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Isz Amerikos
NUŽUDĖ PACZIA

KLEBONIJOJ

Pats Save Susižeidė

1 Philadelphia, Pa. — Suvilio
tas savo paczia in klebonija Ap- 
reiszkhno Szv. P. Marijos pa
rapijos, sakydamas jai kad ku
nigas Jonas Tolino nori ja pa
matyt ir sutaikint ja su juom 
nes buvo persiskyria per koki 
tai laika ir laukdami kol kuni
gas ateis in ofisą, Mrs. Helena 
Rocco, 35 metu amžiaus, likos 
per savo vyra užklupta ir su
badyta ant smert. Kada kuni
gas su tarnaite adbego ant jos 
riksmo, mate vyra su motere 
glėbyje ir ji naudojant ant jos 
peili. Po tam vyras pats sau 
smeige in krutinę ir likos nu
vežtas in ligonbute, nežinoda
mas kad jo pati mirė nuo žai- 
duliu. Motere dirbo czeveryku 
fabrike in kur vyras buvo nu- 
ejas ir ja parsivedė in kleboni
ja sakydamas kad juos kuni
gas sutaikins.

Užrasze Savo Narna Ir 
$5,000 Szuniui

Dickson City, Minu. — Gal 
pudelinis szuniukas, vardu 
“Gip” sziadien yra turtingiau
siu isz savo veisles szunu nes 
pagal testamenta mirusios Mrs. 
Ida Mendell, motere paliko tur
to beveik ant puses milijono 
doleriu ir narna vertes 10,000 
doleriu, nuo kurio visas pro
centas eis ant užlaikymo jos 
mylimo szuniuko.

Szuniukas turi del saves pui
kiai papuoszta kambarėli kai
po ir du kitus kambarėlius del 
savo pasilinksminimo. Del tų
jų, kurie ji prižiuręs, motere už
rasze penkis tukstanczius dole
riu kaipo atlyginimą. Jeigu 
szuniukas pastiptu tai jo dažiu- 
retojai daugiau neaplaikytu 
atlyginimo, todėl ji prižiūri 
gerai.

Laivorius Aplaike Te

legrama Praneszant
Kad Jis Žuvo

New York — Lester Heischo- 
ber, marinis kiareivis, parva
žiavo namo netikėtai ant keliu 
dienu, atlankyti savo szeimyna 
kuri tame laike nesirado namie 
nes buvo iszeja in miestą su rei
kalais.

Tame tai laike vaikas atne-

GODI KAIMINKA

Pavogė Mirsztancziai 
Kaiminkai Pinigus Isz 
Po Paduszkos; Likos

Aresztavota

Pittsburgr, Pa. — Juljia Ma- 
linoskiene apskundė savo kai 
minką Petrone Burek, už pa
vogimą jos trijų szimtu dole
riu. Malinovskiene nuo kokio

KARE
Amerikonai Padirbs

7,0(10 Eroplanu
Ant Menesio

Anglikai Supliekė
Vokicczius Afrikoj

sze telegrama de 1 tėvu kuris tai laiko sirgo o jos kaiminka, 
apreiszke buk ju sūnūs žuvo Petrone, prigialbedavo jai na-
ant mariu laike paskandinimo minaim darbe ir dažiuredavo 
laivo, per submarina, ant kurio jos kelis vaikus. Ana diena li- 
jis plauke. Nudžiugo szeimyna j gone prisipažino Petronei kad 
radus ji namie sveika ir gyva, turi po paduszka tris szimtus

Kad Ne Sapnas Nebūtu 
Aplaike Ne Cento

Philadelphia, Pa. — Andrew 
Conners apskundė geležkelio 
kompanija ant deszimts tuks 
tancziu doleriu už aplaikytus 
sužeidimus laike darbo. Teis
mas ketino pasibaigti ana die
na. Conners diena priesz tai 
sapnavo buk jam džiure nieko 
nepripažino ir geriau butu kad 
susitaikintu su kompanija ant 
dvieju tukstancziu doleriu, 
kaip jam isz pradžių pasiūlė. 
Žmogelis atbėgės in suda advo
katu ta j i ryta priesz iszskaity- 
ma viroko, apreiszke kad nori 
susitaikyt. Kompanija norin
gai ant to sutiko ir iszmokejo 
jam pinigus. Džiure po piet ap
reiszke kad jam nieko nepripa
žino. Tokiu budu žmogelis per 
sapna laimėjo nors du tukstan
czius doleriu.

I _ ____________ ________________________________

Džiaugsmas ir
Nuliūdimas

Negalėjo Gyventi Su 
į Tokia “Mylima”

; V ' •

Pacziule
f ---------------------

Carnegie, Pa. — Jonas Wasz 
užvede teismą ant persiskyri
mo nuo savo pacziules su kuria 
ilgiaus negali gyvent isz sekan
čios priežasties: Pacziule atsi
sako keltis isz ryto pagaminti 

•v -t/ - 

jam pusryczius nes trankyda
vosi naktimis po visokes vietas 
automobiliuj e su visokiais 
sportais, nesakydama vyrui 
kur buvo. Kelis kartus pacziu
le apdaužė jam veidą su czeve- 
ryku pavadindama ji smirde- 
liui ir kitaip ji paniekindavo 
nuo ko vyras apsirgo nerviszka 
liga, negalėdamas tinkamai 
dirbti ir per tai jam darbdavys 
sumažino mokesti ant deszimts 
(doleriu ant menesio.

Szitie paveikleliai likos nu
traukti kada Vokiecziai pa- 
liuosavo Francuziszkus ne
laisvais namo, kurie radosi 
Vokietijoj. Virszuje matome 
kaip pati sveikinasi su vienu 
isz tokiu sugryžusiu nelais- 
viu kurio nemate nuo 1940 
meto. Žemai matome du vai
kus verkenczius, kurie tikė
josi pasveikint savo sugryž- 
tanti teveli bet tasai nepribu
vo namo nes mirė būdamas 
nelaisvėje.

doleriu kuriuos jai ketina pa
likti po smert, už jos gera szir- 
di ir priežiūra. O kad ligone 
greitai nemire ir Petronei nu
bodo laukti jos paskutines va
landos, todėl ji nutarė pinigus 
prisisavint da už jos gyvasties 
— ir taip padare.

Kada ligone datyre kad pini
gai dingo isz po paduszkos, 
pasakė Petronei kad szimtas 
doleriu isz tuju pinigu neprigu- 
lejo prie Malinovskienes ir kad 
sugražintu juos adgal. Petrone 
nenorėjo apie tai klausyt ir pi
nigus nesugražino. Ant pra- 
szymo ligones viena isz kaimin- 
ku užvede skunda priesz vagil- 
ka kuri likos uždarytya kalėji
me.

Szmotas Muilo Suvedc 
Juos In Pora

Wilkes-Barre, Pa. — Keturi 
menesiai adgal Katre Belden, 
20 metu amžiaus, isz Buffalo, 
N. Y., dirbdama muilo fabrike 
Larkin, parasze savo adresa 
ant popieros in kuria ji in vy
niojo szmoteli muilo. Taji szmo- 
teli muilo nusipirko Henrikis 
Albrecht, kuris, radęs adresa, 
parasze laiszkeli pas taja mer
gina praszy damas kad su juom 
susipažintu. Tris sanvaites ad
gal jiedu suėjo ir nutarė apsi
vesti. Henrikis sako kad savo 
muiline pana tuoj aus pamylėjo 
norints jos nebuvo mates priesz 
tai.

Iszprasze Nuo Dievo 
Sveikatos

Brooklyn, N. Y. — Gerlach 
Hasson, 69 metu amžiaus, ku
ris per 40 metu buvo kurczias, 
ana diena staigai atgavo girdė
jimą per nuolatines maldas ku
ris per 40 metu nepaliove mel
sti Dievo kad jam sugražintu 
girdėjimą.

Nuo laiko kada pasiliko kur
czias, kasdiena melde Dievo tu
rėdamas Jame vilti kad jam 
Dievas sugrąžys girdėjimą. Ka
da atgavo girdėjimą, pirmiau
sia nuėjo in bažnyczia iszklau- 
syt Misziu Szv. laike Dideses 
Petnyczios ir padekavoti Die
vui už Jo mielaszirdyste, po 
tam pare j as namo akyvai klau
sė reidio ir labai stebėjosi tuom 
iszradimu,

New York — Donald Nelson, 
kares administratorius, ap
reiszke kad ateinancziam me
nesyje Amerikoniszkos dirbtu
ves iszdirbines po 7,000 visokiu 
eroplanu. Kožna ' menesi val
džia stengsis iszdirbineti kuo- 
daugiausia eroplanu del musu 
lekioto j u kurie kovoja visose 
dalyse svieto.

Rusija Pertrauke
Ryszius Su Lenkija

Moskva — Rusija pertrauke 
visus ryszius su Lenkija, kal
tindama ja už pri$idejima prie 
Vokietijos. Lenkai kaltina Ru
sija buk ji suszaude 10,000 Len
ku aficieriu, aplinkinėje Smo
lensko. Rusai užginczina tai ir 
kaltina buk Vokiecziai paleido 
netikrus paskalus Lenkijoj.

Allijentu sklypai labai tuom 
nusiminė kad Lenkija davėsi 
save insikivinklioti in Vokisz- 
kas slaistas.

------- |-------  
Dvi Motei es Užmusze

59 Vokieczius
Moskva — Dvi Rusiszkos se

serys, pildanczios dinsta gink
luotose tankose, Ona ir Mare 
Gotovczevicz, užmusze 59 Vo
kieczius ir suszaude dvi tankas 
ir kelis maszininius karabinu 
lizdus. Moteres likos apdova
notos medaleis už j u narsumą.

Amerika ir Rusija - 
Draugai

Laike apvaikszcziojimo 25 
metu sukaktuviu, nuo kada 
Rusija pasiliko laisva, Chun
king, Kinuose, Rusiszkoje 
ambasadoje atsibuvo tasai 
paminėjimas kuriame daly
vavo pulkininkas N. V. Rosh- 
chhin, kariszkas Rusiszkas 
pasiuntinys kuris sveikinasi 
su pulkininku Joseph Still
well, sūnūs generolo Stillwell.

Anglikai Paskandino 5 Vokisz
kus Laivus; Rusai Suszaude 
40 Vokiszku Eroplanu; Lenkai 
Užsikeisejo Ant Vokiszko Gu
bernatoriaus Varszavoje; Lew

isas Kerszina Straikuoti
KERSZINA

STRAIKUOTI

Lewisas Nepasiduoda, 
Ketina Iszszaukt Strai- 
ka 1 d. Gegužio; Jau

Dabar Straikuoja
70,000 Minksztuju

Anglekasiu

Washington, D. C. — Jau 
daugiau kaip 60,000 anglekasiu 
straikuoja minksztu anglių ap
linkinėse ir da iszeis ant strai- 
ko tukstancziai anglekasiu — 
viso gal sustos dirbti 450,000 
anglekasiu. Lewisas yra užsi
spyrės ir nepasiduoda.

Jeigu operatoriai nesutiks 
ant jo pareikalavimo, tai keti
na iszszaukti visiszka straika 
Subatoje, tai yra 1 d. Gegužio.

Jeigu prie to daeitu tai pre
zidentas Rooseveltas mano pa
imti visas kasyklas po valdžia 
ir duoti kareiviszka sargybia 
del tuju, kurie geidžia dirbti.

Lyg sziai dienai jau iszejo 
ant straiko be pavelinimo 32,- 
000 anglekasiu Pennsylvanijoj, 
16,000 Alabamoje, 7,000 Kentu- 
kijoj ir 6,000 Virginijoj — apie 
130 kasyklų yra uždarytos.

Lewis,as daro ne|iszmintin- 
gai nes taip pavojingam laike, 
kada valdžia reikalauja anglių 
laike kares, suerzino darbinin
kus ant straiko.

Nelaisvei Mirszta 
Badu

Stokholmas (O.N.A.) Tukstan
cziai Žydu, iszvežtu in Norve
gija, mirė isz bado ir vargo ne- 
laisviu stotyse. Vokieczei ima 
senus ir jaunus prie sunkiu dar
bu anglių kasyklose kur vargs
ta ir mirszta badu. Moteres ir 
vaikai neaplaiko beveik nieko 
ir vaikszczioja pusnuogi.

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

LONDON — Anglikai Tunise, su pagial- 
ba Amerikonu, paėmė svarbius kalnus isz ku
riu iszvaike Vokieczius ir Italus isz pozicijų kai
po perkirsdami svarbu kelia per kuri Vokie
cziai pristatinėjo kariuomenei maista ir amuni
cija. Ant Atlantiko mariu Anglikai paskandino 
keturis Vokiszkus laivus, artimoje Brest. Taip
gi bombardavo Williamshafen ir kitus svarbius 
Vokiszkus miestus su didėlėms bledems. Bet
Anglikai neteko tame užklupime 23 eroplanu. 
Badai Rusai bombardavo smarkei Prusus, ana 
diena. Allijentai vela bombardavo nekurias da
lis Francijos, kaipo ir dalis Italijos kaip Neapo
liu, Messina ir Sicilija kur padare milžiniszkas 
bledes. Lenkai taip inirszo ant Vokiecziu kad 
ana diena užsikeisejo ant Vokiszko gubernato
riaus Varszavoj ir nužudė du Vokiszkus aficie- 
rius. Keli szimtai Vokiecziu liko sužmuszta per 
slapta banda patrijotu Grekijoj.

Afrika — Vokiecziai panesze dideles ble
des Tunis aplinkinėje nes in laika keturiu dienu 
neteko 66,000 kareiviu, užmusztu, sužeistu ar 
paimtu in nelaisve. 286 tankos ir 3,000 visokiu 
troku likos sudraskyti, 640 armotu paimta, 34 
laivai paskandyti ir 980 eroplanu suszaudyta. 
Vokiecziai atsispyrineja kiek galėdami bet jau 
galas prisiartina.

London — Rusai atmusze ke
lis muszius aplinkinėje Lenin
grado, kur daugiau kaip bata- 
lijonas Vokiecziu likos užmusz- 
ta, 17 eroplanu suszaudyta ir 
60 visokiu troku paimta. Prie 
Smolensko Rusai suszaude ero
planu stoti su didėlėms ble
dems. Prie Donato upes už- 
muszta 300 Vokiecziu. Rusai 
atmusze Novgorodą po smar
kiam musziui su Vokiecziais. 
Taipgi supliekė smarkiai Vo
kieczius prie Volkovo kur su
naikino kelis fortus ir amuni
cijos stotis.

Vėtra Užmusze 6 Ir Su
žeidė 180 Žmonių

Cleveland, Ohio — Smarkios 
viesulos, kurios prapute pro 
Ohajaus valstija, padarydama 
daugiau kaip ant milijono do
leriu bledes, užmusze 6 žmones 
ir sužeidė gal daugiau kaip 180 
ir iszverte 2,000 namu isz pa
matu. Akrone, Clevelande ir 
Freemont suardė elektrikinius 
dratus.

SKAITYKIT “SAULĘ” PLATINKI^

Pirkite Apgynimo
W||ggk Czedinimo Bondus 

ir Markes. _
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Kas Girdėt
Įiszgirdes tokius vardus, dirste- 
,'le.jo akyvai ant moteres pasi- 
|kase galva, ir užklausė: “Tai 
tamistos tėvai buvo Žydai?” 
Ant ko motere atsake kad vra

Pas tūla advokatą mieste 
Kansas City, atėjo gerai žino
mas banikieris. Advokatas pa
sveikino savo dranga ir liepė 
sesti. Nemažai nusistebėjo ka
da patemino isžblyszkusi vei
dą draugo o jo apredalas iszro- 
de gerai isznesziotas ir užklau
sė kas jam atsitiko.

“Mano prieteliau, nuipuoliau1 
žemyn, viską k.a turėjau dingo Į 
ant geldos (stock market.) Atė
jau pas tave kaipo pas savo 
dranga ant rodos ar negaletu- 
mei man paskolyt nors szimta 
doleriu?”

Advokatas labai nusistebė
jo kad jo draugas, pas kuri ne
karta valgydavo pietus ir buvo 
priiminėtas draugiszikai ir sve
tingai, taip greitai nupultu, pa
traukė pecziais, susiraukė ir at
siliepė :

“Perpraszau tavęs bet nega
liu tau duoti pinigu nes ir man 
trūksta nes pralaimėjau ir asz 
daug pinigu ant geldos. ’ ’

Ant tokio atsakymo nusijuo
kė, padavė rarika advokatui 
tardamas: “Aczin tau, mano 
drauge, nepabludau tavyje, 
taip kaip ant kitu vienuolika, 
mano geru draugu kai]) ir tu. 
Žinokie, kad asz susibeezinau

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

no jo kelnes, burdavosi per vi- 
neduodama jam už

migt, iszpeszdavo saujomis jam 
plaukus, apipylė jo veidą atra- 
mentu kada gulėjo, inpyle pa
mazgų in tabaka, iszmete visas

gu tai]> tolinus eis, tada ir na
melio neturėsime
turėsi nei kur būtie, nei dra
bužio neturėsi. Noriu eiti ant 
tarnystes 
dirbt, ant 
drabužiu, 
tau gerai

APŽVALGA ŽINIŲ Vokietija ;nebus sutriuškinta, 
nors gerokai apmuszta; ir visi 

i patyrimai parodo kad net ir 
Ispanai nebūtu saugus tol, kol 
tokia padėtis pasilieka. Bet 
kai]) nebūtu, Ispanu pas.uliji- 
mas nerado rėmėju Ali jautu1 
sostinėse. Sekretorius Hull 
tuoj pareiszke kad vien inti uis 

I nusistatymas Jung. Valstijų ir 
jis tikėjo,kitu Jung. Tautu, yra.
1) c s ali ii y g i 11 i s p a s i d a v i m a s A -

PER ELMER DAVIS 
DIREKTORIŲ, OFFICE OF 
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tinus.
Kunigas atstume pinigus at

gal, pasako moterei kad geriau

Naujas Aszies
Propagandos Ginklas

“Europos Czarteris”

rejo viena isz ju garsiųjų susi-'ginusiu politiniu nuomonių, ne- 
ia tikimu praeita sanvaite. Buvo Į Kreipe jokio rimto domesio in 

susitikimai! D'panu pasiulijimus. Londone 
adai renge- tikima, kad ta pasini!jima in- 

Įsi daryti ka nors, kam nors; ^’cpe vien tik Ispanu interesai 
Sunkias iszlygas uždėjo tu-,sziuo:mi syikiu? ])agal 1(lavinins> ir ne aszis bet ir tenai manoma 

las milijonierius, isz San Ber- 
l nardo, Kalifornijos; ant sen
merges kuri pas ji dirbo 
raszt ininke, palikdamas 
apie puse milijono doleriu, 
ri jau turi apie 45 metus,

tosios moterėles vaikai gyvena 
j toje aplinkinėje ir yra gerais 
I Katalikais. ka da

o paskui ne- sa na'kti

in miestą, kad užsi- 
ramlos del tavęs ir 

Mylėjau, tave, kaip
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tave

ku-
ant

t i už vyro ir apdovanoti ji kū
dikiu, jeigu geidžia apturėti 
taji palikimą. Kaip girdėt tai 
lyg sziam laikui atsirado dau
gelis kandidatu ant apsipaezia- 
vimo su taja senmerge o tarp 
tujų randasi visokiu jaunikiu 
bet ar vyras gales apvaisyt ja 
tai suriku inspeti.

kad mus sulaikyti. Be abejones tymas yr 
kariszki planai buvo svarstomi davimas, 
tame susitikime bet gal jie bu-) 
vo apsigynimo planai, ne už- 
klupimo. Ir jie pradėjo savo 
apsigynima propagandos srity
je bandydami visus intikrinti 
jog Hitleris kovoja del Euro
pos. Sekama sanvaite Hitleris

menesiais
sulauksime gana daug tokiu 
ta likos pasiulijimu — keli bus 
isz rimtai surūpintu neutraliu 
ir 'kiti aiszkiai Aszies sumany
ti. Bet Europoj randasi skevel
dros tautu ‘kurios mane kad ga

ketina praneszti apie ka asziesĮima taikoje gyventi su Hitle-
propagandistai vadina Euro
pos czarteri — aiszkiai matyti,

Del daugelio musu skaityto
ju tieka vejame sziialingai už 
gerus velinimus ir linkėjimus1 
kuriuos jie prisiuntė ant szven-

Atlanto czarterio — ir galimas 
daigtas kad jis ketina suszauk- 
ti Reichstagą iszgirsti pasikel- 
bima. to czarterio su tokioms 
iszki’lmems kokioms jis praei
tyje skelbdavo savo norus.

Bet koki czarteri Hitleris ga-

esi varge, nenoriu 
užmirszt. ”

Tieji žodžiai sugraudino la

nu. Kada rrezidentas ir p. 
Churchill pasisakė Kasablan
koj už besanlygini pasidavimo, 
jie tai padare, žinodami kad 
patyrimas jiems parode su to
kiais kaip Hitleris, Mussolinis 
ir Japonu kariszkais vadais, 
besanlyginis pasidavimas yra 
vienintelis būdas juos sulaikyti 
visais laikais.

•gerumo

gorimo daugiau' ne imti in bur

Taip 
motore

iali

Kas Turi Smarkesne
Moterele Už Szita?

Columbus, Ohio.— Augustas 
Princeton, laike teismo kabėjo 
sudžiui, buk jisai savo pacziule

galedamas ilgiausi nnkentet jos

jam niekur iszeit per kolos san- 
vaitos uždarydama ji ant pa
stoges. Slidžia nenorėjo dali

verstas jeszkoti persiskyrimo 
nuo jos už sekanezius dalykus: 
tanikei ji ant jo krutinės szoko 
ir su krėslu reže jam in kakla,

kirto in veidą su peiliu, iszlau- 
že kelis szonkaulius ir sudegi-

Bondus ir Markes.

Įbkr “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese.persiskyrimą.— Kas turi smar-
SKAITYKIT “SAULE” PLATINK1T

su mergina tam paežiam kam-
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su bankierium N. isz deszimts 
tukstaneziu doleriu ‘kad nuo 
dvylikos geru draugu negausiu 
pasiskolint ne szimto doleriu. 
Priėmiau jo laižyba, pasire- 
džiau vargingai, susiraukiau ir 
nusidaviau ubagauti pas savo 
geriausius draugus. Visi, kaipo 
ir tu, atsisakėte man paskolint 
pinigu o tu buvai tuom dvylik
tu, na, ir laimėjau laižytas. 
,Gud bai!”

Advokatas stovėjo gera pus
valandi ant vietos, žiūrėdamas 
su nusistebėjimu in duris per 
kurias milijonierius, jo ’geras 
draugas iszejo.

Vai turime daug panasziu 
draugu visur. Toki prietelei 
yra mums prielankus pakol su
uodžia doleri kiszeniuje bet 
kada pa puolam in kokia beda 
ar pareikalauji ju paszelpos ir 
suraminimo, tada visi nuo ta
vęs szalinasi.

ežiu ii- džiaugiamės isz to, kad 
“Saule” jums pa tinka ir be jos 
negalite apsieiti — juk tai jusu 
laikrasztis, del jus leidžiamas 
ir del jus tarnauja. Taip, “Sau
le” szvieezia del visu: geru ir 
piktu. Daugiau kaip pus-amži 
musu iszdavystes, mokinomės 
kaip turi būti surėdytas laik
rasztis ir da sziadien mokina- 
mes ir mokinsimes lyg smert 
nes žmonių budai mainosi ir 
panasziai yra su laikraszcziui— 
visiems reikia intikti. Mes ne
esame szalinirikai jokios part i
jos, susivienijimu, politikierių 
ne draugijų. “Saule” tarnauja 
del visu Lietuviu nepaisant ko
kio katras yra tikėjimo ir in ka 
jie tiki, nepeikia laisva-maniu 
ne Krikszczioniu nes tas ne yra 
musu reikalas. Visi yra mums 
lygus, katrie tik Lietuviszikai 
kalba.

Ii šildyti Europai ? Gal toki, Office of War-Inf., Washington, D.C.

kuris patiktu Kvislingams, La- 
valams ir Antonescums bet nie
kam kitam. Praneszimas po jo

Raszydami apie Žydus, ne
bus pro szali primyti viena tik
ra atsitikima, kokis atsitiko 
apft-inkineje Scranton, Pa.

Tūloje Lietuviszkoje parapi
joj buvo laikoma misijos. Lai
ke pamokslo vienas isz misijo- 
jiieriu kalbėjo graudžiai apie 
mirusius ir duszias ezyseziuje 
esanezias ir jog kožnas privalo 
duoti ant Misziu už mirusius 
tėvelius, brolius ir kitas gimi
nes.

Tula moterele, Žydiszko gi
mimo, kuri persikriksztino ant. 
Katalikes ir buvo vedus Lietu
vi, klausydama tojo pamokslo, 
susigraudino labai ir nutarė už
pirkti Miszias už duszias savo 
mirusiu tėvo ir motinos.

Nuėjo pas prabaszcziu tosios 
parapijos sakydama: “ Dva- 
siszkas teveli, girdėjau misijo- 
niei’iaus pamokslą apie miru
sius ir geidžiu duoti ant Misziu 
už savo tėvelius.”

Kunigas priėmė pinigus, ]nu
dėjo užkaszineti diena kada, at
sibus gailios pamaldos ir už
klausė koki buvo vardai jos mi
rusiu tėvu?

Moterele pasakė kad tėvo 
vardas buvo Arenas o motinos 
yardas -buvo Raszele. Kunigas

Prezidento Roosevelto kelio
ne in Meksika, buvo jo dvylikta, 
nuo kada apėmė prezidento ke

ltie, Washingtone. Buvo jis atsi
lankęs per taji laika Kanadoje, 
Haiti', Panamoj, Columbijoj, 
Trinidade, Brazilijoj, Urugva
juj, Argentinoje, Morokoje, Af
rikoje ir Liberijoj. Ne vienas 
Am e r i1 k o n i s z k a s president as 
nebuvo atlankęs tiek sklypu 
kiek prezidentas Rooseveltas.

Senatas, Harrisburge, Da., 
svarsto byla, kad panaikinti 
bausme mirties už žudinstas o 

i kaltininkus nubausti ant. viso 
gy v-en i.m o kale j imu.

Mikolas Kendrick, 33 metu 
amžiaus, isz Ebensburg, Ind., 
nutarė pabėgti, ana diena, su 
savo mylima, Elena. Williams, 
20 metu, in Elkton, Mil., kur li
kos suriszti mazgu moterystes. 
Tame nėra nieko akyvo kad li
kos suvineziavoti bet akyva 
yra kad jaunikis sveria 394 
svarus o jo mylima sveria tik 
118 svaru. “Sunkus” bus gy
venimas tosios moterėles su to
kiu sunkiu vyru.

susiejimu su Mussolini sake 
kad Naciai ir Faszistai kovoja 
del tautu teisiu laisvam iszsi- 
vystijimui ir bendradarbavi- 
mui. Jiems bus labai sunku 
skelbti ta pasaka tose tautose 
kurias Hitleris yra užgrobęs... 
deszimt užimtu szaliu Europos 
kur kasdien Vokiecziu szaudy- 
mo būrys veikia, ‘kur kasdien 
patrijotai sumuszti lygi mir
ties 'koncentracijos (nelaisviu) 
stovyklose, 'kur kasdien vyrai 
ir moterys priverstinai siun- 
cziami in vergijos darbus Vo
kietijoj. Euro])a žino ‘ka lais
vas iszsivystijimas ir bendra- 
daibavimas reiszkia kada Hit
leris tai]) kalba.

“Besanlyginis Pasida
vimas” Yra Atsakymas 
Taikos Pasiulijimams

Isz beszaliszkos Europos tau
tos ateina pirma kalba apie tai
ka. Grafas Francisco Gomez 
Jordaną, Ispanu užsieniu rei
kalu ministras, sako kad Ispa
nija norėtu invykdinti taika ir 
gal 'kitos beszalisžkos szalys ir 
Vatilkanas, sutiktu bejidra-dar- 
biauli, isz naujo sutverti pa
sauli. Nora, priežasties tikėti, 
kada Grafas Jordanas taip isz- 
sireiszke, kad jam rūpėjo tiktai 
Ispanu interesai. Jis susivieni
jąs su Jieszalisžkii nusistatymu 
kuri Ispanija šėke, sutart imi su 
Portugalija nuo praeito Lap- 
kriezio menesio; ir kuris visisz- 
kai skirtingas nuo buvusiu nu
sistatymu Ispanijos valdžios. 
Ispanija yra beszaliszka szalis 
bet beszaliszka svarbioj padė
tyje, su Vokiecziu armija prie 
jos sziaures rubežiu; padėtis 
ten neramim ir gali tapti, blo
gesne kada Alijantai ]>rades

GYDUOLE DEL
PIKTO VYRO

Kaip Motere Iszgyde 
Savo Vyra Nuo Gėrimo 
Ir Tinginystes; Iszmin- 

tinga Motere

Monte Vista, Colo.— Kotelio 
tarnaite Miss Fiorentina. Cor
tez, dora mergina, sucedino a- 
pie tūkstanti doleriu ir iszteke- 
jo už duonkepio Beno Salido, 
kuri pažinojo isz jo dorybes ir 
darbszlumo. Pirmutinius me
tus gyveno sutikime ir meilėje 
ir Dievas jiems laimino. Ne
trukus pirko sau nameli su pu
sėtinu szmoteliu dirvos. Vy
ras kaipo turtingas locn i įlin
kas turto, sumanė sau biski pa- 
velyt, pradėjo vaikszcziot in 
karezemas, pasipažino gerai su 
guzule ir alucziu, ir labai mėgo 
praleidipet dienas ir naktis to- 
sia vietosią. Tai]) tai. pamaže- 
Ii, isz doraus ir darbštaus žmo- 

Igaus, ])asidare tinginys, gir- 
! tuoktis, ir kaži minkąs o kad 
per tai nieko neuždirbdavo ir 
daug pragerdavo tai dirva, 
sklypeli po sklypeliu, pradėjo 
parduot. Varginga motere ver- 
vyro pasiprovyt bet visikas nuė
jo ant tuszczio. O kad nieko su 
ant tuszczio. O kad nieko su 
piktumu, plndimu ir ‘keiksmu 
ne padarys, apie tai žinojo ga
na gerai moterį*, del to tylėjo 
kai]) galėdama ir saugojosi 
•peklos namie. Tula ryta atsi
kėlė anksti, nuėjo in kamara, ir 
pradėjo savo drabužius desti- 
neti in skrynele, kuria pas vyra, 
atgabeno. Vyras tuom kart 
atsikėlė taipgi ir kaip ne.savas 
pagiriotas po vakarykszcziai, 
pradėjo dairytis pusrycziu. Ma
nydamas paezia triusentysi a-

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik

50c., o aplaikysite knygas per paczta. j
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. ‘

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

kad Ispanai norėtu sustabdyti destijima savo daigiu, už- 
szaudyma priesz Hitlerio nnsi-^lause misistbedamas: “Flo- 
statyma, kad jam ta szalis rei-!1;6;111111^^3 ln darai ? Kur eini ?’ 
kalinga, kai]) buvo Danija ir j “Mylimas pacziuli, atsake 
Noi’vegija. j nuliūdus motere, per tavo gir-

Bet taika dabar reiksztu, kad tavima suvis pavargome. Jei-

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszka apraszymas, 202 pus. 35c

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

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

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

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

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

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

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg- 

'szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke ................................................. 15c

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

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

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

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

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

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

No. ■ 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniutę; Du brolei

Vargutis ir Skuputis. 60 nūs...15c
No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 

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

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

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz vaJenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoias. 76 puslapiu................. 20c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i No. 1 58 Keturios istorijos apie Ka- 
I pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 nuslaniu ..............  15c

i No. 160 Keturiolika istorijų apie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 175 Pasiskaitime knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaim’ecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke ................................................. 15a

Adresas:
Saule Publishing Go., 
Mahanoy City, Penna.
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(Tasa)

Nuėjus in miestą nudavinejo 
save suvis nebyle, davinėjo vi
sokius na.vatmus ženklus idant 
at kreipt atyda pallet jos ir žmo
nių. Ir kada iszejo isz miesto 
nusiduodama vela in savo pa
sislėpimą, nuseko paskui pali- 
cija ir kada patemijo in kur 
motere i nėjo, tuo jaus nusidavė 
taip-gi policija greitai ir neda
vė jau daugiau piktadariui isz- 
slprusti isz ranku teisingystes, 
suriszo ji ten ir paėmė su sa
vimi. Nepoilgam, pagal viroka 
iszduota per suda teisingystes, 
likosi pakartu Ricerburge. 
Laura tuo laik, kurios nekalt v- 
be pasirodė aiszkiai jog iszda- 
ve razbai niūkūs teisingystei ir 
iszvalnijo nuo ju ciela aplinki
ne, aplaike pavelinima isz tur
iu razbaininko paimt tiek bran
genybių kiek pati norėjo. Pa
ėmė vienok ti!k tiek kiek norėjo 
ir dabar atlikinėjo kelione in 
tėvynė.

Liudui atsitikimai iszvere 
Hugone koki tai pas i'ga i Įėjima 
ir nuo to laiko stengėsi nors ge
rais pritari) avima is parodyt 
jai savo prielankumą ir nors 
kiek raminti toje smuthoje ma
riu kelionėje. Viena vakara ka
da Hugonas jau nusidavęs bu
vo ant atsilsio ir da sėdėdamas 
mistino apie savo mylima Ma
rija, Lubeke, iszgirdo per sie
na jog kitoje kamaroje kas te
kis sznabžda. Prisiartinęs prie 
sienos ir pridėjus ausi eme te- 
minlgai prisiklausinet. Ir ka-gi 
iszgirdo? Sztai girdi jog trys 
laivoriai susitarė drauge už
pulti ant Lauros kada stovės 
ant sargybos, inmes ja in ma
res o jos turtus sau paims. Don
na Laura buvo pripratus da vė
lybu vakaru pasivaiksztineti 
ant vriszaus laivo, todėl žodžiai 
ju be abejones atras tikėjimą, 
jeigu pasakys jog pati mėtėsi 
in mares. Naujiena toji iszvere 
Hugone baisu nusistebėjimą 
nes pirmiaus lyg kol galėjo pa
daryt koki nors pasiryžimą, 
jszgirdo szvii piką szaukenti 
laivorius ant sargybos. Apsi
vilko skubiai ir nubėgo Ikogrei- 
cziausia in kajuta. Domios Lau
ros.

Piktadariai jau buvo gatavi 
idant suriszti moteri, užkimsz- 
ta burna idant negalėtu szauk- 
ti pagialbos. Daszokes narsiai 
kirto vienam per galva, su laz
da. kad net pargriuvo, kita nu
tvėrė už gerkles o treczia pri
rėmė prie kampo su lazda 
szaukdamas isz visu pajiegu 
pagelbos kuri netrukus pribu
vo. Po valandai latrus visus 
tris suriszo ir numėtė in dugną 
laivo idant juos artimiausioj 
pilsto vo j atiduoti in rankas 
teisingystes. Kapitonas pagyre 
Hugona, jo drąsą, bet da dekin- 
gesne pasirodė ponia Donna 
Laura. Dekavojo jam karsztais 
žodžiais ir norėjo gausiai ap
dovanoti pinigais 'bet jis to ne
priėmė iszsikalbedamas jog pa
dare tiktai isz savo privalumo.

Taip nuplaukė toliaus, api
plaukė Portugalija ir iszplauke 
laimingai Kadykse isz kur po
nia Donna Laura buvo gimimu. 
Priesz apleidima laivo pradėjo 
prikalbinet Hugona idant nuei-

— kalbėjo, — apart to neturiu 
žmogaus kuriam užsitiket gale- 
cziau tame žingsnyje ir mailiau 
jog ponas neatsakysi to mano 
szirdingo praszymo. Su dideliu 
gaileseziu apleidinejo Hugonas 
mares ii- mete tolesni užmany
mą sekimo paskui laime, pa
mindamas kožnoje valandoje 
apie duota prižadėjimu Mari-

po 'žmogus noprigulmingas ir 
jos rankos praszys. Bet naudin
ga vieta trauke ji prie Lauros

guodojo, priėk tam nenorėjo 
dauginus iszstatinet savo gy
vastį ant pavojaus kuris viesz- 
patauja ant dideliu mariu. Pri- 
eme-gi jos praszyma ir nusida
vė in jos namus kur ■ randi jo

Nenuilstanti proce apkaruna- 
vota likosi kuopuikiausia klo
te, ypaling;)i 'kada apsipažino

pradžių jam nepažinstamus.

jo prielankesne, meilesne, guo
dėjo ji ir tikėjo jam visame,

sipacziavimia su pone Laura ir 
tame niekas neabejojo žinoda
mi ju toki gyvenimą. Praėjo 
keturi metai o tame laikė Hu
gonas užezedino sau gera. sum;). 
Viena karta turejo-gi nusiduot 
in kelione in tolimus rytus 
idant ten atlikti kupeziszkus 
reikalus. Kada, nuėjo pas savo 
ponia ant .atsisveikinimo, toji 
mėtėsi jam. ant kaklo ir bu- 
cz i uodama tarė:

— Brangus Hugone! Ilgiau

Domia Laura tokiais meiliais nas būdamas priesz tai pats poną Antana ant pietų prie ku- 
žodžiais in ji kalbėjo, pagini- kupczium, numanantis geriau riu ketino imti dalybas taip-gi
da del jo buvo labai didele, ant negu jo ponas, 'kupczysta labai 
kart taip turtingu, tokiu bago- patilko ponui todėl turėjo dau- 
czinm. Juk ir Marija gal jau'giau liuosybes negu kiti neval-
isztekejo užkilo pildydama te- įlinkai, valnas sau galėjo vaik- 
vo vale. Bet teisinga szirdis 1 szcziot po miestą bet vis buvo

I . ... . ineužsigina ir nepažinsta melo, nulindęs baisiai nes neturėjo^ 
apgavystes, net, ii“ didžiausio- jau vilties sugryžimo greitai in! 
s e pagundose. Taip ir Hugonas tėvynė ir iszpildyt savo priža- 
atsipeikejas tare in ponia Lau- dėjimą Marijai.
ra.

—- Dovanok man, ponia, jog 
geismam tavo negaliu užgana 
padaryt, neturiu ant to pajiegu.
Asz taipo-gi ponia nuo seniai nepaisė ant to balso szetono tik 
pamylėjau, guodėjau ponia ir tuojaus nunesze tuos pinigus 
guodėju kaipo savo motina,'pas’kadika (sudžia) idant tik- 
ypatingai jog niekados nopaži-1 ram locnininkui atiduoti. Su- 
nojau savo motinos. Bet apsi- 
paeziuot su ponia negaliu jokiu

Eidamas viena karta u'lyczia 
rado dideli pugilaresa kuriame 
radosi daug pinigu. Lengva 
buvo jam pabėgt su jais. Bet

mano Marijai, Lubeke, kada 
po 10 metu sugryžsziu in savo

Ant tu žodžiu Laura pasiu- 
tiszkoje rūstybėje isz pavydėji
mo mėtėsi ant jo su sztilietu 
idant indurt ji in krutinę Hir- 
gono. Tas vienok isztrauke jai 
isz ranku sztilieta ir tokiu bū
du apsisaugojo nuo smerties.

nuvažiavo sau,

Ne su linksma, szirdžia. tuo-

ji baisiai tokia didele meile

motere užsimojo ant jo gyvas
ties. Kelione pirmose dienose 
buvo laiminga nes net jau ti
kėjosi buli arti mierio savo'ke
liones. Bet viena vakara, kad!a 
jau buvo netoli nuo kraszto, 
ant laivo užpuolė laivas su Mo- 
rokodiais ii- po kruvinai musz- 
tynei Morokonai paėmė laiva., 
iszvede prie kraszto Morokos 
Salų ir visi laivoriai ii“ pakele- 
vingi, kurie radosi ant laivo, 
tarp ju ir Hugonas, pateko in 
nelaisve. Padėjimas Hugono 
ne'laisveje, prilygintas su pa
dėjimu kitu nevalninku buvo 
da lengviau, buvo parduotas 
ponui kuris da žmoniszkai ap- 
sieitinejo su savo nevalai ūkais 
ir Hugonas tiktai tada gavo bo
tagu per peczius kada jiuole 
jam galvi jas, kada vare ant, tur- 

jo ka turi ir įkas su juom veike- gaus nes ponas jo vede kup- 
si; kada patogi ir bagola ponia czysta galvijais o todėl Hugo-

Im to,priesz tave, ka mano szir-

dies myliu tave ir jog aukuoju 
tau su mano ranka ir szirdžia 
eielus mano turtus ii“ bagotys- 
ta. Busiu gera, tau pati ir net

Iszpanijoje, eisiu su tavim kur 
pats norėsi!

Hugonas isz pradžių nežino-

Vaiku Sveikatos Sanvaite

1

mocks the 
doctor’s

tu su ja ii“ ten jos namuose pa
imtu ant savo ranku vedima 
kupezystos nes mato jog gerai
supranta ant to:

— Daug esmių ponui kalta,

Diena 1-ma Gegužio po visa Amerika yra apvaikszczio- 
jama diena “Vaiku Sveikatos.“ Sveikatos draugavęs ru-
pinasi sveikata vaiku ir apteikė dovanoms tuos kurie ran-
dasi geroje sveikatoje.

keli geri prieteliai. Hugonas 
paregėjo pirmu kartu dabar po 
10 metu nesimatymui, Marija,

kuri iszaugo jau ant gražios, tam pradėjo apsakinet apie 
patogios panos bet ji svetim- Domia Laura, apie ju gyveni- 
žemio, kaip sau mislino, nepa- ma per kelis metus o pabaigęs 
žinojo. Prie pietų jis apsakine- apsakyma prižadėjo tikrai, — 
jo 'daug apie savo keliones Va- jog- isz aplaikytu pinigu pali- 
karu ir Rytu sza’lyse, prie ko kime Lauros pastatys ant jos 
kalbėjo jog sudus pono Antano atminties, ligoiibute ir prie
dą. tolesnes keliones atlikinėjo, | glauda del biednu pavargėliu 

ii“ sieratu, ant garbes Dievui už

das iszsiunte savo tarnu idant 
apgarsintu po ulyczias jog pi
nigai jau atsirado ir locninin-' 
kas ju, 'kada apreiszke sude pa
metimą pinigu, paskyrė 100 i 
piastru tam, kuris juos suras/ 
Dave žinia locnininkui kuris 
tuojaus pribuvo. Bet buvo tai 
niekszas didelis nes kada pa
mate kad pinigai jau yra, pasi
gailėjo duouti prižadėtos na- 
grados radikui ir eme mislyt 
kaip ir kokiu badu galėtu ap
gauti Hugona. Suskaites pini
gus tare in ji:

— Matau jog jau pats pasili
kai sau nagrada nes pugilarese 
randasi jau tik 700 piastru o 
turi būti 800, ’kiek asz pame- 
cziau. Hugonas vienok sutikti 
ant to nenorėjo nes daugiau 
jam ėjo apie teisingumą ir dora 
varda negu apie užsipelnyta 
nagrada. Pasiskunde-gi priesz 
sudžia tame neteisingame už
puolime ant jo locnininko pini
gu; sudža buvo 'žmogus iszmin- 
ti ngas ir dasiprato neteisingu
mą locnininko, jo Inedekingys- 
te. Po iszklausymo abieju sza- 
lin kurios savo apsakymu tu
rėjo iszpažint teisingai po pri- 
siega, iszdave toki viroka:

— Turi, matomai, du pugila- 
resai užeitlnėt in klausymu, 
jeigu abudu po prisiega teisy-

kai, szita pugilaresa, szita, ku
riame radosi ir randasi 700 
piastru o tu vela, prislegi jog 
tavo pugilarese buvo 800. Pu- 
gilaresu yra daug vienokiu, 
sztai ir asz turiu toki — ir isz- 
siemes parode visiems kuris 
visame buvo panaszus in rasta 
per Hugona. Pinigai yra ne ta
vo. Pasilaikyk-gi, Hugone, tu 
juos pas save iki tikra locniinin- 
kas atsiras o tu turi laukt net 
lyg kas kitas tavo pinigus ras. 
Isz to džiaugėsi visi klausyto
jai pro vos o Hugonas galėjo už 
pinigus, pripažintus jam per 
suda, netiktai laisvo sau nusi
pirkt bet ii“ kupczysta užsidėt. 
Dievas laimino jam tame žings
nyje ir kupczysta vedesi kopui- 
kiausia atneszdaima jam 'didele 
nauda, taip jog in kelis metus 
sukuopino didelius turtus. Ka
da perejo desziimtas metas gy
venimo svetimose szalyse, par
davė savo locnastis, pripirko 

i daugybe visokiu tavoru, pri- 
I krovė pilina laiva jais ir nuva
žiavo in tėvynė. Laimingai sto
jo Kuxbafen o pradaves nau
dingai savo tavoms Hambur
ge, nuvažiavo in Lubeka in kur 
anksti isz ryto Nedėliojo Sek- 
minin pribuvo. Iszkilmingas 
skambėjimas varpu nuvede ji 
pirmiausia in bažnyczia idant 
padekavot Vieszpacziui už lai
minga sugryžinia in tėvynė. Po 
tam. nusidavė su plakanczia

g TARADAIKA g

Su

tai tu bobele, apie Pittsburga 
\ pasiliaukie,
Juk jau visi žmones szaukia, 

Kad isz proto iszejai,
Ir suvis svaiguli gavai, 
savo vyru nedorai apsiėjai, 
Ba jn voi'kauze atidavei,

Norėjai po kelis dolerius gauti, 
Kad galėtum lėbauti.

Žmogelis likos paliuosuotas, 
Isz voikauzes 'paleistas, 
Nusidavė in platu svietą, 

Kur sau ras spakainia vieta, 
Ba rodos negalėjo gauti, 

Turėjo nuo raganos atsitraukti, 
O gal tau dabai“ gerai, 
Kaip vyro netekai? 
Gali dabai“ uliavoti, 

Per diena ir nakti szokti, 
Bet ar ilgai tu tęsęsi, 

Ar ilgai gyventi galėsi.'* *
Pažinau viena su ilgu liežuviu, 
Kur gyvena, sakyt negaliu, 

Nuo ryto lyg vakaro po miestą.
laksto, 

Kaip arklys purvyną taszko.
Nežiūri paaugusio sūnelio, 

Kuris da nemoka, poterėlio, 
Bet spardyti motina gali, 
Norints da. liežuvi apversti 

negali.. 
Tures džiaugsma. isz sūnelio 

savo, 
Jeigu užaulgs ii“ negaus kur 

gala,
Geriau kad dabar sprandą, 

nusisuktu, 
metus daeitu.* *
reže apsiseiliojas,

Trauke per striunas be 
malones, 

Ba, mat, veseilia. buvo, 
Ant kurios daug svecziu 

pribuvo,
O ka, veseilia, be musztynes, 

Tai nėra, ramybes, 
Ilu-lia, (kulokai pasikėlė, 
Kožnas innagi nutverė.

Galvos pyszkejo, 
Kraujas teszkejo, 

Neiszsistovejo su alum 
uzbonai,

() ne iii*
Muzikantas

Rupūžes, gademai, tai mat, 
Mikai, tu gud boi, smart, 

Duok tam velniui smagei, 
O bėgsime raidavei.

Palicmonus parvesiu, 
Visus in lalknpa nuvesiu,

szindžia pas poną Antana kuri 
rado sveika ir drūta. Persista- 
ites laiszkais apreiszkiancziais
ji kaipo turtinga Londono kup

norėdamas isztyrineti ka kal
ba apie ji; žinoma, jo apsaky
mas nelinksmino klausytoju ir 
neužiminejo juos bet. Antanas, 
girdėdamas apie sunu jo, atsa
ke:

— Asz suvis sunu neturiu o 
tas kuri priesz daug metu jau 
priėmiau iii savo narna ir už
auginau, nedėkingų pasiroile 
suvisai nes apleido narna ir din
go nežine kur. Prie tu žodžiu 
pasikėlė Marija ir nuėjo in ki
ta pakaju o Hugonas patem.ino 
aszaras jos akyse. Antanas ap
sakinėjo toliaus jog ne tiek pa
laiko vaikinui už pikta jog pa- 
slapczia naima apleido kaip ta, 
kad su vadžioja, jo vienatine 
duktere kuri jau in metus da- 
ejo ir ne apie joki tekėjimą už 
vyro, kuriu gama, randasi tinka
mu, nenori ne pamislyt, atsisa
kydama prisižadejimu jo, jog 
lauks jo sugryžimo. Ant tu žo
džiu pasikėlė Hugonas nuo sa
vo vietos ir tarė:

— Ir gerai dare duktė pono 
nes žinok ponas jog tuomi vai
kinu esmių asz pats kuris pa- 
s'lapczia priesz deszimts metu 
apleidau, dant sviete stotis ly- 
gum. su paeitim Marijos o 'da
bar sugryžtu pas tave, mano 
tęva ir gldbeja idaint praszyti 
rankos tavo dukters.

apgloba ir palaiminima Jo:
Hugonas ir Marija gyveno il- 

'gai, ilgai, Dievas laimino ju 
gyvenimą. Ir taip isz biedno, 
nieko neturinezio locno, apart 
teisingystes, geros sanžines, 
drūtos vilties Dievo apveizdo- 
je, Hugonas pasiliko dideliu 
turezium, Dievas atmokėjo jam 
už jo teisingumą. Bet niekados 
apie Dieva nepamirszo gyven
damas ir varge ir bagotysteje. 
Ėjo pagal jo prisakymus, buvo 
nuoba'žnu, Dievobaimingu, pro- 
cevot niekad netingėjo ir pro- 
cevojo lyg pabaigai savo gyve
nimo dorai ir naudingai dei vi
suomenes. To'del ir Dievas ne
apleido ji su jo taip-gi dora 
paezia. Dave jiems ilga ir lai
minga gyvenimą o po tam ra
miai ir laimingai užmigo Viesz- 
patyje palikdami turtus dorai 
iszaugintiem vaikams ir gera 
atminti sau ant amžių nes isz- 
budavotos per juos ligonbute 
ir prieglauda del ligoniu, bied
nu pavargėliu ir sieratu stovi 
lyg sziai dienai mieste Lubeke. 
Nemažai randasi tokiu kurie 
nusiunezia Ikarszta malda pas 
Dievą, melsdami jiems, tai yra, 
ju duszioms, amžinos atsilsies 
ir szviesybes amžinos danguje.

— GALAS —

Musztukus pas vaita. nuvarė.
/' * * *

Kur’teni Luzernes paviete ran
dasi apygarda,

Kurioje buna motere nelaba, 
Kuri vyro savo iszsižadejo, 
Gzion su dukrelė susidėjo, 

Kitas mot,eres aploja, 
Nieko nebijo ne apsivaktuoja,

ežiu. Likosi užpraszytas pas:

Pasielgia nedorai, 
Tai szirdele negerai.

Kokios jus neiszmaneles, 
Ar negalite in kaili- duoti, 

Taip padarykite,
li“ isz miesto iszvarykite.

Visi ant tu žodžiu labai nu- 
sidyvijo bet Hugonas davede 
davadais jog yra tuom paežiu 
vaikinuku.

Laime Marijos buvo neapra- 
szoma, tarp szirdingu susipau- 
dimu' tarė jog kaip tik paregėjo 
ji kokis tai navatnas jausiąs 
szirdyje savo jaute.

Sužiedojimas atsibuvo su pa- 
velinimu ir neiszpasakyta lai
me ir 'džiaugsmus gimdytoju 
tuojaus. Ant rytojaus apsakė 
Hugonas apie surinktus savo 
turtus, paliepė atneszt savo ap- 
kaustinta kupara prikimszta 
maiszais aukso ir sidabro, taip 
jog busimasis jo uoszvis atsi
stebėti negalėjo regėdamas to
kius turtus savo augytinio, su
rinktus svetimose szalyse. Pri
ėmė ji-gi su neiszpasakytu 
džiaugsmu in savo narna, 'džiau
gėsi nemažai jog taip didele ap
lanko pagiaTba savo kupezysto- 
je. In metus vėliau buvo vestu
ves ir didelis būrys prieteliu 
dalyvavo besiedoje. Buvo už
praszytas taip-gi vietinis bur
mistras, kuris pribuvęs atsine- 
sze su savim dokumentus testa
mento kuri iszemes isz kisze- 
niaus perskaitė szitais žodžiais: 
Iszpa ui joje mtmire ženklyvai 
didele ponia, vardu Donna. Lau
ra, kuri mirdama užraszo vi
sus savo turtus Hugonui o jei
gu to jau tarp gyvųjų nesiran
da, turi tiesa atsiimtie jo bu
vusi numylėta Marija ir jos tė
vas Antanas. Ponia toji norėjo 
ipaszvensti savo 'gyvenimą Hu- 
'gonui nes labai mylėjo ji bet jis 
ant to netiko atsisakydamas 

Į jog prižadėjo save Marijai to
dėl isz pavydėjimo norėjo !nu- 
žudint ir tuomi privertė ant ap
leidimo jos namo: vienok my
lėt jo neperstojo net lyg pasku
tinei valandai ir po savo smert 
palieka, savo turtus jam, arba, 
jo numylėtai. Kame pasiraszo:

Donna. Laura
Dokumentas tas likosi at- 

siunstas in suda kadiska in ro
dą miesto Lubekos. Hugonas po

TEMYKITE
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 už vilkinimo 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 tr 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.

Laidoja kunua numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiams 
reikalams. Telefono Numeras 78.
S20 W. Centre St., Mahanoy City

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 audeikli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

SAULE, MAHANOY CITY, PA.
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ŽiniosVietines
1 — Subatoje pirma didna 
Gegužio-Mojaus.

— Petnyczioje Szv. Katari
nos, panos.

■— Panedelyje pripuola At
radimas Szv. Kryžiaus.

— Ana diena lankėsi Ma- 
hainojuj pone Franciszika Stem- 
leriene, W. Meidlinskas ir W. 
Baraszka, isz William Penn ir 
prie tos progos atlankė ir re
dakcija “Saules” nes ponia 
Stemleriene yra szimt-procen- 
tine skaitytoja “Saules.”

t Nedėlios ryta mirė Anta
nina Szerkszniene, isz Trento- 
Ino peczes, kuri sirgo koki tai 
laika. Velione gimė Lietuvoje, 
pribūdama in Amerika apie 30 
metu adgal, apsigyvendama 
Szenadoryje o paskutinius 20 
metu ji pergyveno czionais. 
Prigulėjo prie Szv. Juozapo 
parapijos. Paliko vyra ir tris 
sūnūs. Laidotuves atsibuvo 
Ketverge ryta su bažnytinėms 
apeigoms. Graborius L. Tras- 
fcauskas laidojo.

Ponia Izabele Muzika ir 
ponia' Ona James, isz Phoenix 
Park, Pa., ana diena lankėsi 
pas ponia Augusta Railiene ant 
£32 W. Pine ulyczios, laike 
jszvencziu ir atsilankė in rėdys
ite **Saules” užmokėti už laik- 
iraszti del pono Jono Grabaus- 
jko kuris yra musu szimt-pro- 
Įcentiniu skaitytojam.

f Utarninko vakaro, kada 
fezeimyna 'buvo iszejus in kuk- 
nia pagaminti vakariene ir ne
sulaukė ateinant tėvo, Petro 
Litvaiczio, 66 metu, nuėjo pa
žiūrėti kas jam atsitiko. Nutir
po visi kada pamate tęva negy
va kuris mirė netikėtai. Velio
nis gimė Lietuvoje, pergyven
damas czionais Amerikoj 50 
metu, prigulėjo prie Szv. Juo
zapo parapijos. Jo pati mirė 
septynis metus adgal. Paliko 
dvi dukteres, Magdalena, pati 
Jono Smolensko 201 W. Spruce 
ui y., ir Helena Aglinskiene, 532 
^W. Mahanoy Avė., kaipo ir du 
sūnūs Petra ir Vinca, kuris 
randasi Havajoj. Graborius L. 
Traskauskas laidos.

i — Seredoje apvaiksztinejo 
28-tas sukaktuves savo vedusio 
gyvenimo ponstva Nikolai 
Lipp’ai, 418 E. Pine uly. Ponia 
Lipp’iene po tėvais vadinosi 
Ona Budrevicziute. Linkime 
jiems laimingo gyvenimo ir su
laukti auksiniu sukaktuviu.

t Aplaikeme žinia buk 'bu
vusi kitados gyventoja musu 
miesto, Veronika Stobertiene, 
po pirmam vyrui Ubariene, mi
re Utarninke, Hazletono ligon- 
buteje. Velione persikraustė in 
Hazletona. keliolika metu ad
gal. Paliko dvi dukteres: V. 
Keklaitiene, Mahanojuj ir Rita 
namie kaipo seserį Margarieta 
Kaspariene, Mahanojuj ir bro
li Petra Ba'lcziuna, Shamokin, 
Pa. Velione gimė Lietuvoje, 
pribūdama su tėvais in Ameri
ka kada turėjo 13 metu. Laido
tuves atsibus Subatoje su apei
gomis Lietuviszkoje bažnyczio- 
<je. Velione gyveno ant 119 N. 
■4-tos uly., isz kur buvo palai
dota.

ISTORIJE apie Gregorius, 
--------------- — Isz Numirusiu 
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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— Visi vyrukai, kurie per
ėjo daktariszka egzaminą Al-Į 
lentown, praeita Subata, isz 
szio 2-tro distrikto, Skulkine, 
skaitlyje 109 isz 155, apleis 
miestą Subatoje ir važiuos in 
New Cumberland, Pa., 7:30 vai. 
ryte, ant Reading® geležkelio. 
Isz tojo skaitliaus 82 bus pa
skirti in kariuomene, 24 in lai- 
voryste ir 3 in marinius karei
vius.

Žemiau paduodame vardus 
tuju kurie apleis musu distrik- 
ta:

MAHANOY CITY
John H. Anderson 
William J. McLaughlin 
Harold Thomas, Jr. 
Anthony V. Bowers 
Paul P. Aleksinas 
Daniel W. Richards 
William A. Leskie 
Andrew J. Chesakis 
Joseph J. Gavai 
John N. Ball 
Harry Guzinsky 
William H. Tarn 
George A. Barney 
Gustave L. Shomgard 
Robert W. Hay, Jr. 
Louis J. Capitanio 
Francis F. Reed 
William J. Bridgen 
Joseph A. Vadapolas 
John Kline 
Ronald L. Pearson 
Francis X. Hubosky 
Stephen G. Gavala 
Leon Lord 
Leon V. Boczkowski 
Nicholas P. Starkey 
George J. Parulas 
Joseph J. Giesen 
John E. Everett 
Andrew J. Roneitz 
Anthony G. Matulaitis 
William J. Rischar 
Clair H. Sheeler 
Wilmot J. Wheat 
Thomas L. Beltz 
Joseph E. Gavala 
Michael A. Budzina 
Thomas F. Cattell 
Joseph J. Schreyer 
Donald J. Derrish 
Joseph A. Bonners 
John C. Mills 
Mike J. Witkonis 
George A. Steiner 
Vincent M. Sherkness 
Elmer F. Koch 
Joseph F. Hermann 
John B. Scheeler 
Leonard V. Chilinskas

BUCK MOUNTAIN
Edward J. Harley
Edward M. Smulligan 
Steve Gnall

VULCAN
George J. Lazusky
Robert D. Derricott

MOREA
John J. Prossic

PARK CREST
Joseph J. Nakraisius

MAPLE HILL
Wilfred A. Shirey 

PARK PLACE
Edward P. Gavai
Michael Sapar

JACKSONS
John T. Casserly 

SHOEMAKERS
Julian A. Kalinock 

SHENANDOAH
Robert A. Needs 

FRACKVILLE
William M. Conway

PRISAKYMAI

Del Moterų Ir Vyru
10 Prisakymu del Moterių

Asz esmių vyras kuris tave 
iszvedžiau isz mergiszkos ne- 
laisves todėl turi iszpildyt se- 
kancziuis prisakymus:

1— Stengkis iszrodyt grąžei 
del svecziu o ir del manes.

2— Nerugokie ant manes jei
gu tavo draugėms pasiveda 
geriau ne kaip tau.

3— -Neslėpki® gražiu daigtu 
namie, parodydama juos tik 
svecziams. Ir asz geidžiu juos 
matyti.

4— Stengkis būti gera gaspa- 
dilne kaipo ir asz stengsiuosiu 
būti geru darbininku del tavęs.

5— Rūpinkis pagaminti man 
valgi in laika, kada pareinu isz 
darbo. Badas inveda vyra in 
piktumą.

6— -Papasakok man sa.vo er
gelius ir bedas o ne draugėms 
ir kūmutėms.

7— Nepamirszk kad geriau
siu tavo prieteliu yra tavo vy
ras ir neturekie jokiu slaptybių 
priesz ji su kitais. .

8— Neguodolk naminiu! forni- 
cziu daugiau už savo vyro no
rus. Vyras sunkiau yra gauti ne 
kaip fornicziai.

David Dolbin 
George J. Lazusky 
Paul F. Nolter 
Peter P. Deesing 
John T. Pagiegala 
George J. Alberici 
Albert A. Mausteller 
John T. Bush, Jr. 
William J. Klein 
Harrison J. Fetterman 
John D. Banks 
Henry L. Singer 
Leo R. Luciani 
Allen F. Hasara 
Francis M. Starkey

CRAIGS
Paul E. Kerestus

BOWMANS
Michael H. Kline 

NEW PHILADELPHIA
Vincent B. Lescavage 
John J. Kupchunas 
William T. Spotts 
James J. Connelly 
Alfonse S. Tamashasky 
Albert F. Girdauskas 
Albert A. Ferrence 
Albert J. Sockalosky »

BARNESVILLE
John B. Minchoff 
Joseph A. Jacobs 
Roy A. Faust 
Clarence F. Fritz 
Robert D. Price 
John S. Slepitis

CUMBOLA
John A. Devlin 
Michael Gusley 
Albert J. Derrish 
Michael Stencovage 
Adam S. Wojciechowski

MIDDLEPORT
Joseph Kilousky 
Joseph J. Yavulla 
Charles M. Giltner

KASKA
Stanley M. Kuchinsky 
Charles W. Tanner 
George Harvilicz

ELLENGOWAN
Francis J. Nicholas 
James E. Lafey

VALLEY FURNACE
Edward F. Doyle 
Mecislawa J. Dyrda

9— -Atsikelk anksti iszleistie 
savo vyra in darba. Jis geidžia 
su tavim pasikalbėti pakol ap
leidžia narna.

10— Sa u go k is nu o p ik t u m o 
ir nepadoriu žodžiu nes tuomi 
tik daugiau erzini savo vyra.

10 Prisakymu del Vyru

1— Neapleisi namus be mano 
pavelinimo.

2— Nepaniekinek manes tarp 
svetimųjų.

3— Pa imk i e maino szali tarp® 
žmonių, nors ir žinotumei kad 
asz klystu.

4— Pa sakyki e man k a turi 
ant m išlies bet su mandagiais 
žo-deleis.

5— Neduoki® idant tureczaau 
laukti tavęs, jeigu pasivėlinai, 
duok žinia, kada pareisi.

6— Guoduokie ir mylėki® ma
ne kaip mylėjai mane kada, bu
vau mergina.

7— Pavelyk man ant pasi
linksminimo.. Visos, moteres 
meldžia, truputi laisves ir pasi
linksminimo.

8— -Neapsunikinekie mane vi
sokioms naminėms atsakomy
bėms; paimkie puse ju ant sa
vo pecziu. 1

9— Bukie link manės meilus 
ir galingas nors ir jau praėjo 
keli metai po szliubui ir prade
dam sensti.

10— Paaukauk dali savo lai
ko del manes idant ižimotum kad 
esmių tau ipasaldymu tavo gy
vasties.

Jeigu užlaikysite tuos prisa-

Įkymus tai gyvensite sutaikoje 
j ir mei'leje ir 'busite mylėtais 
per savo kaimynus ir pažysta
mus.

Kringeliu Diena Baltam Name Iszsiuntines Maisto
Knygutes Nr. 3

Washington, D. C. — Knyge
les maisto paskirtymo, nr. 3, 
buk siuncziamos per paczta 

i skaitlyje 120 milijonu, Birželio- 
jJune menesyje. Laiszka-neszei 
paliks kožnam postkarte tarp 
Gegužio-May 20 ir Birželio 5 d., j 
kurias visi turės iszpildyt ir 
bus nusiunstos in OPA admi
nistracija. Knygute nr. 3 užims 

1 vieta iszsibaigusiu knygucziu.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

IMOTERE UŽ
LAIKRODĖLI

Brolis Su Broliu Ap
mainė Paczia Ant Auk
sinio Laikrodėlio; Už

daryti Kalėjime
Buffalo, N. Y. — Bernard 

Mancuso, 23 metu, sugryžo 
czionais isz Filadelfijos, turė
damas prie saves puiku auksi
ni laikrodėli — na ir nusidavė 
atlankyti savo broli James. 
Pamatęs paczia savo brolio pir
ma karta, jauna patogia mote
rėle, 20 metu, užsidegė karszta 
meile. Ant galo ir motere pa
juto kad ir jos szirdis veržėsi 
prie jaunikaiczio, (brolis buvo 
38 metu amžiaus). Suprato bro
lis meile brolio o žinodamas
kad szirdis nemoka szposuot, 
nutarė atiduoti savo pacziule 
broliui o kad už dyka nenorėjo 
atiduot savo paczia, pareikala
vo nors auksini laikrodėli ku
ris jam labai patiko.

Brolis su mielu noru atidavė 
laikrodėli ir tuoj aus su savo 
marczia nusidavė in miesto 
kancelarija iszsiimti laisnus 
ant susivincziavojimo, kuriuos 
aplaike ir paėmė szliuba sude. 
James džiaugėsi laikrodėliu, 
bovindamas du mažu vaikelius 
paliktus per lengva-szirdžia 
paczia ir motina.

Palicija, dagirdus apie tokes 
mainas ir kad Bernardas pa
ėmė motere kuri neaplaike per
siskyrimo nuo pirmo vyro, ar- 
esztavojo ja už s ve tim-vyravi
mą kaipo ir Jamesa ir abudu li
kos uždarytyi kalėjime ant 
‘ ‘ medaus menesio. ’ ’

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Allijentai Vejasi Paskui Rommeli

Anglikai su Amerikonais neduoda pasilsio Vokiecziams po vado vysta generolo Rom- 
memlio, Tunisijoj, Afrikoj ir lyg sziolei jau paėmė in nelaisve apie 20,000 Vokiecziu ir Ita
lu. Inžinieriai jeszko paslėptu bombų žemeje o kada jas užtinka tai sunaikina. Kitas paveik
slas parodo Vokiszka dideli tanka, kuris likos sunaikintas. Ant jo guli Vokiszkas karei
vis, užmusztas per granata, kuris žuvo pildydamas savo užduoti.

PRANESZIMAS!
USlr’ T i® kurie prisiunczia 

laiszkus arba postel-kartes in 
“Saules” redakcija., lai prili
pina reikalingas pa.cztines mar
kes, nes kitaip tokius laiszkus 
nepriimsime. Postkartes reika- 
lauje marke už 1 centą; laisz- 
kai po 3centus; special delive
ry po 13c., o registrayoti laisz-

Kartais Raudono Kryžiaus Drauguve pavieszina karei
vius, kurie sergsti narna kuriame gyvena prezidentas, su 
kringeleis ir kava, kareiviu viesznamiuose.

Neprieme Naujo Bylo

Szitie kongresmonai, Robert Douglas ir Frank Carson, 
pasiprieszino priesz Rumi byla kad dovanoti taksoriams de- 

- szimts bilijonu doleriu, kurie negalėjo užsimoket taksas 19- 
42 mete.

kai reikalauje 18 centu.
NEUŽMIRSZKITE!— jeigu 

siuintinesite tokius laiszkus be 
pacztiniu ženkleliu, taipgi jei
gu nebūna užtektinai markiu 
ant laiszku, tai isždavysta ne
priims tokes post-kartes ir 
laiszkus nuo paczto!

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

Charles 'Pangonis, isz Ernest, 
Pa., raszo: — Prisiuncziu ta- 
mistoms užmokesti už “Saule” 
ant viso meto, kuria myliu la
bai Skaityt nes ji suteikia man 
daug linksmumo. Linkiu jums 
viso labo. 

»

Apgynimo Czedinimo Bon- 
dai gali būtie registravoti 
vardan jusu vaiku ir suaugu-

OT PRISIUSKITE ^3 
TIKTAI 500 O ATLAIKYSI
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T.

SETAS Nr. 100 J

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, Kaip 
Tamsunus Prigauna, Pranuko 
Nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus Neleido In Dangų, Baus
me Už Szyksztuma, Mažo 
Sziaucziaus Dideli Reikalai, 
Senelis, Dienos Kentejimo 
Nanto j, Netobulas 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 SauJa, 
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.
Pirkite Apgynimo Czedinimo 

Bondus ir Markes.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

“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.


