĘv Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus

ir Markes.

Grover Hill, Mass. — Naujos 
mados, moteriszkos kelnes 
(slacks), buvo priežastim sav- 
žudinstos kokio tai Andriaus 
Mosser, kuris atėmė sau gyvas
tį per nusiszovima isz šarma 
tos, kad jo motere pradėjo ne- 
szioti taisės kelnes in vieta szle- 
bes. Kada vyras pasiprieszino 
priesz toki pareda ir motere 
nepaklausė jo paliepio idant 
paliautu nesziojus vyriszkas 
kelnes, vyras nuėjo ant vir
szaus ir nusiszove.

Stebėtinas Laiszkas
In Dangų

______ _ ■ •

Boise, Idaho — Norints czio- 
naitinis pacztas aplaiko daug 
visokiu nepaprastu laiszku bet 
ana diena aplaike viena isz ne- 
paprascziausiu kuri surasze 
kokia tai mergaite. Adresas ant 
koperto buvo sekantis: “Jėzui 
in Dangų.“

Pacztorius laiszka atplesze 
ir perskaitė, (kuri surasze maža 
mergaite, Fiorentina Grover, 
dekavodama Jėzui už iszgial- 
bejima jos sesutes nuo mirties 
kada toji inpuole in artima 
upeluka.

Sūnelis Nukando Tėvui 
Nosi

ŽINUTES ISZ
UŽMARIO

PRISIUNSTOS 
PER TELEGRAFO BIURĄ 

O. N. A.

Turkija. — Turkija padare 
sutarte su Allijentais, kad pri
imti 4,000 Žydiszku vaiku ku
rie bus siunsti in Palestina isz 
Bulgarijos. Tieji vaikai yra 
kone visi sieratukais, kuriu tė
vai likos nužudyti ar suszaudy- 
ti.

London. — Nuo kada Vokie
cziai užėmė Belgija 1942 mete, 
tai trys tukstancziai Belgu li
kos nužudyta ir suszaudytais 
per Vokieczius, o daugiau kaip 
deszimts tukstancziai iszžudy- 
ta 1941 mete.

London. — Naeroy, Norvegi
joj, gyventojai atsimoka Vo- 
kiecžiams už jiems papildytas 
skriaudas sudegindami miesto 
mokykla, kurioje Vokiecziai 
turėjo savo kancelarijes, lent- 
pjovinyczias, geležinkelio sto
tis ir maisto agazinus.

’ Varszava, Lenkija. — Du žy
mus Vokiszki virszininkai ku
rie pribuvo in czionais ant spe- 
sijaliszkos misijos, likos nu
siauti kada sėdėjo restauraci
joj valgindami pietus. Kalti
ninkai pabėgo ir da j u nesuras
ta. Buvo tai Lenkiszki patri- 
jotai.

Boyerstown, Conn. — Isz 
piktumo kad jam tėvas nedave 
pinigu ant pirkimo gazolino 
kad galėtu naktimi trankytis 
po visus kampus, Mikas Sper
ling, nuejas namo užklupo ant 
tėvo ir pradėjo ji kandžioti 
kaip kokis žvėris. Pagriebęs 
dantimis tėvui už ausies, be
veik atkando jam ausi. Nelaba 
sūneli uždare kalėjime o tęva 
nuveže in ligonbute kur dakta
rai prisiuvo atkasta ausi.

Vokiecziai Plakami' 
Visur

London — Allijentai sunai
kino 64 tankas Tunisijoj ir dau
gelis kareiviu likos užmuszta. 
Generolo MacArthuro vyrukai 
svarkei plaka Japonus kuriu 
didelis skaitlis likos užmuszta 
ir keli szimtai paimta in nelais
ve.

kitos vienuoles isz Kanados ir 
viena Lenke ir 10 Francuziszku 
vienuoliu. Tiktai asztuonios 
vienuoles iszliko gyvos.

Japonai Kerszina Nu
žudyt Visus Ameriko- 

niszkus Lekiotojus

New York.—Japonai per rei- 
dio apgarsino, buk szaudys vi
sus Amerikoniszkus lekiotojus 
kokius tik suims lekenczius per 
Japonija. Kalbėtojas pranesze 
Angliszkai: “Lai Amerika ne- 
užmirszta kad duosime kožnam 
lekiotojuj tikieta in pekla, isz 
kurio negales sugryžti.“

Kinai Užmusze 800
Japonu Kareiviu

Chunking, Kinai. — Isz ka- 
riszko lauko daneszama buk 
Kinczikai užmusze 800 Japon- 
iszku kareiviu laike muszio a- 
pylinkeje Yangtze, provincijoj 
Hupeh, kur Japonai turėjo su- 
kuopinia daugiau kaip 7,000 
kareiviu. Norints Japonai 
smarkei kovojo, bet likos at
stumti su kruvina auka. Daug 
kariszko materijolo taipgi pa
imta per Kinczikus.

Anglija Su Italija Pada
re Mainas Su Ne- 

laisviais
London — Laivas su Raudo

nu Kryžium atplaukė isz Itali
jos su 400 Angliszkais karisz- 
kais nelaisveis, dienoje Didžio
sios Petnyczios, kurie radosi 
Italijoj nuo ilgo laiko. Kada 
kareiviai iszlipo isz laivo tai 
juokėsi ir verke isz džiaugsmo 
kad vela sugryžo in savo tėvy
nė. Daugelis isz tu j u nelaisviu 
radosi Italijoj apie szeszis me
nesius. Didesne dalis isz j u bu
vo nusilpneja taip, kad juos 
reikėjo iszneszti isz laivo ant 
nesztuvu.

diszki kunigai likos nužudyti 
per Japoniszkus kareivius 
Sengsin, Kinuose, kurie ten 
radosi per keliolika metu. Bu
vo tai Jėzuitai vienuoliai. Kiti 
69 vienuoliai yra gyvi ir pildo 
savo Krikszczioniszkas parei
gas.

Gal Bus Anglinis 
Straikas

New York — Kaip iszrodo 
isz daugelio susirinkimu lai
kytu tarp anglekasiu ir opera
torių, tai Lewisas kerszina 
straiku nes negali padaryti jo
kios taikos su operatoriais o 
Lewisas yra užsispyrės ir yra 
prieszingu visiems užmany
mams. Lewisas ketina suszauk- 
ti taryba anglekasiu virszinin- 
ku ir duoti žinia operatoriams 
ka jie mano daryti. Jeigu daei- 
tu prie straikos tai 54,000 ang
lekasiu sustotu dirbti. Badai 
valdžia paims kasyklas po sa
vo valdžia jeigu prie to ateitu 
nes anglei sziadien yra labai 
reikalingi.

Nelaba Motina
Shenandoah, W. Va. — Nao

mi, szesziu metu dukrele En- 
fieldu, mirė isz priežasties ne- 
dažiurejimo ir apleidimo per 
jos nelaba motina. Koki tai lai
ka adgal, tėvas nusidavė in ki
ta miestą dirbti in kariszka fa
briką ir nuo to laiko motina 
pradėjo linksmai praleisti lai
ka, lakstydama po visas pa
kampes su kitais. Laike jos^Ae- 
buvimo namie, dukrele apsir
go ir mirė nuo neprižiunfejimo. 
Motinos da ir sziadien nesu
randa namie, badai jLiszpysz- 
kino po velniu, su ko’diu tai ne- 
pažinstamu žmogum. —■ Daug 
tokiu motinu randasi tebyriam 
laike, kuriu vyJai dirba kitur 
ant j u užlaikyto ir nežino ka 
jos veikia namie.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

ir Anastasevskaja. Rusai ten suszaude 381 Vo-
I

kiszkus eroplanus bet ir Rusai neteko 134 ero- 

planu. Daugiau kaip 5,000 Vokiecziai likos už- 

muszti in laika vienos sanvaites tuose musziuo- 

se, paimta daug kariszka materijolo ir kelis tuk- 

stanczius kareiviu iii nelaisve. Prie Donato Vo

kiecziai likos užklupti per Rusus su karsztu upu 

kur užmuszta daug Vokiecziu, daug troku su

naikinta ir paimta visokio kariszko materijolo.

Afrika—Anglikai, Francuzai ir Ameriko
nai vejasi paskui Italus ir Vokieczius artimoj Tu
niso ir Bizerto. Ant vieno Vokiszko kareivio su
rasta laiszkelis kuriame raszo buk dingo visa 
viltis Vokiecziu laimėti kare nes Allijentai yra 
drutesni ir kare turi neužilgio pasibaigt.

London — Allijentu eroplanai bombarda
vo Neapoliu Subatoje su didėlėms bledems. 
Plieno ir laivu dirbtuves likos sunaikintos ku
riose buvo dirbama visoki kariszki daigtai del 
Vokiecziu. Taipgi Allijentai bombardavo dau
geli vietų F ranci jo j ir Belgijoj. Du Angliszki ero
planai nesugryžo ant savo stocziu.

Washington — Žinios skelbia isz Szvedi- 
jos buk Finlandija, kuri prigialbsti Vokiecziams 
kariauti priesz Rusija, likos prasergeta per Suv. 
Valstijas buk jeigu nepaliaus prigialbeti Vokie
cziams tai visi rysziai su Finandija bus pertraukti > 
jeigu ji nepadarys taika su Rusija.

Washington - Nuo laiko prasidėjimo kares 
Amerika neteko 78,235 kareiviu, tai yra 12,123 
užmuszta, 15,049 sužeista, dingo 40,435 ir paim
ta in nelaisve 10,638.
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Kas Girdėt
kvailys pats apsireiszkia. Uždare Vaika Per Dvi RASINIS

Dienas Kamaraitėje PERSEKIOJIMAS 
YRA ISZ ANKSTO 
SURĖDYTAS

Amerikoniszki Narsunai

1 Brenham, Iowa. — Darak-1 
Į torka publikines mokyklas, p.

Dana. Angleton uždare in ka- 
^ziadieninei vyrai ir mergi- maraite mokini, aszluoniu 

mi iu Vance Wharton, ir nucj ) 
namo, užniirszdama api" ji vi
sai. Kada vaika> nesugryžo 
namo, levai ]>radej(> jiszkoti, c 
kada visi buvo užimti nami
niu darbu mažai rūpinosi juom 
nes mane kad nuėjo pas savo 

Jeigu Airiszis gero nevelina neapsipaeziuoja vien tik isz teta. Kada vėliaus surado vai- 
baimes moteriszkes kuri dau- ka buvo jis 
geliams būna kaulu gerklėj.■ kad turėjo 
per visa gyyvenima. Didžiau- Daraktorka, 
šia vienok ’kalte tame yra pa- nuo dinsto, 
ežiu vyru, nors ir merginas ne- ja 
galima labai pagirti. Paleistu-1

Mergina, nepaisenti geros ro
dos senesniu ir daseikusiu žmo- 
,niu, gailėsis lengvamislystes 

Kokis tai Metodistu prycze- savo kada jau bus per vėlai.
ris isz Chicagos, drueziai tiki 
in pekla o kas akyviausia, kad
jis yra tikrai persitikrinęs jog uos 'pradeda dasiprasti jog gy- 
“Pėkla randasi paezioj Cliiea-(venias vedusio žmogaus yra. 
goj.” Nors karta atsirado dva- sunkus( i1) ir kas kart mažiau 
siszkasis kuris nebijo iszreiksz- vyru poruojasi ir kaskart Jau
ti savo nuomone ir tame neblu- giau pradeda atsirasti senu 
do. mergų. Negalima vienok už-I . .----- —::——— ginezyt ir to, kad daugelis vyru

GINKLAS NACIU (VOKIE
CZIU) BAISENYBIŲ

Joseph C. Grew, buvęs Ame
bos ambasadorius Japonijoj.

be nepasidavusius vyrus ir mo

likc'S praszalin'la 
o tėvai kerszina

skundu.

ju vergijos po baisia Vokiecziu 
priežiūra, yra gyvi testamen 
tai žmonių dvasios pasiryžimo. 
. . Ambasadorius Grew pabrė
žė kad Kovo menesi, 1933 m., 
ai priesz deszimt metu Vokie- 

valdžios dekretas insake,•žiu

gu susiairisziaves Lietuvy s, tai 
yra tikru Judoszium nes ant sa
vo tautiecziu žiuri isz augszto 
kaip szuo ant muilo. Lietuviai 
su tokiais veidmainiais neturi
sėbrauti ir jokio reikalo su jais vinga, nemoraliszika gyvenimą 
neprivalo turėti. Tokiu Lietu- sziadienines jaunuuomenes ga- 
viszku žaliablekiu randasi kož- Įima kaltint kaipo didžiausia 
nam mieste.

Arklys Su Ragais

prislėgdamas priesz Dieva., pri
siekei man ir dabar jau neatsi
kratysi manos. Turi eiti su ma
nim ir nepaliksiu tavęs.

Buvo 'tai smertis, kuri pa
maus dalgi nukirto galva jau- 
iii'kaicziui ir jau ji nepaleido.

nlogai nusirenlka.

Iszmintinga Kate

priežasti neapsivedimu ir nu
puolimo žjmonijos. Ne'kuriose 
valstijose valdžia uždėjo pa-
< T J 1 i • * 1 • ii i i • '

ta, vv įmanialuw ii, i>. v>., ziiiiv-( " |
gus, kuris per daugeli metu gy- neIJ1 ei l)iae aP'sivedimo ir 
veno tarp kalnu North Caroli- nePa'g9i ino padėjimą nes jauni
na valstijoj. Atvažiavo jis in ( 
miestą su savo szeimyna kuri 
susidėjo isz paezios ir 19 vaiku.
Kas įdomiausia, tai isz tu yra 
septynios poros dvynuku ir 

) dvi poros trynuku. Vienas vai
kas yra mires.

Tokis žmogus privalo rasti

Ana diena atvažiavo in mies
tą Williamstown, N. C., žmo-

El Campo, Texas. — Augin-

nri nuo kitu vaiku pasiszalin- 
ti. Tu metu Balandžio Ima die
na, Vokiecziai pradėjo veikti

ge, kuris turi dideli rancziii, 
dotka ant jaunikiu bet tas juos Pasigirti, kad jisai via. \ ie-

1 natiniu žmogum visoj Ameri-

“Szic buvo pranaszavimai 
kada Hitleris ženge prie val
džios, Ambasadorius Grew pa

kiai sako jog geriau mokėti ,pa
do tka ne kaip per visa gyveni
mą kentėti ir turėti taji junga 
ant sprando.

to arklio. Peržiūrėdamas ana

liu, užtiko jauna ''kumelaite su

Trisdeszimts-ketures dienas, trys kareiviai, Harold F.. 
Dixon, Gene Aldrich ir Anthony Pastula plauke ant mariu 
kada ju laivas buvo paskandytas per torpeda. Kente jie ne- 
iszpasakytai dienomis karszti o naktimi kone suszalo bet ant 
galo likos iszgialbetais ir atveszti in Amerika. Ju iszsigial- 
tejimas buvo per gumine luotele nupirkta per Amerikos Ka- 
riszka, Bena.

Mes reikalaujame daug tokiu guminiu luoteliu del isz- 
gialbejimo gyvascziu musu kareiviu, kurias galime pirkti 
per pirkimą Amerikos Kariszku Bonu. Nors jau iszpil- 
dete savo dali, bet aukaukite kuodaugiausia pinigu del 
musu vyruku per pirkinėjimą Amerikos Bonu, nes jie au
kauja savo gyvastis del mus!

Mano, mieli, ar norėsite ar ne 
intiketi in tai 'ka jums czionais 
pasakysiu, — kalbėjo senas 
drielczins, — bet tai teisybe, 
jog nekurie gyvulei yra toki 
szmintingi jog net žmogui isz- 
nintis nustoja.

i Aplaikiau nuo namo gera ka- 
l.ukia kuri man labai ]irisidave 
les grinezioje radosi 'daug pe- 
iu, jog kuknioje ir skiepe nie- 
<o nebuvo galima, nuo ju pa-

VKatrie lyg sziol neskaitė jo
kiu laikraszcziu ir neturėjote 
jokio supratimo apie lalkrasz- 
czius, tai .pratinkitės skaityt 

darba bile kur, ir da su 'dvigu-Jnes žmogus be laikraszczio tai 
ba mokesezia nes jis irgi dvigu- ]<aįp tasaį ,darbinis arklys ku
bai dirbo del labo savo tėvynės. Įrįs Įje]c supranta ir iszmano 

ka po snukiu turi. Seiliaus žmo
gui užteko penkių pajautimu 
kūno, sziadien neatbūtinai jam 
yra reikalinga skaitymas ir ra- 
szymas o tasai pajautimas yra 
svarbesnis už kitus. — Kaip, 
žmogau, ant svieto gyveni jei
gu skaityt nemoki ‘l

Jeigu gero pamato nepada
rysime, tai ir drūto namo ne
pastatysime.

Su užstojimu civilizacijos J 
reikalavimai vyru, kas kiszasi 
iszsilavinimo ju svetimtaucziu 
paežiu, yra kas kart didesnis. 
Del to-gi tėvai privalo rūpintis 
kad ju duktė Ikuogeriausia butu 
iszlavinta o tuomi užtikrins del 
ju geresne būti.

Budas Ohajuje uždraudė tūlai 
uoszvei atlanlkyti savo žentą, 
po rusta bausme. Badai tasai 
žentelis isz džiaugsmo pradėjo 
vaikszczioti ant galvos.

Kitaip buvo su tulu Lietuviu, 
gyvenaneziu Wilkes-Barre, Pa.,| 
pas (kuri atsilankydavo uoszveĮ 
isz Sku'lkino pavieto. Ponia! 
uoszve atlankė pažystamus nie
ko nesakydama pas k a lankėsi 
o kada nesugryžo namo pask ir
tu laiku, 'žentelis taip nusiminė1 
kad davė žine vaistinei palici- 
jai idant sujeszkotii uoszve ka 
tieji ir iszpilde. Žentelis su 
džiaugsmu palbucziavo kelis 
kartus uoszvele. Žinoma, toji i 
uoszve yra gera, del savo žente
lio ir savo dukters todėl yra ir 
mylėta per .abudu. Szitas yra 
teisingas faktas ir teisybe nes 
tuo kartu buvome pas taji žen
tą svecziuose ir apie tai žinome.

Henrietta Morgan,

karves arba ožio nes galim; 
juos nulenkti in szona kad ku 
melaite visai nejauezia.

dingą moterėlė kuri užvedė 
skunda ant persiskyrimo nuo 
savo vyro bet apie tai jos vyras 
visai nieko nežinojo.... :Kada jo prisiegele sėdėjo jam 
ant keliu ir su juom meiliai 
glamonėjosi, inejo palicijantds 
isz sūdo apreikszdamas “my- 

llimui vyrui” buk sūdąs ji per
skyrė nuo jo pacziules.

Telegramai nepaduoda ar po 
perskaitymui tosios žinios po
rele pasibueziavo ir gervelei 
nusidavė abudu in prieglauda 
del pusgalviu.

BALSAI
MUSU SKAITYTOJU

Atlėkė Su Eroplanu
In Amerika

Daktaras Wellington Koo, 
Kiniszkas ambasadorius in 
Londoną ir generolas P. H. 
Whang, kariszkas pasiunti
nys in Washingtona, atlėkė 
ana diena in Miami, Florida, 
isz kur nusidavė in Washing
tona atlankyti prezidentą 
Roosevelta.

Lėtumas ir dorybe yra visa
dos dideliu pagyrimu merginos 
ir tokia mergina gauna, gera 
vyra. Bet mergina ne del apsi- 
poravimo privalo būti dora bet 
tik del pat savo dorybes.

Yra tai stebėtinas daigias 
kad nekurie 'žmones yra tosios 
nuomones jog visi laikraszcziu i 
kurie ne yra leidžiami per dva- 
siszkuosius, yra ne Katulikisz- 
ki, norints tuju laikraszcziu

■Sztai ka raszo M. Januleviez- 
iuis, isz Shenandoah, Pa., Pri- 
siiincziu tamistoms užmokesti 
už laikraszti “Saule,” 'kuria 
jau skaitau apie 40 metu ir jai- 
gu nemirsiu, tai vis skaitysiu 
“Saule.” Jau esmių pasenės 
žmogus bet da tikiuosi u gyven
ti koki laika ant s'7-ios aszaru 
pakalnes. Linkiu jums yiso
labo.

leidėjai ir redaktoriai yra geri *
Katalikai. O gal ir ne visu Ka
taliku maldos turi pas Dieva 
verte?..

Sunku yra szioje gadynėje 
žmoniems tokius dalykus in- 
kalbeti o tuom lailk tokiais pos- 
mavimais tik save apsigauna. 
•— Kvailiu jeszkoti nereikia,

ne: Prisiuncziu tamistoms už-' I 
mokesti už laikraszti “Saule”, 
ant viso meto nes man labai pa
tinka skaityti jusu laikraszti, o 
ypatingai, kad turi 'daug žinu- 
cziu apie Lietuva, kur gyvena 
mano įmylimas brolis ir 'daug 
giminiu. Linkiu jura, viso labo.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondas 

ir Markes.

j a paglos t y cz i au.mpaskelbė kara 193 
iszskaityti ant is- apie 2,000,000. buvo is: 

arba nužudyti paskutiniais ke
turiais metais— gal penlki mi
lijonai — negalime tikrai ap- 
skaieziuoti — vis prieszinasi 
viduje naciu tvirtoves Europo
je.

Neteko visu ginklu, alkani, 
isztremti ir iszmetinti nežino-

Įėjome, jeigu Imtume buvę isz- 
mintingesni, Ambasadorius J. 
G 
torijos sienos žodžius mirties,
surniszimo ir pasaulinio erge
lio. Nes kaip mes dabar žinome, 
persekiojimas Vokiecziu pilie- 
cziu, Žydu tikėjimo nėra Vokie-

praleidimas arba neiszvengia 
ma iszeitis visuotino karo.

Galima sutikti su p. Grew pa

Europoje buvo nuo pradžios ir

galvot n 
senyhiu ir pastangų apvaldyti 
pasauli. Dabar labai aiszlku kad

leris nemirsiu'be vilties, kad szviesa 
ir laisve vis eina pirmyn.” 
—Common Council for Amer. Unity

inklu Vokiecziu 'bai-

užkariauti vyrai ir moterys už
imtos Nuropos yra gyvi testa
mentai isztvermes žmonijos 
dvasios. Jeigu Hitleris karta 
svajojo apie užkariauta Nuro-

Mylimoji Atrasta
Vieno jaunilkaiezio numirė 

tėvai. Jaunikaitis, turėdamas 
didelius turtus, norėjo apsipa- 
cziuoti bet tame mieste kuria- 
m.e jis gyveno, nebuvo nei vie
nos merginos kuri jam butu 'pa
sidabojus. Prasze jis Dievo kad 
jam duotu nors viena adyna 
pagy venti su tokia motore kuri 
jam butu meili. Paskui iszeje

žmones jam kelia pastojo Eu
ropos ii' pasaulio užkąri avime. 
Drauge su Krikszczioniu baž- 
nycziomis, laisva spauda, dar
bo judėjimo, laisvu mokslu ir 
mokslo tyrinėjimais, trumpai, 
visos kultūrines ir žmoniszkos

pat pasaka apie Nuropos žlugi
mą. Nes Hitlerio persekiojami 
žmones yra per stiprus, narsus 
ir nieko nebijo. Bet žmoniszika

damas keliu sutiko viena labai 
gražia mergina, apsirėdžiusią

dėjo dainuoti.
Sztai mergaite raudona,
Del mano meiles atsiunsta

i tarpe pirmųjų turėti privilcgi-

inu stiprumo, tūkstantis mili- 
Ijoiru, 'kuriuos vadiname dung, 
i Tautas, p. Grew saiko. “Isz Eu-

Pirmas Paveikslas I sz Afrikos Per Reinio

Sztai Amerikonai su masziainiu karabinu, artimoje Gaf- 
sa, Tunisijoj, Afrikoj, kur musu kareiviai randasi po ka- 
manda generolo George Patton. In dvi dienas musu karei
viai nusiyrė net 30 myliu, užimti Gafsa Szitas paveikslas 
likos prisiunstas in Washingtona per reidio ir buvo pirmu
tinis prisiunstas tokiu budu.

,lu 'kentėjimas turi mus vešli 
kuo greiicziausia prie galo.

Praeitu deszimt metu šali
škai t a nėra tik sanslkaita kan- 
cziu, tai yra pasaka. narsumo 
ir vilties. Ne tik naujame pa
saulyje, bet tarpe ju Nuropos

<lcti nauja, gyvenimą. Visoms 
toms szalims jie atnesze pra
kilnu protą ir pobūdi. Tik a])- 
svarstykime narsumą sziu vyru 
ir moterų; jie pertrauke szimt- 
mecziu ryszius, iszbegdami 
nakezia per au'kszcziausius kal
nus, patroliuojanczius Vokie
cziu sargus, pasislėpdami per 
diena laukuose ir giriose, juos 
nuolat grasino susekimas arba 
mirtis jeigu butu sugauti be 
popieru ir pasu. Ir nepaisant tu 
visu sunkybių tukstaneziai ra

— Minu jeszkoti merginos ku
ri man butu graži. Musu mieste 
nėra tokios. Asz jau esmių me
tuose ir norecziau apsipaezino- 
ti. Prasziau Dievo'kad nors vie
na valanda gauezia būti drauge 
su gražia mergina, pirm negu 
numirsiu.

Nuo laiko kada, kate peržen
gė mano grinezios slenksti, tuo- 
jaus visikas persimainė; kasdie
na, ryte, paregėjau prie 'duriu 
mano miegkaimbario kėlės ne
gyvas peles o mano katuke, 

i ržganadinta savo darbu, lauke 
idant asz
Tai]) dėjosi kasdiena iki ant 
;alo nepasiliko ne vienos peles 
/isoje grinezioje.

Asz tada buvau da drūtas, 
/yrąs bet sziadien esmių senas 
ir žilas. Tai]) panasziai pastojo 

■ r mano kate. Su metais pasili
ko ji netinkama ir vela atsira- 
lo pelių. f

Kas diena su joms buvo ar
džiau, baliavojo jos po kampus

I per visas dienas. Nebuvau isz* 
to suvis užganadintas nes gulė
ta vo ant slenlksczio szildyda-

I masi priesz saule.
Viena diena jai begulint taip

I >au ant saules, atėjo 'katilriTš."' 
■Judėjas savo tavora priemenė
je, kada mano pati davė jam 
užsikasti, gali jis patvirtint se

nkanti atsitikima. Supraskite, 
Įmano mieli, mano nusistebėji
mą, kada paregėjau jog mano 
kate, apsidairius iri visas sza- 
lis, priėjo prie tavoro kat.iliaus 
ir paėmus kėlės slaistas del pe
lių, dingo mums isz akiu.

Žinoma, jog užmokėjau kati
lini už slaistus o būdamas aky-

— Jaunikaiti, tai asz busiu 
tavo pati!

Jaunikaitis aut to tiko ir 
parvedė ja in savo namus.

Kada, perėjo valanda, apie 
kuria prasze Dievo, persimainė 
staiga, gražioji mergina in se
na ir baisei negražia 'boba.

Jaunikaitis perpykęs, pradė
jo ja baisei kolioti.

— O tu netikėlė, prigavai ir 
frpmonijai mane!

O ji atsake:

Respubli'ku.
Dienos Paskirstymo

Maisto Ir Mėsos

kur tik ji mylėdavo persedinet 
•bet ant niek per visa valkara 
jau jos nemaeziau. Ant ryto
jaus iszeinu isz miegkamibario 
ir ka paregėjau! Sztai trys su
gautos peles o szale ju sėdi ma
no kate su užganadinimu ir 
lankia, mano paglostymo kaip 
tai kitados ja pa glostydavau.

Tikekite man, mano mieli, 
jog nuo to laiko sugaudavo pe
les pavogtose slaistose o po 
tam jas užsmaugdavo.

Taip, galite sau juoktis bet 
tai ne szposas ka czionais jums 
]>asakiau. .0 jeigu nenorite ti
kėti, tai paklauskite tuju 
'kuriems tai pirmiaus apsakiau!

Del mėsos, tauku ir sūrio rei-
vojamas. Szis karas yra kovo-1 kalaujama. Raudonos (Ration) 
jamas del pripažinimo princi-Ji 
pu. Bet vis sunkiau sziuos prin-1j i
cipus'parei'kszti sziu laiku žo-; Balandžio-April 31) d. Už ble- 
džiais. Baigdamas paimu isz sziniuku maisto, Mėlynos Mar- 
rasztu Thomas JelTersono, ku-Jhes D, N ir E, isz nr. 2 knygutes 
rio 29) gimtadieni mes szimet bus geros lyg Balandžio-April 
minime.” “Liepsnos,” sake 30 dienai. Už Kava viena Mar- 
J( I lersonas, “.kurios užsidegė' ke nr. 26 yra g(ira del svaro ka- 
Liepos 4 d., 1776 m., jau per vos iki Balanulžio-April 26 d., o

nikes A, B,C ir D, isz Nr. 2 
ygutes kurios bus geros lyg

t'ir Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata u» 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszcziu PASKUBINKITE ! f I 
SAULE PUB. CO. Mahanov City, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

yje, n r. 25 marke bus gera del sva- 
po- ro kavos pradedant nuo Balan- 
At- dž.io-A])ril 26 d. Cukraus mar- 

jos sunaikins tas ke nr. 12 yra gera ant penkių 
ūsus, kurie prie juį svaru cukraus lyg Gegužio—

tizmo menkute maszina.
viilkszcziai,
maszinas ii
dirba,” ir jis pridūrė; “Asz May 31 d. t

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



RAST1NUKAS
pRIESZ metus gyveno mieste; klusnus tėvams visame. Po| 

Lubeke, turtingas kupezius,1 iszsimokinimui visko kas rei- 
vardu Antanas, pažinstamas to- kejo mokėt kupezystoje, Anta- 
li ir skersai ir iszilgai isz savo nas paėmė vaikina prie saves 
dorybes. Ponas Antanas, eida-Įu'ž pagelbininka savo kujiczys- 
mas Kuczioje, priesz Užgimimą toje, kame Hugonas atsižeiikli-, 

e I

musu Iszganytojans arba priesz nėjo teisingyste, isztiknnyste,| 
Kalėdas, rado prie duriu savo lai]) jog kupezius turėjo isz sa- 
namo gurbelyje pamestinuku, vo augytinio didele nauda. Va- 
naujai užgimusi kūdikėli. Su- karais niekados Hugonas ne- 
simylejas ant nekalto kudike- ^ejo su jaunuomene ant zoibovu 
lio, paėmė ji greitai su džiaug- ir szo'kiu; jis vėlino sau geriau 

nueitie pas sena laivoriu kuris 
turėjo apsakinet jam. apie savo 
keliones ir atsitikimus. Sudrė
bėjo, nekarta, ant cielo kūno

smu ir nunesze in szilta savo 
narna. Liejas in pakaju tare in 
savo paezia:

— 'Sztai Dievas apdovanojo 
mus ant szventes Kalėdų tuomi 
ko nuo seniai geidėme. Ne yra 
tai tikrai musu kraujas, musu 
kūnas, bet susimylėsime ant to 
nebagelio del Dievo. Kasžin isz 
kokio vargo kūdikėli isztrauk- 
sime, priimdami ji in savo na
rna ir iszaugindami ant garbes 
Dievui ir naudos 'žmonių. Pati 
su džiaugs m davė savo pa veli- 
irimą, pasirūpino momka arba 
penėtoja ir augino vaikiuką rū
pestingai, kuris per Krikszta 
Szv., aplaike varda Ilugonas. 
Vaikutis augo, prieik tam ma
tomai, buvo drūtas, sveikas ir 
labai linksmas. Jau jo balsas 
buvo taip drūtas jog jeigu ka
da rėkt pradėjo, tai net ponas 
Antanas, apglobejas, pykt tu
rėjo nes perszkadinejo jam prie 
darbo ir rokundu. Laikas smar
kiai tekejo ir jau vaikiukas szi 
ta szneket pradėjo o Antanas 
negalėjo atsidžiaugt 'žodžiais 
vaikiuko o ypatingai žodžiu 
“tete.” Jau iszmoko ir bėgiot 
o kaip diena nuo dienos augo 
ant kūno, taip ir to'bulavosi die
niniai ant proto, jau tuo jaus 
isz jaunu dienu davinėjo pažin
tie savo iszminti ir norą prie 
mokslo taip, jog ponas Antanas 
da priesz laika jau gaivino vil
ti jog turės ramsti savo senat
vėje, 'kupezystoje-gi vėl bus ge-

senas laivorius apsakinėjo jam 
apie lekiojanti Holenderi.

— Tas, — kalbėjo laivorius,
— plauke isz vienu mariu in ki-

gas baltas laike viesulu ir bai
siai vilnuojancziu juriu mariu. 
Jokio ant to laivo negirdėt bal
so, laivoriai visi balti net ir pa
sirėdė baltai, taip kai]) priesz 
kelis szimtus metu nesziojo,pa- 
naszus greieziau in akmenines 
figūras o ne in žmones, yra tai. 
užkeiktas laivas su laivoriais, 
už savo nusidėjimus. Jeigu le- 
kiojantis llolenderis pasitinka 
koki laiva tada Leda, jeigu 
keiksmas kokis puola ant laivo 
nes tokiam karte vaidykla pri
siartina ir traukia laiva be mie- 
laszirdystes in dugną mariu ir 
jau neiszsigelbes niekas nuo jo. 
Jeigu žmones ant laivo esanti

nes, czystos szirdies, visi kalba 
maldas noba'žniai ir tikrai isz 
szirdies, tada vaidykla neturi 
jokios galyibes ant ju ir tada 
dingsta.

Prie tokiu apsakymu ir per
sergėjimu seno laivoriaus pra
eitinėje cielos adynos Hugonui, 
labai greitai ir vis labinus au
go noras in keliavimu idant pa-

Hugonas lyg penkių metu am
žiaus, kada pati Antano aptei
kė ji dukrele, pirmutiniu ir 
paskutiniu locnu kūdikiu. Per 
Krikszta Szv., aplaike varda 
Marija. Ilugonas mylėjo mažiu
ke sesute labai, apsieitinejo su - . . . oja labai gražiai ir grecznai, 
nors, pasakius teisybe, nelabai 
jis mylėjo spalkainiai sėdėt pa- 
kajuje; didžiausiu buvo jo 
džiaugsmu jeigu galėjo bovin- 
tis su kitais vaikais ir rodyt 
savo drąsumą artimoje pristo
jo je. Laivoriai labai džiaugė
si isz tokiu jo zobovu, prižadė
davo jam. jog ji paims in sveti
mas szalis ir iszmokys laivorys- 
tes. Tokiu žodžiu klausė Hugo
nas noringai ir jeigu kas tik jo 
paklausė kuom nori ’būtie, at
sakinėjo tiktai: “laivorium!” 
ir nubėgdavo. Taip vadindavo 
ji visi “Hugonas, laivorius,” o 
jis labai mylėjo jog taip ji va
dino.

Bet ponas Antanas nenorin- 
gai ant to žiurėjo jog Ilugonas 
pamylėjo tais baisės mares ir 
laivoryste, ta ji 'pavojingiausi 
dinsta nes retai kuris laivorius 
numirė savo smerezia neprige- 
res giliose mariose del to-gi An
tanas stengėsi visaip atitraukt 
nuo to, prilaikė idant iszmoktu 
raszyt, skaityt ir rokuot. Ir isz- 
tikro gerai darė nes Hugonas 
moksluose dare gerus žings
nius, nors iszdykcs ir linksmas 
buvo ant ulycziu, buvo teari il
gas ir darbsztus moksle ir pa-

nės. Nenorėjo vienok daryt 
smutko tėvams o da Jabiaus se
seriai kuria, labai mylėjo. My
lėjo jis ja kaipo ir jie ji labai, 
kai]) tik brolis su sesere mylė
tis gali, nesislėpė su savo jaus
tom. Priesz tai nieko neturėjo 
ponas Antanas lyg kol buvo 
maži bet kada vienok daejo Hu
gonas 20 metu'o Marija 15, ta
da pripažino už gera priesz tai

Impede Moteres Kuri
Pasiuvo Pirmutine
Amerikos Vėliava

Toji mergaite sėdi ant tos 
paczios kėdės ant kurios sė
dėjo jos gimine Betsy Ross, 
kuri pasiuvo pirmutine vėlia
va del Jurgio Washington©. 
Yra tai keturiu metu Marga- 
rieta McCluskey, siuvanti vė
liava del Raudono Kryžiaus 
drauguves.

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Cliicagos Beisboles KO ubo Giliukninga Oszka

Lyg sziol Chicago Cubs beisboles kliubas naudojo mesz- 
kuti kad jiems atnesztu gilinki bet sziadien manadžeris kliu- 
ko, Jimmie Wilson, naudos oszkele ir tikisi kad turės dides
ni giliuki. Manadžeris Jimmie Dykes, isz White Sor kliubo, 
taipgi pasirūpino del savo kliube oszkele. Tosios giliuknin- 
gos oszkeles vadinasi “Bunt” ir “Homer”.

inžengt iki kol kas kito gali isz 
vaikiszku žobovu iszeitie. Te- 
mijo sau už tinkamiausia, jeigu 
Hugonui iszreiksz jo praeiti ir 
jam iszaiszkins jog tarp- Mari
jos ir jo yra didelis skirtumas 
praeityje.

Taip ir padare. Buvo tai vie
na Nedeldieni kada iszpažino 
Hugonui jog jis ne yra jo loc- 
nu sunum o Marijos tikru bro
liu bet ramino ji, praszydamas 
kad Imtu ir toliaus tokiu, kai]) 
ir buvo o tada rūpinsis apie ji 
ir neapleis ji ateityje, pasiims 
pats aprupinima jam laimes jo 
gyvenime.

Iszgirdes tokia liūdna nau
jiena, Ilugonas mistino kad ant 
jo nupuolė szimto-centnerine 
sunkenybe kuri prislėgė jam 
krutinę, taip apleistu jis jautė
si ant svieto. Atejas vakare in 
savo pakajeli graudžiai insi- 
verke. Po tam nusidavė pas se
na laivoriu, apsakė jam visa, sa
vo ergeli, jog atrastas už tvo
ros, esą ant svieto vienatiniu 
sierata be tėvo ir motinos. Del 
to pastanavijo leistis in svietą 
idant sau užsidirbti ka. nors loc- 
no. Senis ant to davė jam savo 
palaiminimu, ramindamas ji 
idant eitu vardan Dievo, kuris 
nieką neapleis, kuris in Jo ap- 
globa atsiduoda. Jeigu sugrysz, 
neras jau gal daugiau tarp gy-

BALTRUVIENE

Lelijėlės, nieko jum nepa- 
vincziavoj.au,

Po szventei niekur nebuvau, 
Tai ir nieko nežinau,

Isz Kantiezku pagiedojau, 
Pora geru kumueziu atlankiau, 

Po kelis iszigeriau, 
Truputi padai navom, 

' Apsiverkėm ir apsisnarg-
1 i aivom,

Isz didelio graudumo, 
Kad seniau ant svieto kitaip 

buvo,
Dabar kas? — pasenome,

apie ji ir apie jo žodžius. — 
Hugonas nuėjo namo susidru- 
tiiies aid. dvasios, suraminan- 
cziais žodžiais seno laivoriaus o 
apsakęs taip-gi Marijai jog ne 
yra jo sesuo, jog jis'yra pames
tinuku, be tėvu, paklauso vien- 
laikiai ar 'del to ji mažiau my
lės negu mylėjo priesz tai. Ma
rija. užtvirtino ji su aszarom 

'akyse savo nesulaužyta, niekuo 
ne])ergalima amžina meile ir ti
kėjimą jam vienam ir dabar 
Hugonas apreiszke jai ka už
mano padaryt kad būtie nepri- 
gnlmingu žmogum.

— Po tam, — kalbėjo, — su- 
gr\žsziu, brangiausia mano, 
idant praszyt tėvo apie tavo 
ranka, jeigu tiktai jtasiliksi 
mylima, mano, isztikima man, 
per tuos (leszimt metu kuriuos 
turiu pragyvent tolimose sza- 
lyse nes be to, mylima mano, 
nebusi.

Ir szirdele, ne nepajutom, 
Kaip susisukom.

Kad ir truputi per vėlu, 
Bet vėlinu del visu, 

Kad ir daugiau'dienu butu 
linksmu, 

Kad mptereles subluksztu, 
Szvare i užsilaikytu,

Vaikelius dorai augintu, 
Nuo viso pikto gintu,

Bucziuoju visas, 
Savo kūmutes mylimas.

'no; ant galo daejo prie vieno 
laivo kuris rengėsi jau tik ap
leisti įpristova. Paklausė ir 
czionais kapitono apie vieta bet 
ir tas asztriai atsake jam jog 
biednas Hugonas nusiste'bejas, 
da labiau nuliūdęs norėjo nu
eiti sau. Tuo laik prisižiurinejo 
in ji bagota bet puikiai pusi-

žinomui slaptingu slaistu ne
buvo galima, nes ir viduryje 
szviesos dienos niekas negalė
tu pažinti ir užtemintie tuju 
prietaisu niekas pri jaust nega
lėtu kokia
na užėjusi ant tos vietos. Don
na Laura pergyveno pas raz-, 
baininkus 20 menesiu laike ku-

Pilna Puikybes
Po smereziai vieno grafo, li

kosi duktė kuri gyveno pui
kiam palociuje, paliktam po to-

nelaime laukia kož-
jog isz grafu paėjo. Viena die
na atėjo pas ja duktė biedno 
m u1! o r ia u s sak y d ama:

— Tėvas mano guli ant smer-
laivo norėjo atlikti kelione in'puole in duobe ir, ant didžiau-,'l)ata^0 lil”l*e man Pa" 
savo tėvynė; ji tai užstojo už siejos nusistebėjimo, buvo nu-Prasz-vt šviesiausios grafaites 

])as save nes turi ka tokio svar
baus pasakytie.

Ant to grafaite, pilna puiky
bes, atsake:

— O-gi ka jis turi man toki

biedna vaikina nes patogu, di-'žudintu. Laikais piktadariai 
deli ir drūta, prasze pas ka])i-'apleidinejo savo pasislepima 
tona kad tas užganadintu vai-į idant nueiti kur ant medžiok-Į 
kino geismus ir nepaliovė pra-iles, 
szyt lyg toliai iki kapitonas Ikw]

■ *1 * Z 1 • n o 1. .. . i i . i <rnon'l-o iii .LlzilUn PaSakvt. 1 KllklC SUU, U'SZ tOU UOpriėmė vaikina ant laivo. Ilu- ar 'pinigus, jeigu auka m duoioe 1 ’
gono tarnysta buvo isz ])radžiu neinpuole. Adeną karta važiavo 
labai sunki nes turėjo mazgot labai didelis vežimas prikrau- 
stokus, padedinet kukoriams'tas visokiais tavorais. Vado- b mergina ii piitioszkus pa- 
kuknioje diribt visokius dar- vas razbaininku liepe 
bus, priek tam ne viena kartu dint vežimą nes jo draugai r.e- 
žodi turėjo nukenst ir laiikais'pnklausejoiružpuole aiitveži- 
jau norėjo isz nekantrybes pa-j mo. Ant ju didžiausios nelai-i 
sikelt su savo rūstybe bet tik- mes vežime buvo, ne ta vorai su

dėti ir apdengti, bet kareiviai 
apginki not i, kuriu buvo dide
lis skaitlis o kurie tuojaus isz 
vežimo iszszoko ir nepaisyda
mi ant ju atsispyrimo visus isz- 
kapojo. Tokiu budu kareiviai 
nedavažiave da slaptingo tilto 
neatidenge pasislėpimo pikta
dariu kur da pasilikęs vienati
nis vadovas su ponia Donna 
Laura da ilgai gy veno dideliam 
varge nedrysdamas daugiau 
pažiūrėt ant balto svieto. Ant 
galo vienok razbaininkas nu
siuntė viena karta ant turgaus 
in Rieerburga persiredžiusia in 
kaimuote bet pirmiaus turėjo

užpult ant važiuojamcziu 
icziu, atimtie nuo ju tavoms 

ar pinigus, jeigu auka iii <____
'landysiu po kokias ten gūžtas ?

Už valandos vela atbėgo to-
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sikelt su savo rūstybe 'bet tik
tai pamokinimai ir rodos seno 
laivoriaus sutaikinėjo ji nuo to 
kuris tankiai pasakojo jam ko
kis paredkas ir paklusnumas 
turi Luti be jokiu iszlygu idant 
laivas ir visi žmones jame es
anti neprapultu.

Kada jau jo liosas stojosi ne- 
ingaletinu, jau atlaikyt pats 
jautėsi persilpnu, tada toji po
nia ramino ji, kuri tuojaus isz- 
pradžių juom užsiėmė. Apsaki
nėjo jam visokius navatnus da
lykus ir apsakė ciela istorija 
savo gyvenimo, kuriame daug 
navatnu atsitikimu patiko ja. 
Gimimu paėjo isz Iszpanijos, 
pravarde buvo Domia Laura, sudėt jam baisia prisiega jog su 
atliko tolimas keliones per 
G rėki ja, Vengrja ir Czekus. 
Priesz du metus norėjo per
plaukt Baltikos mares atlan
kyt pristoviuius miestus idant 
po tam sugryžti in tėvynė. Ne
toli nuo savo mierio jau būda
mi ponia su savo vyru, paklydo 
Saskoj girrioj netoli nuo mies
telio Lube'kos ir po ilgam klai
džiojimui pribuvo netoli mies
telio Ricerburgo. Jau mate 
bokszta bažnyczios, kada žeme 
po jukoju nugriuvo o jie drau
ge su karieta, ir arkliais, ir važ- 
nyczium inpuole in gilia duobe. 
Ten mėtėsi ant ju razbaininkai, 
nužudė nemielaszirdingai vyra 
ir važnycziu, pati tiktai todėl 
likosi gyva jog prižadėjo pri
imt tarpas banda piktadariu. 
Ilgai ten nelaiminga turėjo 
varge ir pavojuje tarnaut raz- 
baininkam pasislėpus nuolatos 
oloje po žeme, nematydama 
dienines szviesos, kuria neda- 
leidinejo sztucznai intaisytos 
lubos kurios pasikelinejo ir nu- 
sileidinejo žemyn kada kas už
važiavo ant ju važiuodamas 
keliu o tada gavosi in rankas 
])iktadariu nes isz duobes jau 
nesugryždavo. Apsisaugo! ne-'

jokiu žmogum nekalbos ne žo
džio.

TOLIAUS BUS

L_jszauke: “Tegul panaite eina 
greitai pas mano tęva kuriam 

lyra prisakyta per nebaszninka 
'grafo kad pasakytu mano teve- 
jlis apie užkavotus pinigus ir 
brangenybes laike kares ir jog 
tada paliepta pasakyt panaitei 
kaip jai sueis 20 metu.

O kad jau vos gyvas tai bijo 
kad nenumirtu nieko nepasa
kos panaitei apie taja vieta, 
kur pinigai yra paslėpti.

Dabar grafaite paszoko ir 
beveik teikina nubėgo pas mū
rininką bet kada in grinezia in- 
ejo tai jis jau buvo miręs. Isz 
piktumo ir gailesties ko tik ne
pasiuto. Liepe visose vietose 
jeszkot, beveik puse palociaus 
sugriovė 'bet niekur skarbo ne
rado. Visa gyvastį gailėjosi jog 
per savo puikybe taip dora 
žmogų, valandoje smerties, 
nuliūdino o pati tiek skarbo ne
teko.

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

Arklys Turi Gera 
Priežiūra

“Grotas Fleet”, augsztos 
kilmes lenktynių arklys, 
bandys iszlaimeti lenktynes 
Kentuckijoj. Ji prižiūri keli 
bernai tvarte Belmont Park, 
N.Y.

anksti, jis pasiėmė savo punde
li ir iszejo, atsisveikindamas, 
per laiszkeli, savo tėvus, apglo-

Hugonas nusidavė in dideli 
miestą Hamburgą kur leng-

rri'anyrna. Gyvenimas didelio 
miesto dabar pirmu kartu vėl 
iszvede isz liūdnu misliu, pri- 
sz.ai.lke prie paIžinios, vėl susi
ramino tuom jog'dideliuose ras 
sau užsiėmimą ir pataikins gy

Marija prižadėjo su aszarom įdėliu laivu, didele Kibą ir nau- 
x---  ii---  i .ja vĮpjs inejo in jo szirdi. Bet

ant kokio tik laivo paklausė, 
visur negalėjo rasti sau vietos. 
Vienas kapitonas norėjo prasz- 
parto, pavadino ji valkata kad 

J to neturėjo, kitam buvo per di-

jog lauks tuos ilgus deszimts 
metu del jo o jeigu nesugryžtu 
jis, tai taipgi prisiege netekot 
už jokio kito. Po tam Ilugonas 
su Marija jausliai atsisveikino 
idant jau daugiau su ja nesima-
tyt per ta laika. Ant rytojaus delis ir drūtas ant laivinio tar-

Karaliszka Pora Atlankė Amerikonus

Angli/jos karalius ir karaliene, ana diena atlankė Rau
dono Kr 
“boisai’l 
kareiviu

■yžiaus kliuba, Northamptone, Anglijoj, kur musu 
i’ losze kazyrems. Karaliszka pora pasveikino musu 
k duodami jiems gerus patarimus loszime kazyru.

ISTORIJEapie Ila isz ma~ 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 150. 
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

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

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

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

4ir visos TRYS orp 
KNYGUTES 

‘‘SAULE’’ 
MAHANOY CITY. PA.

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
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.

vincziavoj.au
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Žinios Vietines Neregiai Vaikai Mokinasi Ukystes Žegliniai Laivai Patru- Apdovanotas Garbe
■ f;

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

—' Seredoje Szv. Povylo 
nuo Kryžiaus.

— Ketverge Szv. Petro.
— Subatoje pripuola pirma 

diena Gegužio-May. Tasai me
ntis yra paszvenstas del gar
bes Szv. Panos Marijos.

— Ana diena atlanlke re- 
dyste “Saules” Seržantas Vin
cas Stulginskas, kuris aplaike 
urlopa ant deszimts dienu, at
lankyti savo tėvelius Stanislo
va ir Jadviga Stulginiskus, 909 
E. Pine uly. Seržantas Vincas 
randasi Camp Davis, N. C. 
Acziu už atsilankymu.

— Kapralius Juozas Drob
inis, po deszimts dienu urlopo 
pas savo tėvelius Juozą Drob
nius1, 510 W. South uly, iszke- 
liavo adgal prie savo kariszkos 
tarnybos in Boca Raton, Flori
da. Kapralius Juozas iszrodo 
gerai yra sveikas, ir nemigoje 
ant kariszkos tarnystes.

— Ponas Motiejus Pavlaus- 
kas, isz Shenandorio Heights, 
ana diena lankėsi mieste ir prie 
tos progos atlankė redyste 
f 1 Saules. ’ ’
! — (Nedėlios ryta apie 5:45 
yalanda, kilo ugnis szanteje 
ant E. South uly., (kurioje gy
veno senyvas žmogus. Ugnis ki
lo nuo inkaitusio pecziaus. 
Szante sudegė lyg pamatu.

— Apie 5-ta valanda Pane- 
delio vakaru likos suriszti maz
gu moterystes gerai žinoma pa
na Katre Dem'ko, duktė Jonie
nės Krall, 625 W. Centre uly., 
su Juozu Aneereviezium, kuris 
tarnauja prie submarinu sto
ties New London, Conn., sūnūs 
pono Juozo Ancerevicziaus, 
gerai žinomo musu barberio, 
409 W. Centre uly. Moteriszkas 
ryszys buvo surisztas per Kun. 
Steponą Valasefk, kleboną 'Slo
vaku ba'žnyczios. Svotais buvo 
Mikolas Yamczyk su pana He
lena Dem'ko, sesuo nuotakos. Po 
skaniu pietų pas tėvus nuota
kos jauna porele iszkeliavo in 
New London, Conn., kur jauna 
pora apsigyvens lyg pabaigai 
kares. Linkime jaunai porelei 
laimes, giliuko ir geros sveika
tos ir meilingos sutaikos gyve
nime.

Kaip Iszrodo Musu 
Kareiviai Afrikoj

Nenori Savo Motinos

liuoja Pakraszczius

Szitie neregiai vaikai isz Mokyklos del Neregiu Vaiku, 
New Yorke, mokinasi ukysteslr kaip auginti daržoves. Vai
kai tokiu darbu yra užganadinti ir dirba su noru del labo 
savo tėvynės ir tokiu budu laikas jiems praeina linksmiau 
ne kaip sėdėti prieglaudoje be jokio užsiėmimo.

Admirolas Aubrey Fitch, ant deszines, prisega garbes 
medali ant krutinės majoro Aleksandro Patek, kuris atsižy
mėjo naršei ant Guadalkanalo salos iszguidamas isz ten Ja
ponus kada apėmė taja sala kareiviai po apleidimui mari
niu kareiviu.

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

Musu Amerikoniszki karei
viai apsisaugo j a nuo tankaus 
lietaus ir visokiu vabalu, 
kaip czionais matome viena 
toki kareivi ant paveikslo.

Milton, Pa. — Mrs. Ira Jones 
iszaugino mergaite, Sara Ober- 
son, kaipo savo tikra dukrele, 
nes mergaite buvo apleista per 
savo tikra motina, kuri susilau
kė jos be szliubo. Vėliaus tikra 
motina apsivedė ir pradėjo 
jeszkoti savo apleistos dukre
les o kada ja surado, užvede 
teismam priesz Mrs. Jones 
idant jai atiduotu jos dukrele.

Mergaite, kuri dabar yra ke
turiolikos metu, taipgi radosi 
sude ir tik ten dažinojo‘apie 
savo gimimą. Kada jos sudžia 
užklausė ar ji nori sugryžt pas 
savo tikra motina, mergaite at
sake: “Asz tik pažystu Mrs. 
Jones kaipo mano motina ir su 
ja pasiliksiu lyg smert. Tosios 
kitos motinos nenoriu kuri ma
ne apleido kada buvau da kū
dikiu.”

Sudas pripažino mergaite 
Jones’ienei.

Nubaudė Savo Paczia

Szitoki žeglinei laivai taip
gi patruliuoja Amerikonisz- 
kus pakraszczius kad susekti 
nevidonu submarinus. Tieji 
laiveliai yra praminti “Yip- 
pees.”

Didele Gailestis Arklio
Del Karves

Danville, Pa. — Ant ukes 
George Townsend ana diena 
pastipo karve, isz nežinomos 
ligos ir likos užkasta in žeme. 
Su karve draugavo per 12 metu 
arklys, vardu “Pete” kuris 
niekad su ja nesiskirdavo. Ka
da karve užkasė, arklys neatsi
tolino nuo tos vietos kur buvo 
užkasta jo drauge ir per visa 
laika žvengia ir stovi ten, nie
ko neesdamas. Kaip rodos ark
lys pastips isz bado ir gailesties 
del savo drauges.

— Sukatoje buvo iszvažia- 
ve in Allentown, Pa., ant dak- 
tariszko peržiūrėjimo, 155 vy
rukai, kurie likos paszauktiant 
kariszkos tarnystes isz kuriu 
109 perejo pasekmingai egza
miną. Vardai tuju, kurie perėjo 
bus apgarsinti ateinaneziam 
numeryje. Tieji, kurie perejo, 
alpleis miestą ateinanezia Su
kata 7:30 vai. isz ryto, ant Rea- 
dingo trūkio in New Cumber
land, Pa., lavintis ant karei
viu. Pagal apskaityma tai apie 
du tukstaincziai vyruku jau li
kos paszaukti isz Mahanojaus 
ir aplinkiniu kaimeliu, sziame 
distriikte, kurie jau randasi ka- 

. riuomeneje.
— Ponia Ona Banioniene, 

isz Cressona, Pa., ana diena 
lankėsi pas savo gimines ir pa- 
žinstamus mieste ir atsilankė 

.j in “Saules” redakcija. Ponia 
- Banioniene myli skaityt “Sau-j 
cle” įkuria sau užsirasze nes ja 

labai palinksmina. Kitados gy
veno jo St. Nicolas bet kelioli
ka menesiu adgal iszsikrauste 
in Cressona.

Nebaszninkas
Iszbaide Žmones

Topeka, Kans. — Nemažai 
turėjo baimes gailininkai kada 
atnesze graba su “mirusiu” 
Hugo Jetmore, kuris priesz in- 
leidima in kapa adgijo. “Ne
baszninkas” sudaužė graba ir 
nubėgo namo nuo kapiniu. 
Žmones, paregeja “nebasznin- 
ka” iszbeginejo in visas puses 
isz baimes.

Jetmore tik buvo apmiręs ir 
daktaras pripažino buk jis yra 
mires. O kad nekuriose dalyse 
Kansu, ypatingai tarp vargin
gu gyventoju, nebaszninku ne-

Suttonville, Md. — Mrs. Jo
seph Gorden buvo pristatyta 
priesz sudžia kada likos aresz- 
tavota už greita važiavima su 
a.utomobilium. Sudžia rustai 
dirstelėjo ant kaltininkes, kal
bėdamas: “Užsimokėk doleri 
bausmes ir kasztus ir daugiau 
taip nedaryk.”

Po tam iszemes pinigus isz 
kiszeniaus dadave: “Man tas 
daugiau skauda ne kaip tau,” 
— kasztus užmokėjo už kalti
ninke kuri jam padekavojo sal
džiai ir apleido suda szypsoda- 
masi nes buvo tai... sudžiaus 
pati.

Dvynukai Po Tam Try
nukai, In 26 Menesius

Carlisle, Pa. — Pati Danie
liaus Carcon, kuris laiko gazo
lino stoti ant plento, apdovano
jo savo vyra, ana diena, su try
nukais, — dviem mergaitėms ir 
vienu šuneliu, arba in laika 26 
menesiu apdovanojo ji dvynu
kais ir trynukais. Dabar toje 
szeimynoje randasi dvylika 
vaiku.

Daugelis žmonių sustoja prie 
stoties ne tik nusipirkti gazo 
bet ir pamatyti tuju trynuku. 
Motere yra 36 metu o jos vy
ras 42 metu amžiaus.

KIEK YRA
SVETIMTAUCZIU

Ir Ju Laikraszcziu 
Amerikoje

Isz skaitliaus 20 milijonu gy
ventoju czionais Amerikoj, ku
rie kalba svetimtautiszka kal
ta, tik 12 milijonai yra gimia 
Europoje. Pagal gyventoju su- 
rasza tai daugiausia czionais 
randasi Vokiszkos veisles. Vo- 
kiecziu czionais randasi 4,949,- 
000 kurie yra gimia Vokietijoj 
ir turi savo 140 laikraszcziu.

Italu randasi 3,766,000 kurie 
turi 114 laikraszcziu.

Lenku yra 2,416,000 ir turi 76 
savo laikraszczius.

Iszpanu randasi 1,861,000 ku
rie turi 140 laikraszcziu.

Rusu yra 585,080 kurie turi i 
17 Rusiszku laikraszcziu.

i Vengru yra 453,000 kurie tu
ri 58 laikraszczius.

Žydu yra 1,751,100 kūrei turi 
193 laikraszczius.

Szvedu yra 830,000 kurie tu
ri 42 laikraszczius.

Ukrajinu randasi 83,600 ku
rie turi 14 laikraszcziu.

Serbu-Kroatu randasi 153, 
000 kurie turi 16 laikraszcziu.

Czeko-slovaku randasi 520,- 
000 kurie turi 59 laikraszczius.

Slovaku yra 484,000 kurie: 
turi 31 laikraszczius.

Finu randasi 230,000 kurie 
turi 21 laikraszczius.

Francuzu randasi 1,412,000 
kurie turi 39 laikraszczius.

Lietuviu randasi 272,000 ku
rie turi 26 laikraszczius.

Norvegu randasi 658,000 ku
rie turi 38 laikraszczius.

Greku randasi 273,000 kurie 
turi 27 laikraszczius

Slovėnu randasi 178,000 ku
rie turi 13 laikraszcziu.

Japonu randasi 126,900 kurie 
turi 3 laikraszczius.

Kinu randasi 77,500 kurie 
turi 12 laikraszcziu.

Rumunu randasi 65,000 kurie 
turi 5 laikraszczius.

Portugalu randasi 215,000 
, kurie turi 17 laikraszcziu.

Danu randasi 226,000 kurie 
turi 18 laikraszcziu.

Olandu randasi 267,000 kurie 
turi 15 laikraszcziu.

Armėnu randasi 68,000 kurie 
turi 16 laikraszcziu.

Arabu randasi 107,000 kurie 
turi 12 laikraszcziu.

Isz skaitliaus 1,402 svetim- 
tautiszku laikraszcziu 110 yra 
kasdieninei o likusieji iszeina 
po du kartus ant sanvaites, 
karta ant sanvaites ar karta in 
menesi, kurie yra isztikimi 
Amerikai ir prisideda prie lai
mėjimo kares.

PRANESZIMAS!
KSU Tie kurie prisiunezia 

laiszkus arba postel-kartes in 
“Saules” redakcija, lai prili
pina reikalingas pacztines mar
kes, nes kitaip tokius laiszkus 
nepriimsime. Postkartes reika- 
laulje marke už 1 centą; laisz- 
kai po 3centus; special delive
ry po 13c., o registra vo t i laisz- 
kai reikalauije 18 centu.

NEUŽMIRSZKITE!— jeigu 
s i un t inesite tokius laiszkus be 
pacztiniu ženkleliu, taipgi jei
gu nebūna užtektinai markiu 
ant laiszku, tai iszdavysta ne
priims tokes post-kartes ir 
laiszkus nuo paczto!

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

SKAITYKIT
0ST “SAULE”

PLATINKIT1

balsamavoja, todėl žmogelis ir 
adgijo nes kitaip nebutu adgi- 
jas jeigu ji butu graborius už- 
balsamavojas.

Tėvas Paliepė Sunui
Save Nuszauti

North Platt, Nebr. — Owen 
Lamar, turtingas ūkininkas, 66 
metu, staigai neteko proto. 
Laike kada pati nesirado na
mie, užprovino jis dvi-vamždi 
karabinu, padavė savo asztuo 
niu metu šuneliui in rankas ir 
liepe patraukti vamzdžius. Sū
nelis nenorėjo iszpildyti palie
pimą tėvo bet tėvas sake buk 
karabinas yra neužprovintas ir 
kad patrauktu vamzdžius. In- 
sidrasines vaikas patraukė 
vamzdžius ir puolė du szuviai 
kurie nutraukė tėvui galva. 
Vaikas, nubėgės pas kaimynus, 
apsakė kas atsitiko.

Amerikoniszki Milžiniszki Eroplanai

Galima suprasti kaip yra milžiniszki Amerikoniszki nauji eroplanai kuriuose gali su
tilpti net 174 kareivei. Žemai matome mažesnius eroplanus kurie prigialbsti didesniems er- 
oplanams iszvaikyti nevidonu eroplanu.
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:: Naujos
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes :: 
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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.

ISTORIJE apie Gregorius, 
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Kapitonas
* Velnias
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SAULE PUBLISHING CO.,

“SAULE“ YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

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.


