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' Nanticoke, Pa. — Verhauze, 
kurioje radosi 1,200 baczku 
miltu, 25 maiszai cukraus ir ki
tokiu valgomu dalyku, sudege 
ana diena kaipo ir keturi dide
li trokai. Verhauze prigulėjo 
prie duonkepio Adomo Olszev- 
skio, kuris kitados buvo takso- 
rium tojo miesto.

Kokiu budu ugnis kilo tai 
lyg sziol neisztyrineta bet pa
dare bledes ant tukstancziu do
leriu.

Szitie vyrukai padare daug bledes su szituom milžinisz- 
ku bombiniu eroplanu Afrikoj, užklupdami ant Vokiecziu, 
Italu ir Japonu. Po savo pavojingam darbui sugryžo pasek
mingai ant savo stoties.
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Kiek Kasztayo Vokie- 
cziams Kart: Afrikoj
London — Lare Vokie- 

cziams ir Italams Kasztavo 625,- 
000 vyru: užmusztu, sužeistu ir 
paimtu in nelaisve, bet mano
ma kad pagal paskutini apskai- 
tyma tai 200,000 likos paimta 
ir mažiausia 50,000 užmuszta ir 
sužeista. Italu žuvo 248,000 ir 
tautiszku kareiviu kaipo 160, - 
000 Vokiecziu. In (nelaisve pa
imta 250,000 kareiviu.

Amerikonu ir Ahgliku taipgi 
žuvo didelis skaitlis bet val
džios da neiszdavė kiek j u žu
vo ir likos sužeista.

Karalius Borisas
Szaukiasi Pagialbos

Berlinas
Bombarduotas

Allijentai Padare Daug Bledes 
Berline Ir Kituose Miestuose 
Per Bombardavima; Badai Ita
lijos Karalius Padekavos Už 
Sostą; Italija Mano Padaryti 

Atskiria Taika
PALIEPK SZEIMY-

NAI MELSTIS

Po Tam Visus Nužudė
Claremont, Ohio — Leonas 

Lafern paliepė savo paežiai ir 
keturiems vaikams melstis už 
savo duszias po tam visiems su
daužė galvas su plaktuku. Po 
tam nupjovė vaikams galvas, 
inmete jas in baczka ir pats sau 
atėmė gyvastį. Priežasties žu- 
dinstos neisztyrineta bet mano
ma kad ji pristūmė prie to gai
lestis už mirusia paezia.

Motina Su 4 Vaikais
Sudege Ant Smert

Cold Springs, Ind. — Mrs. 
Fay Miller, 35 metu, ir jos ke
turi maži vaikai, sudege degan- 
cziam laike nakties. Tėvas isz- 
sigialbejo szokdamas per lan
gą, iszsilauždamas abi kojas, 
taipgi iszsigialbejo ir 13 metu 
mergaite kuri giliukningai isz- 
bego laukan. Kunigas Stillman, 
kuris ėjo namo nuo geležkelio 
stoties, pamate liepsna ir davė 
alarma. Pats taipgi skaudžiai 
apsidegino norėdamas gialbe- 
ti nelaimingus isz deganezio na
mo.

Motina Inmete Kūdiki 
In Szulini

Passaic, N. J. — Užmiestyje 
gyveno vargingas daržovių au
gintojas, kokis tai Michael Va- 
lents, su savo paezia, kuriems 
beda skverbėsi per visus ply- 
szius ir sumanė iszvažiuoti in 
Detroitą ant uždarbiu. Bet 
jiems perszkadino szesziu me
nesiu kūdikis todėl nelaba mo
tina inmete ji in szulini po tam 
nubėgo pas palicij anta apsaky
dama su verksmu buk kada ėjo 
pro szulini, suklupo o kūdikis 
iszleke isz jos ranku inpulda- 
mas tiesiog in szulini ir prigė
rė. Bet palicijantas nedave mo
tinai pasilsio pakol toji prisi
pažino prie teisybes ir likos už
daryta kalėjime.

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

Biznieris Nusižudė Kad 
t Neturėjo Ta voro

Chicago, Ill. — Pranas Pie- 
czinski, 54 metu, mėsininkas, 
labai buvo susirupines kad ne
turėjo mėsos ant pardavimo del 
savo kostumeriu. Isz tojo ru- 
pesczio uždavė sau devynis 
mirtinus žaidulius su mėsiniu 
peiliu. Pakol mirė pasakė jis 
daktarui: “Mano biznis pradė
jo nupuolinet kad negalėjau 
gauti užtektinai mėsos del ma
no kostumeriu. Nežinojau kaip 
iszeiti isz tojo padėjimo ir nu
tariau ta viską užbaigti.“

Neiszgyde Rumatizmo
Su Gazolinu

Pittsburgh, Pa. — Kokis tai 
draugas davė rodą Pranui 
Petrovskiui, kad gazolinas yra 
geras iszgydymui rumatizmo. 
Pranas pripylęs bliuda gazoli
no, atsisėdo pamirkyt jame ko
jas bet ant nelaimes užmirszo 
iszsiimti pypke isz burnos isz 
kurios kibirksztis inpuole in 
bliuda gazolino ir kilo tuoj aus 
didelis “pykszt“ ir daugiau 
žmogelis nepamena tiktai ka
da atsigaivino ligonbuteje. Ug- 
nagesiai užgesino narna. Ugnis 
padare bledes ant trijų tuks
tancziu doleriu.

Apskundė Savo Vyra Ir 
Pati Užmokėjo Kasztus

Williamsport, Pa. — Vera 
Gusiarek paliepė aresztavoti 
savo mylima vyra už tai, kad 
jis jai, isz dideles meiles, užda
vė kelis žandinius kad norėjo 
duoti sau nukirpt puikius ilgus 
plaukus. Kada stojo in suda, 
moterėles gera szirdele atsilei
do nes jos vyras sziaip buvo 
geras ir tiktai taja diena užpy
ko už tai. Melde sudžiaus kad ji 
paleistu, užmokėjo pati kasz
tus, pasiėmė savo Miką už ran
kos ir abudu iszejo linksmi isz 
sūdo.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

KARE
Žmones Prikinkyti Prie 

Žagrių

London (O.N.A.) — Vokie- 
cziai, Norvegijoj, isz priežas
ties didelio štoko arkliu, pradė
jo tenaitinius gyventojus kin
kyti in žagres ant apdirbineji- 
mo žemes. Asztuoni vyrai yra 
užkinkyti prie žagres ir trauke 
ja po laukus be pasilsio.

Afrikoniszki Nelaisvei 
Bus Atvežti In Amerika

Washington, D. C. — Dide
lis skaitlis nelaisviu, paimtu 
Afrikoje, paskutiniame muszy- 
je, ketina būti atvežti in Ame
rika, kurie bus naudojami prie 
visokiu darbu. Bet abejojama, 
ar Italai sutiks su Vokiecziais 
tuose kariszkuose abazuose, 
kurie vieni kitu dabar baisei 
neapkenezia.

Vokiecziai Nerimauja,
Pradeda Sukilti

London — Gimines ir tėvai 
Vokiszku žuvusiu kareiviu Af
rikoj, ate j a in kariszka b j ura, 
Vokietijoj, dažinoti apie savo 
dingusius mylimus, likos isz- 
vaikinti per palicija ir karei
vius. Žmones pradeda nerimau
ti ir kaip girdėt tai nekuriose 
vietose jau prasidėjo maisza- 
cziai su praliejimu kraujo. Ki
tose vietose kaip Lenkijoj, Nor
vegijoj ir Jugoslavijoj taipgi 
kyla sumiszimai. Tukstancziai 
vyru ir moterių, kuriu sūnūs 
radosi Afrikoj ir likos paimti 
in nelaisve, apstoja kariszkus 
b jurus spirdamiesi žinių apie 
dingusius.

Panaszus padėjimas vieszpa- 
tauja ir Italijoj kur gyventojai 
pradėjo nerimauti. Daugeliose 
vietose žmones atvirai prieszi- 
nasi valdžiai ir kaip rodos tai 
Vokietijoj ir Italijoj gali kilti 
revoliucijos ir kruvini maisza- 
cziai.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

London — Isz priežasties ky- 
lancziu maiszacziu Bulgarijoj, 
karalius Borisas nusiuntė pra- 
szyma pas Hitlerį kad jam pri- 
siunstu pagialba nes negali ap- 
malszyti savo padonu. Hitleris 
badai nusiuntė in ten savo bu
deli, Himmleri, in Sofijos mies
tą. Holandijoj taip vieszpatau- 
ja panaszus padėjimas kur gy
ventojai pradėjo sukelinet mai- 
szaczius ir nerimauti.

Bolszeviku Eroplanai 
Meto Ant Kaimu Dėžu
tės Su Sprogstancziu

Materijolu
Buvome jau rasze, kad Bol

szeviku lėktuvai iszmeto Lietu
vos teritorijoj invairius daig- 
tus (dėžutės, piesztukus ir t.t.), 
kurie sprogsta, juos bandant 
vartoti.

Dabar skelbiama, kad Szum- 
sku valscziuje trys ūkininkai 
surado laukuose pypke. Kai 
vienas ūkininkas eme kandikli 
sukinėti, tai pypke sprogo. Vie
nos ūkininkas buvo sunkiai su
žeistas o kiti du sužeisti leng
viau.

Netoli Vilniaus vaikai sura
do dėžutė kuri sprogo, ja atida
rant. Du berniukai — 11 metu 
Stasys Lcazukis ir 9 metu Jur- 
kis Jokūbas — buvo sudrasky
ti.

Amcrikoniszki Narsunai Ant Guadalkanalo

Szitie penki Amerikoniszki kareiviai atsižymėjo savo 
narsumu, kada paėmė Japoniszka maszinini lizdą ant kal
nelio isz kurio Japonai szaude musu kareivius ir neprileido 
juos artyn. Ant galo užklupo ant Japonu ir visus suszaude. 
Už tai kongresas juos apdovanojo garbes medaliu.

Slovakai Prigialbsti 
Rusijai

London (O.N.A.) — Slova
kai iszsiunte dideli skaitli savo 
tautieeziu in Baltrusija prigial- 
bet Rusijai kovoje su Vokie
cziais. Didelis skaitlis Czeku ir 
Slovaku pabėgo isz Vokiszku 
nelaisviu abazu ir prisidėjo 
prie Jugoslavu.

Vokiecziai Žudo
Belgijos Gyventojus

London (O.N.A,) — Slaptu 
budu Belgai iszdave sekanti 
raportą kokiu budu Vokiecziai 
juos kankina ir žudo. Nuo pra
džios kares Vokiecziai iszžude 
2,600 Belgu, arba beveik po 
szimta kas menesi, apie 4,000 
buna uždaryti nelaisviu aba
zuose, 430,000 likos iszvežti in 
Vokietija prie visokiu darbu. 
Vokiecziu randasi Belgijoj 
daugiau kaip 125,000 kurie lai
ko gyventojus prispaudime ir 
juos kankina.

New York — Utarninke ang- 
lekasiu prezidentas Lewis, tu
rės posėdi su minksztu anglių 
operatoriais ant padarymo 
naujos sutarties bet jeigu nesu
sitaikins tai valdžia paims ka
syklas po savo valdžia.

LONDON — Kaip žaibas Allijentu ero
planai užklupo vela ant Bėdino ir artimu miestu 
suszaudydami svarbius fabrikus amunicijos ir 
eroplanu. Taipgi užklupo ant Francuziszku pa- 
krasztiniu miestu. Italija taipgi buvo bombar
duota su didėlėms bledems.

Vokietijoje kyla pasikėlimai kuriu valdžia 
negali užbėgti. Gyventojai ne yra užganadinti 
isz Hitlerio vedinio kares ir tiek daug žuvusiu 
kareiviu Afrikoj. Antras svarbus dalykas yra, 
kad Hitleris nori apvaldyti Vokietija ir pasilik
ti jos valdytojum nes jo laikas bagiasi ir jo kru
vinas valdymas žmonių.

Italijoj visas kabinetas atsisakė nuo savo 
dinsto ir kaip girdėt tai Karalius Emmanuelius 
taipgi ketina padekavoti už savo sostą kuri ap
ims jo sūnūs Humbertas. Italija mano padaryti 
atskiria taika su Allijentais ir užbaigti kare kuri 
jau sunaikino beveik visa Italijos sklypą su Hit
lerio pagialba. Gyventojai nori malsziai gyven
ti su visu svietu.

London — Arkivyskupas! 
Montabetti, isz Reggio Calab- 
ra, likos užmusztas per bomba 
kuri likos numesta ant miesto. 
Popiežius paskyrė in jo vieta 
kardinola Antonio Lanza.

Los Angeles, Gal. — Consoli
dated Vultee eroplanu dirbtu
ve apreiszke kad ji neužilgio 
pradės dirbti milžiniszkus ero- 
planus kurie gales sutalpyti 
net 400 pasažieriu. Bus tai tik
rai orinis milžinas.

London — Hitleris turi tik 
33 divizijas kareiviu supliekti 
Maskolius ir kas diena silpsta 
isz priežasties kareiviu. Badai 
merginos varo eroplanus nes 
vyru jau neteko.

Australija — Generolo Mac 
Arthuro eroplanai suszaude 
daugeli Japoniszku eroplanu 
muszyje Naujoj Gvinoje.

London — Angliszki eropla
nai apszaude daugeli fabriki
niu miestu Italijoj su didėlėms 
bledems. Daugelis žmonių taip

gi likos užmuszta.

El Paso, Tex. — Du kariszki 
eroplanai susidaužė ore, ku
riuose žuvo 15 lekiotoju. Abu
du eroplanai ketino nusileisti 
ant stoties kada nelaime juos 
patiko.

New York — John Lewis, an- 
glekasiu prezidentas, kuris yra 
naszliu, badai ketina vesti nasz- 
le, kokia tai Mrs. Roache, neto
limoje ateityje.

Kinai Užmusze 2,000 
Japonu 

—I - ■ I »
Chungking, Kinai — Kinisz- 

kas kariszkas sztabas apgarsi
no buk užmusze daugiau kaip 
2,000 Japoniszku kareiviu mu- 
sziuose kurie atsibuvo praeita 
sanvaite kalnuose Taiheng. 
Generolas Chiang Kai-shek už
ėmė svambias vietas ant kalnu 
isz kur Įeidinėjo szuvius ant 
Japoniszku pozicijų.



’’SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Darlington, Anlglijoj, atsiti

ko juokingas atsitikimas. Pas 
tūla poną tarnavo Airiszine, 22 
metu amžiaus mergina, kuri

Ipo.pieru ir kitu svarbiu doku-j Nugalėjimas Vckioeziu, Afri- 
[mentu. Jeigu ir jums toji žinia koj, per Allijentus ir užėmimas] 

Bizerto ir Tuniso buvo didelis' 
pergalėjimas musu narsiu Alli-j 

| juntu, kuriame ome dalybas! i ... . . . ''musu Amerikomsziki 'kareiviai

redakcija o ir jums Ims patar
nauta tame (laivike.

Nepaprasta Vieta
Paslėpimo Pinigu

Morrysvill^, Mo. — I’r. ita 
sanvaite mirė czionais senuke.

Malonia ateiti mums prana- nes jeigu ne jie, tai sziadien to- kuri paslėpė savo pinigus ne- 
szauja mokyti inspetojai atei- jį Afrikoniszka kare neimtu 'paprastose vietose. Josios 
ties žmonijos ant musu žemes.' pasibaigus taip'greit ir pasek*- giminaite po josios mireziai,

aplaike nuo pono pen'kesde- Tieji mokyti yra tosios nuomo- 
szlmt svaru 'bumaszlka su palie- nes, jeigu prasiplatinimas žmo- 
pimu kad nueitu iii miestą irjgiszkos veisles eis ir toliaus 
pirktu reikalingus daigtus. Ap-' kaip sziadien platinasi, tai už

ra ingai.
Tieji musziai Afrikoj tęsęsi 

per szeszis menesius kur ir mu- 
Mszlkiu žuvo tukstaneziai.

1 rado puodukyje szepo.je 300 do
leriu aukse.. Toliaus jeszkoda- 
ma, rado senoje bleszineje pa
slėptus tarp senu drapanų ke-

Rooseveltas Sveikina Meksikos Prezidentą merginu, kuri neapkentė rūky
mo, vienturtele duktere dakta-

laikius banknotą, mergina bu- szirnto metu, 
vo tosios nuomones kad ponst-l visam sviete 
va geidžia isz jos pasijuokt i J 
duodami jai kokia, tai manga j 
popierele. Mergina 
sau:
kaip iszrodau

arba 2043 mete, 
bus tik “stovin- 
del žmonių.'ežios vietos

j Mokyti tvirtina kad 1800 me- 
pamislino te ant viso svieto nebuvo dau- Vokiecziu 

ne esmių tokia kvaila g'iau kaip 859 milijonu žmonių, 
ir inmete bank-įmote 1926 buvo suvirszum 1,-

Džiaugsmas kilo po visa svietą 
supliekimu tojo žmogiszko 'bes
tijos Hitlerio su paėmimu in 
nelaisve apie 200 tu'kstaneziu i 

ir Francuzu kurie
prigialibejo tam tironui. Paėmi
mas Tuniso ir Bizerto vra tai

nota in pecziu... Ant giliuko tai 
užtėmiui} kita tarnaite ir in lai
ka iszgial'bejo penkesdeszimti-
ne ihumasz'ka.

Nėra ko stebėtis kad mergi
na neintikejo kad tai bumaszika 
yra tiek vertes nes randasi 
daug žmonių, panasziu jai, ku
rie savo gyvenime ne yra mate 
taip dideles vertes bumaszkos o 
yra ir tokiu kurie savo gyveni
me ne yra mate dvideszimt-do- 
lerine bumaszka.

70'0,000,000 o mete 2043 bus ju 
apie szeszi bilijonai!

Daugiau ju negali būti nes

tiktai laszelis vandenyje o da
bar prasidės da didesne nes da
bar Allijentai rengiasi ant už-

lis szimtus doleriu bumaszko- 
sia, o apie szim'ta doleriu sida
bru, ptiiicziakoje. Isz dvieju 
puoduku nuo kviet'kn iszkretc 
600 doleriu kurie buvo uždeng
ti su žeme. Isz viso surasta pa
slėptu pinigu po mireziai senu
kes' Maggie Conners apie 5,000 
doleriu, prie kurios niekais ne
buvo iszskiriant jos giminaites.

ro Krunpsztaiczio!
Sziadien jau daugiau nerū

ko, negeria, bet už tai užmo- 
l kejo visas skolas su pinigais- 
savo pacziules.

To'kis galas laukia visus jau
nikius.

j Istorija apie Amžina Žydą. 
|jokelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:

Saule, Mahanoy City, Pa.

Liūdna ir sunku intiketi o 
bet teisybe kad czionais Suv. 
Valstijose, kur žmones yra ga
na apszviesti o bet atsiranda 
tokiu kvailiu kurie intiki in 
bile k a.

Czionais Amerikoj, galima 
sutverti bile koki tikėjimą ir 
atiranda daug žmonių kurie in 
tuosius tikėjimus intiki o net ir 
viena ypata gali atrasti užtek
tinai ipasekeju savo mokslo. 
Turime czionais tulkstanezius 
taip prasimanusiu misijonieriu 
ir Evangelistu kurie kožnas, 
pagal savo kurpaliu iszdesto 
Krikszczionyibe.

Kalifornijoj nesenei atsirado 
kokia tai misijonierka kuri pa
laike per savo kalba patraukti 
kelis szimtus pasekėju kurie 
buvo pasirengia nors ir szokti 
in ugni ir ikensti didžiauses 
kanezias jeigu tik toji fanatike 
jiems palieptu tai daryti.

Matydama kad negales dau- 
giau pritraukti kvailiu prie 
saves, sumanė ji padaryti ste
buklą. Sztai tūla vaikara ji din
go. Jeszkojo jos per keliolika 
sanvaieziu, ant žemesir po že
me, ant vandenio ir po vande
niu, sztai ant galo ir atsirado, 
garsindama kad ji likos pavog
ta per szetoniszka galybe ir li
kos iszgialbeta isz tosios ne-

patgal te'byri apdiihima dirvos, klupimo ant Europos, Vo'kieti- 
musu žeme negales iszmaityti jos.
daugiau žmonių. į ]{Ur|])US pradžia tojo kru-

Tame tai mete kožnas szmo-'vino szokio ir kada, tai dažino- 
telis žemes bus apdirbtas, isz- sime už keliu sanvaieziu. 
eivvsta žmonių bus sulaikyta j

uždrausta meile
kad kožnas sklypas turės už
tektinai darba savo žmones isz- 
maityt. Gyvenimas bus labai 
sunkus, brangenybe užeis visur 
o visokį smagumai susimažins 
visai.

Tame laike dings isz svieto 
pinigai o užstos kupezysta mai- 
nomis, kaip tai: Vienas sklypas 
iszvesz cukrų o mamoms aplai
žys kviecziu ir 1.1.

kvietines Lygos sutartys ar-, . .
n -j. .. . , • . i sios vyras clasiprates apie ta uz-ba arbitracųos nieko neprigial- • 1 v. 1
. r> v t _ . . i diįausta meile, ulžtiko Augustabes. Zmonys žudys vieni kitus ’

;v , • ” ' prie moteres, iszmete ji laukan,uz duona. į1 ’ . .
m- •• 4- ™ ,i +• tas nubėgės namo apsigmkla-Tie'ji patys mokyti prana- . ° 1 .

■ . i t + • !vo ir sugrvžes szove in vyra szauja .ir kita dali tosios atei-i ° •
, pataikindamas jam m plauties 2043 mete. 11 . ,

o i •• i i .u. i .i.,.; d ežius, nuo ko mire in kėlės va- Pnzada jie kad pakol daeis ’
. - -i • ’i i landas vėliaus. Damica isz-prie tokio blogo padėjimo, tai

, -iii-i • ..m. girdus szuvius, norėjo atimt re- visi valgomi dalykai bus iszdir- ° ’
volveri nuo mylimo ir tame 
szuvis pataikė Damicai in szir-

Priežastis Trijų Mircziu
Prielaidinis Nužudė 
Motere, Vyra Ir Pats 

Save
Anniston, Wis. — Augustas 

Santos 'susinesze su Damica 
Mastanti, kuri yra vedusi mo
tere ir motina dvieju-vaiku. Jo-

laisves per Dievo galybe, kaip

bami tam tikruose fabrikuose. 
Nebus reikalingos augliu ka
syklos, ne aliejaus nes žmones 
aplaižys pajiegas isz stebuklin
go iszradimo — nuo saules 
spinduliu adba per reidio. To
sios pa j i ego s dirbs už žmogų, 
apszildys jo namus ir varys vi
sokius fabrikus.

Mete 2043 dings visi dideli 
miestai o užstos fabrikai mais
to ir darines pajiegas del vary
mo visokiu maszinu o žmones 
atlikinės keliones oru. Žmones 
nesiskverbs in didelius miestus 
o prasiplatinęs lygiai po visas 
dalis svieto.

di nuo ko sukrito negyva prie 
'jo kojų. Augusto motina kal- 
1 liejo palicijiai buk ji melde sa
vo sūnaus idant su motere ne- 
užsidavinetu nes tas jam ant 
gero neiszeis, bet motere su sa
vo meilingais laiszkeliais pri- 
traukinejo jos sunu kas kart 
daugiau taip, kad jisai negalė
jo nuo josios atsikratyt.

Motcres vyras žinojo apie su- 
sineszima ir ilgiaus nenukente 
a'tsilalikimu prielaidinio kas 
užsibaigė su žudinsta.kaip pa- 
nasziai ir visi panaszus toki 
atsitikimai.

n-aites.

Paskutine Valanda 
Nelaimingojo

— Mano dalis jau yra pabaig
ta, neturiu kitdkios vilties: 
reikia užbaigti visas rokundas 
szio gy venimo. Už keliu valau-1 
du bus po visikam nes tikėkite 
man, mano draugai, jog nieka
dos nesitikėjau, jog taip grei
tai užsibaigs,»— kalbėjo jis.
— Niekados neabejojome apie 

tavo nekaltybe, juk matai, jog 
ne vienas isz mus tavęs neap- 
leidome taip sunkioje valando
je, buikie vyru. — Taip kalbėjo 
nelaimingo draugai.

— O! asz nesibijau, juk ar 
greieziaus ar vėliaus tas turėjo 
atsitikt! Neturiu jokios baimes 
bet tik navatna jautimu, kokis 
tai a’kyvumas, kaip tai bus atei- 
naneziam gyvenime.

Stengėmės visaip palinksmyt 
savo dranga kuri mums iszple- 
szinejo taip baisiai. Stengėmės 
dasiprast isz jo akiu jo visus 
norus.

— Eik, kalbėjome jam, dirs
telėk ant stalo, kuri parengėm 
tau su gardžiais valgiais.

Jisai sudrėbėjo.
— Paskutine mano vakarie

ne, — susznabždcjo.
Po tam atsisėdo ir valgė, 

stengdamasis visom pa jogom 
atsikratyt nuo susigraudinimo. 
Po tam iszemes pypkute isz 
kiszeniaus, dirstelėjo su nuliū
dima įkalbėdamas:

— Žinote gerai, mano drau
gai, jog man labai liūdna atsi-

Szitas szirdingas pasisveikinimas atsibuvo kada Prezi
dentas Rooseveltas atlankė Meksikoniszka prezidentą Ma- 
nueliu Avila Camacho, mieste Monterrey, Mexike. Szale jo 
stovi jo pati o prie prezidento Roosevelto stovi generolas

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

Jau užsibaigė vienas skyrius
Bibliszkas Danielius isz urvos tebyres Svietines Kares ir pra- 
levu arba jaunikaieziai isz dc- sideda ant naujo.
ganezio pecziaus.

Jos pasėkėjai karsztai tiki in 
jos žodžius o valdžia renka da- 
vadus, kodėl ji važinėjo su sve
timu žmogum automobiliuje 
po kėlės valstijas.

Ir tokiu tai budu kilo naujas 
stebuklas apie kuri apsakinės 
ateityje istorija tojo tikėjimo, 
jeigu tasai būrys kvailiu užsi
laikys per taji laika.

Juk ne karta žodis iszeina 
kaip muse o suigry’žta adgal 
jaueziu, kaip skelbia senas 
priežodis. Kvailiu ir lengvati
kiu ant svieto ne yra stoka, ti
ki jie in bile ka, jeigu tame ran
dasi kiek slaptingumo. O tai' 
vis isz priežasties lengvo tike-! 
jimo ir silpnybe Dievo galybes.

• •
Praeita menesi redaktorius 

F. Boczkauskas parūpino del 
18 žmonių vardus laivu ant ku
riu jie atplaukė in Amerika nes 
jiems toji žinia buvo reikalin
ga ant iszsiemimo pilietiszku

Watson.

Prikimszo pypke su didele 
atyda ir uždegė, leisdamas isz 
palengvo durnus. Ant galo ba- 
balo isz susijudinimo sznabž- 
d ėdamas:

— 'Paskutini karta, nežinau 
kaip tas viskas atsitiko, — ir 
sztai iszgirdome trenksmą o 
pypke gulėjo ant grindų su- 
muszta in szimtus szmoteliu... 
Po tam atsikėlė o priejas prie 
mus paszauke:

— Sztai artinasi pabaiga, —

ir isztiese rankas in mus ant I 
atsisveikinimo.

Ant rytojaus draugas iszke- 
liavo in tuja nežinoma kelione. 
Buvo iszbalesbot malszus. Lau
ke ant jo kunigas koplyczioje. 
Mes ejome paskui ji. Da karta 
dirstelėjo ant mus susigraudi
nęs, atsisveikindamas ant visa
dos, užėjo ant trepu... ant tre- 
įpu altoriaus ir likos surisztas 
miazgu moterystes ant amžių su 
patogia Zuzanna — turtinga

Skaitykite “Saule”

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
—o---

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

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

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

50c., o aplaikysite knygas per paczta.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. 1

skirt su mano geriausia drau-
Pirkite Apgynimo Czedinimo ge. Paskutine tai mano pypku- 

Bondus ir Markes. te!

Dirbimas Eroplanu Ant Japonu Kailio

Chanute Field, Ill., yra dirbami didžiausi bombinei eroplanai prie kuriu dirba tuks
taneziai žmonių ir lavinasi ka p tuos orinius milžinus valdyti ore. Tieji eroplanai bus dau
giausia naudojami ant supliekime Japonu.

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

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 is^g-el- 

■ bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szpošelei, 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 
j Gai žia Haremo nevalninke; Luoszis: 
j Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
,62 puslapiu .....................................15c
Į No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu .............................................15c

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

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

No. 126 Penkios istorijos apie 
| Doras gyvenimas; Priversta links- 
jmybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
į užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
I kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ...................................15c

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

Vargutis ir Skuputis. 60 pus...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 valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
pacziuo'as. 76 puslapiu..................20c

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

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

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

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

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

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

..........................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; Ant 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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre: Prigautas vagis. 
60 nuslanin ............. 15c

No. 160 Keturiolika istorijų apie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adresas:
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna.
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Japoniszkus Kropiantis

Priesz 'daugeli motu, kada 
Uikrajinoje 'dar nebuvo žinomas 
Kri’kszczioniu tikėjimas, ant 
Dniepro kranto stovėjo nedide
le, kaip ir visu Ukrajiniecziu, 
gražiai iszbaltinita triobele. Ap
link ja buvo daržas ir sodas o 
toliau gabalėlis dirbamos že- 
mes.

Toje triobeleje gyveno netur
tingas naszlys su vienturte, ne-' 
apsakomai gražia 'dukterimi, 
Olga. Kad žemes turėjo laibai 
mažai, tai visas ju pragyveni
mo szaltiiiis buvo karve, kelio
lika naminiu paukszcziu ir lai
velis. Vežiodamas žmones per 
Dnieprą, 'jis tiek pelnydavo, 
kad galėjo gana pasiturincziai 
gyventi.

Karta, bekertant miszlke me
di, Olgos tęva isztiko nelaime 
ir nuo tada jis liko netinkamas 
jokiam darbui. Jo susikrimti
mui nebuvo galo, tacziau ne
rems nenoroms turėjo pasiduo
ti 'žiauriam likimui.

— Teveli, — sake jam Olga, 
— nenusimink! Ar asz neturiu 
tiek jegu, kad negalecziau val
dyti laiveli!'Buk ramus, juk ži
nai, kaip asz gerai irkluoju.

— Apie tai, kad perkelines! 
žmones neblogiau už mane, ži
nau gerai. Tik man tas neduo
da ramybes, kad tu, kaipo

jo, jaunas medžiotojas susipa
žino su Olgos tėvu. Jis jam pa
pasakojo priežasti, kuri priver
to jo dūk tori persiredyt in ber
niuką. Medžiotojas sužinojo 
kokia gera ji turi szirdi, kokia 
yra paklusni, dora, kaip norin
gai ir linksmai pildo savo dar
bą.

Kai medžiotojas isz keltinin
ko trobeles ėjo namo, Olga ji 
lydėjo, rodydama kelia. Eida
mas jis uždavinėjo jai klausy
mus apie jos kaimynus, gyveni
mą, džiaugsmus ir nuliudimus 
ir buvo nustėbintas jos protin
gais atsakymais, kokiu nebuvo 
tikėtasi isz kaimo mergaites. 
Atsisveikindamas jai gražiai 
nu'silenlke ir pasakė kad'ka nors 
atsiims paimti paliktos ju tro
belėje stirnos.

Taji vakara, pabaigus visus 
namu užsiėmimus, iszejo Olga 
ant upes kranto paklausyti laik- 
sztingalu giesmelių, nuo kuriu 
stebuklingu balseliu skambėjo 
upes pakrante. Ju nepaprastos 
giesmeles priversdavo ja sva
joti. Ir Olgos mintyse atsistojo 
tos dienos pergyventi inspu- 
džiai.

— Kas jis yra? — ar pama
tysiu ji dar nors įkarta gyveni
me'? O gal tai 'buvo tik sapnas.

Kapitonas Joe Foss, isz mariniu kareiviu ant Guadalka- 
nalo, aiszkina savo perdetiniui Generolui Thomas Holcomb, 
Washingtone, kaip jisai nuszove 26 Japoniszkus eroplanus 
kada ji buvo apsiaubė isz visu szaliu ir nesitikėjo iszlikti 
gyvu isz tosios musztynes.

ANGLEKASIO GYVENIMAS

Ten kur augliu kalnai, upes solferiu sriuvena, 
Kalnuose nėr’ pievų ne dirvų, mainierci ten gyvena, 
Vienas mainieris-ateivis su paezia ten apsistojo, 
Kalnai griuvo, dortas dege, vargsze but kalnuose bijojo.

Pacziute tankiai vyra baudė: “Czia nelaime patikti gali, 
Meskim, girdi, mainu kalnus, in tėvynės gryžkim szali, 
Tiesa, sunkus ten gyvenimas reik vargeli kenst tolydžio, 
Bet ten nėra gazo, szuviu, nėr’ pavojaus taip dydžio.”

Gal man prisisapnavo tik gra- 
mergaite, gaili patirti invairiu žus, jaunas riteris, tas pasakos
nemalonumu.

— Ir apie tai, brangusis, ne
sirūpink, — atsake jam Olga. 
Asz 'žinau, ka daryti. Niekas 
nežinos, kad asz esu mergaite; 
asz pasirodysiu in vyra.

Isz miszlko tamkumos, kuris 
tada denge kairiji Dniepro 
krauta, iszejo jaunas, gražus 
vyras, apsirėdęs medžiotojo 
drabužiais. Ant pecziu turėjo 
užsidėjus nuszauta stirna; vie
noj rankoj laike lanka, kitoj — 
medžiotojo raga. Pastebėjas 
prie kranto pririszta besisu
panti laiveli, pridėjo prie bur
nos raga ir garsiai sutrimitavo.

Po valandėlės pasirodė ber
niukas ir pribėgo prie laivelio. 
Tikrumoje, buvo tai Olga, pasi
rėdžiusį in berniuką. Didžiau
sia vaiga ji turėjo su savo il
gais plaukais, kuriuos reikėjo 
paslėpti vyrisžlkoje kepurėje. 
Iki to laiko jai sekesi ne blogai; 
ne vienas keleivis nepastebėjo, 
kad tuo berniuku yra graži 
mergaite.

Laiveliui prisiartinus prie 
kranto, medžiotojas in ji inszo- 
ko o “keltininkas”, pasistūmės 
nuo kranto, pradėjo irkluoti. 
Jau buvo arti kranto, kada 
tvirtas vėjo sūkurys nutraukė 
nuo Olgos galvos kepure. Vien
plauke apie galva., apsuktomis 
aUkso kasomis, stovėjo mer
gaite, leidžiainczios saules rau
donai (nudažyta, nukaltus ir 
susigėdus. Jeigu medžiotojas 
nebūta padejas, laivelis vela 
butu atsidūręs viduryje upes. 
Bet jis padėjo Olgai irtis ir lai
velis laimingai priplaukė krau
ta.

Medžiotojas, matyt, buvo isz- 
aukletas, kad garsiai nesijuokė 
bet negalėjo tverti juokais, žiū
rėdamas in nepavykusi. szposa. 
Paskui mandagiai paklausė, ar 
ji nenurodytu, kur jis galėtu 
pasistiprinti ir ar negalėtu su
rasti vadova, kuris jam nuro
dytu kelia in Kieva. Mergaite

didvyris.
Panaszios mintys pynėsi 

mergaites galvoje o akyse jos 
nuolat stovėjo medžiotojas, 
kaip su ja, lyg kokia kuni- 
gailksztyte, atsisveikino žemai 
nusilenkdamas.

Gal su ja atsisveikino pasku
tini karta. Jis pamirsz alpie ta 
susitikima. Bet ji tai atmins vi
sa gyvenimą. Ji prisiminė visus 
žodžius ir ilgai ilgai norėjo apie 
ji svajoti, jeigu ne tas neramus 
tėvo szauikimas namo.

* * *
— Reikia man tu svajonių 

atsikratyt, — man ryta palin
dus.

O rytas ‘buvo nepaprastas. 
Sodas, supantis ju trobele, 
skambėjo invalidais paukszcziu 
balseliais, giedaneziu savo ryt
metine giesmele. Mažas geliu 
darželis, nusėtas lirilijantiniais 
rasos laszeliais, .priesz saule ži
bėjo invairiausiomis varsomis.

Skubiai apsirodė.
Kai pabaigė visus ryto^ dar

bus, staiga iszgirdo lyg arte- 
janeziu raitu žmonių bildesį. 
Nustebus pasislėpė už kvepian- 
czios alyvos 'krūmo ir indomiai 
žiurėjo, kas ten per svecziai.

Ir mato dvideszimt turtingai 
apsirėdžiusiu raiteliu, ant gra
žiu arkliu, kuriu pryszakyje, 
turtingiausiuose rūbuose, jojo 
žilas bajoras.

Panaszius, kad visas būrys 
suka in j u troba, ji dar labiau 
nustebo.

Prie vartelių jojikai nuo ark
liu nuszoko. Mergaite pamate, 
kad vyriauses ponas eina tie
siai in ju troba. “Gal jis nori 
ko nors pasiklausti,” maustė 
Olga. Skubiai iszejus isz už 
krūmo, skubėjo namo. Gražiai 
nusilenkus priesz senąjį bajora, 
mandagiai paklausė, ko sve
cziai nori. Senas riteris pažiu
rėjo rimtai in paraudusia mer
gaite, paskui, nusilenkęs, pa
klausė, ar turėtu garbes pasi-

“Pacziutele, dar palaukim, dabar isz mainu skebsus varo, 
Geras laikas, musu gengvej stora venis atsirado...
Dar palaukim, dar pabūkim”, taip ja nuolat pats ramino, 
Ir vis dirbo, vis kankinos’, kiek pralobęs gryžt ketino.

Ant galo kada paliego, visos spėkos mainose liko, 
Mato, sunkei dirbtinegali, — in tėvynė gryžt sutiko, 
“Gryžkim,” tarė karta, “gryžkim, miela, in tėvynė, 
“Sziadien eisiu paimt tulszis, iszdiibt diena paiskutine.”

Ir iszejo, pati džiaugsminga, ruosztis, rengtis pradėjo, 
Lauke vyro, bet vyras kur užtrukt turėjo,
Saule leidžias’, vakar’s temsta, vejas gatves dulkes žarsto, 
Klauso. .. lyg kas girgžda, girdi lyg vartelių duris varsto.

Girgžda aszis, braszka raitai, rodos Gruodžio rytas,
Prie vartelių sustoj tymas, maininiu mulu užkinkytas, 
Dirst per Įauga. .. szvieczia ant vežimo priesz menuli, 
Žiuri vyrai, du mainierei, o prie ju lavonais guli.

Moteriszke kaip pamate, nesavu balsu suriko:
“Dieve! Alano vyras mane sierata paliko,”
Ir pribėgus prie lavono, plesze, tašo jo krutinę,
‘Ištruk’, szaukia: ‘Ka.s tau yra? Juk mesgryszim in tėvynė!’

“In tėvynė, in tėvynė...” ome alpti, tuoj nutilo,
O atejas daktaras du lavonus namie užtiko,
Ant rytojaus už po ryto, daug kaimynu ir kaiminku, 
Supraszytu in grinezele imainieriu tu susirinko.

Prie liūdno varpu balso, didelei susigraudinę,
Vyra, motore iszleido, palydėjo in Ikapus — in amžina tėvynė, 
Tekis tai gyvenimas vargingo anglelkasio ežia Amerikoj, 
Kur ant senatvės ‘kanecz pinigais czedyt reikia. —F.

isz jos tycziojasi ir kiek parau
do. Bet paprasze in vidų ir pa
sako tėvui, ko tas ponas nori.

Senas keltininkas ne mažiau 
už dukterį nustebo tokiu neti
kėtu atsilankymu, bet sužino
jus, kad ta riteri atsiuntė jau
nas medžiotojas paimti jo pa
likta grobi, nusiramino.

— O kas yra tas jaunas, ma
lonus žmogus, kuris vakar ap
lanke musu menka trobele? — 
paklausė 'keltininkas sveczio.

Senas riteris nusijuokęs ta
rė:

— Tai yra musu didysis ku- 
nigaiksztis Igoras, Kievo ir vi
sos Ukrainos ponas.

— O Vieszpatie! — suszuko 
nusigandęs keltininkas. — Asz | . . ... neatidaviau jam prigulinczios 

'garbes! Vargas man!
— Nusiramink, geras žmo

gaus, — atsake riteris. — Jus 
ir jusu duktė turite pas musu 

'ponu dideles malones. Žinokit, 
k'ad mano atvykimas turi kur

nuvedė ji in savo namus,'kur, kalbėti su jos tėvu. įkas kitokį tikslą, nei paimti
kiek ju isžgales leido, rode savo Tokiu auksztu ponu atvyki- nuszauta stirna. Pasakysiu 
svetingumą. mas ir seno riteriams žodžiai su- trumpai. Atvykau pas jus pra-

Budamas keltininko trobele-'maisze Olga. Pamlane, kad jis szyti kad duotumėt didžiajam

kunigaikszicziai Igorui savo O CJ

dukterį už žmona. Kol jos ne- 
maeziau, stebino mane tas Iku- 
iiigaiksziczio noras. Dabar nesi
stebiu, nes matau, kad ji yra 
gražiausia ir maloniausia mer
gaite musu kraszte.

Tokiu budu neturtinga Uk
rainos mergaite liko kuni- 
gailkszczio ’žmona. Jos savo vy
rui atsidavimas, protingumas 
ir grožis, buvo kraieziu, kuri ji 
d’a've kunigaikszcziui Igorui.

Po vyro mirties Olga liko 
Ukrainos kunigaiksztiene o jos 
valdymas buvo toks protingas, 
kad istorija teisingai ja pava
dino Olga Protingąją.

Ji buvo pirmoji Ukrainos 
kunigaiksztiene, kuri priėmė 
Krikszczioniu tikėjimą. Del jos 
g a 1 e s t i ilgu imo, ipama 1d u m o, 
baižnyczia laiko ja szventa. Jos 
sūnūs Sviatoslavas, narsiauses 
isz visu Ukrainos kunigaiksz- 
cziu ir anūkas Szv. Vladimie- 
ras, invede Kataliku tikėjimą
■visoje Ukrainoje.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

BALTRUVIENE

SlIV Valstijos Pcrtvar- lan’kytojams. Suvaldymas v-al- 
'gyklu kainu, pasiliks vietiniu 

! ko Maisto Atsarga [valdininku rankose.

Kelios bobeles in grinezia 
suėjo, 

Na ir guzutes tuoj turėjo, 
Ir tai 'beveik kas diena, 
Ne lerike ne viena diena.

Ypatingai kada vyrai in darlba 
nueina,

Tai tuo jaus kelios sueina. 
Kaip jau gerai insigeria, 

Tuojaus užkudlu nusitveria. 
Ir tai tokius kliksmus daro, 

Kad net laukan iszvaro, 
Pokerius ir pagalius 

'panaudoja,
Pro ausis ir galvas sketrioja.

Ne viena tai padaro, 
Daug 'baimes privaro, 

Dreses ant saves susidrasko, 
Kraujo ant aslos pritaszko. 
Tas dedasi vienam mieste

Illinojuje,
Kur toji velneva atsiprovija, 
Dvi tai labiausia faituojasi,
Kaip padukia kates vis 

draskosi.
Kada vyrai sueina,

Tuojaus joms primena, 
Na, kada vėla faituosites, 
Kada antakius daužysites ?

Labai 'gerai, bobeles, 
Daužykite savo tarleles,
Kaip juka nusileisite, 

Tai gal ir apsimalszysite.
* * *

Du gyvanaszlei susibėgo,
Ir karezema užsidėjo,

Bet ne ilgai džiaugsma turėjo, 
Mat szinkoriaus sesele 

atlapsejo.
Dideli laimima padare, 
Broli kas diena bare, 

Ant galo gerai insigere, 
Szinlkorka kirvakoti nusitvėrė, 

Szoko ant salvo marezios, 
Nežiūrėdama galvos, 

Su smarkumu per galva kirto, 
Marti tik kėberiokszt ir 

parvirto.
Sziaiip taip laukan isz vėžlio jo, 

Szaukti palicmona pradėjo,
Kraujai isz galvos ėjo, 

Ir badai smegenys byrėjo. 
Žmones apstoja ant to žiurėjo, 

Ir net pabugia drebėjo, 
Ant galo ambulansas pribuvo, 
Indejo ir in ligonbute nuvalre. 
Razbaininke lakupe pergulėjo,

Paskirstymo Knyga No. 3 Bus 
Iszleista Birželio-June Men.
AV ar Ration Book 3, kuri pa

rūpina nauju ženkleliu pakeis
ti tuos, kurie baigiasi dabarti
nėse knygose bus iszdialintos 
pasztu pradedant su pabaiga 
Birželio menesio ir baigiant 

’ Liepos 21 d., buvo praneszta 
rusziui ... i • isziadien. Pagal nauja plana 

paprastos atvirutes aplikacija 
pristatys Book No. 3 kiekvie- 

[nam. Nereikės vykti in mokyk- 
ilas užsiregistruoti kaip buvo 
'daroma iszleidžiant pirmas dvi 

■ paskirstymo knygas.
Aplikacijos formos vienam 

asmeniui arba visai szeimynai

Į įSuv. Valstijų Valdžia nesenei 
bandė pertvarkyti maisto at
sarga arba sustabdyti juodo
sios biržos (black market) 

I veikla. Kovoje sumuszti nau
jausia juodąją birža — visztie-j 
uos — kainos nustatytos pirkė
jams ir krautuvninkams. Vie- 
jnodos kainos invairiu 
' visztienos investos, kaip ir žy
mus numuszimas kainu bran
gesniu paukszcziu ir padidini-' 
mas kainu pigesnes visztienosJ. 
Paežiu laiku, prasižengėliai 
szi'U kainu luini 'bus nubausti I 
kada tik ju darbai iszeis aiksz- 
ten.

'Su Gegužes 17 d., doleriu ir., , . _ , ,°. ’ ’bus siunlcziamos pasztu, tarpe
i centu kainu lubos jautienos, v r , . >>• v.. r ,•' ’, Birželio 20 d., ir Birželio o d.
avienos ir verszienos bus trys 
centai žemiau pirmutiniu nu
statytu kainu. Sumažinimas 
padarytais kada Office of Price 
Administration peržiurėjo pla
nus nusprensti tinkamas kainas 
pagal Prezidento Roosevclto 
“laikykite linija” insakyma — 
insakymas, kuris, ketinama,

Szeimynos galva iszpildys kor
teles ir pasztu jos bus sugražin
tos in OPA, paszto centrus del 
visos szeimynos, tarpe Birželio 
1 d., ir Birželio 10 d. OPA pasz
to centrai pradės siuntinėt kny
gas pabaigoj Birželio menesio. 
Office of War Inf., Washington, D.C.

sutvarkys gyvenimo iszkasz- 
czius ir sulaikyti kylirna kainu.

Doleriu ir centu lubos tu mė
sų paides szeimininkei atsisaky
ti mokėti nelegalias kainas. 
Tikima, kad tas padės kovoti 
juodąją birža, kuri eikvoja mu
su mesa ir 'dailina ja be paskirs
tymo pertvarkymu tiems, kurie 
gali mokėti 'daugiau.

Kitos maisto kainos ir punk
tu vertes žylgiai ir-gi sutvarkys 
maisto pirkimo padėti. Punktu 
vertes visu szaldytu vaisiu ir 
daržovių paskirstytu sriubų ir 
mėsos produktai kurie lengvai 
genda kaip invairiu deszru, žy
miai sumažintos, nekuriuose at
sitikimuose net 50% arba dau
giau. Pavyzdin, punktu verte 
12 uncijų 'dėžutės szaldytu žir
niu ir kitu szaldytu daržovių 
numusztos nuo 10 lyg 4 punktu.

Dvejos svarbios priežastys 
sumažinimo punktu vertes yra: 
maistas kuris greitai genda tu
ri būti greitai parduotas — ki
tuose atsitikimuose maisto pa
didinta dalis palengvino truku
mą ir civiliai gali daugiau gau
ti. Paežiu laiku, galima plukti 
invairiu rusziu žirniu be punk
tu todėl kad yra daug to mai- 
sto. Restoranai ir kitos valgyk
los yra inspotos priesz nereika
lingus pakėlimus ’kainu del val
gio maisto arba gerymo savo

Pasekmingai Gavosi 
Ant Kraszto

Gera sztriopa užsimo’kejo, 
Su tokiu gyvenimu tai jau 

gana,
Tarp tamsunu taip buna 

visada.
* * *

Su telkia boba,
Tai szirdeles gana,

Jeigu ant nieko nežiūri, 
No sarmatos neturi.

Ant gelėžinkeliu valkiojosi, 
Angleliu renkasi, 

Taigi, o pinigu turi, 
Bet sarmatos neturi.

Iszti’kro to ungarkos nedaro,
Ka musu bobeles iszdaro,

O kaip iszrodo net baisu žiūrėt, 
Kaip ragana, net reikia bėgt.

Susirietus kaip perkūnas pelu, 
Nesisarmatina ne žmonių, 

Kaip toliaus augliaus, 
Tai tada nors gala gaus.

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

Szitie du vyrukai, Douglas 
Fairbanks ir Steponas McNi- 
cols, buvo pirmutineis karei
viais kurie iszlipo ant kran
to Fedalos, Morokoje, su sa
vo draugais.

Vokiecziu Pasiulijimas 
Lietuviams Prisidėti

Prie S. S. Legionu 
Nepasiseke

Washingtonas — Washing
tone buvo paskelbta praeita 
sauvaite kad keturi Vokiecziu 
pasiulijimai Lietuviams prisi
dėti prie S.S. Legiono nepavy
ko.

Atsakydami in kiekviena 
praszyma, Lietuviu požemiu 
spauda kreipėsi in jaunimą 
praszydama, kad jie nestotu in 
legioną. Pasekme to buvo, kad 
tiktai tie kurie buvo netinkami 
tarnybai, prisistatė.

Po treczio praszymo Kovo— 
March 3 d., tiktai vienas Lietu
viu tarybos generolas buvo 
surastas pasiraszyti insakyma 
ir Vokiecziu generalinis 'komi
saras turėjo vykti Berlynan del 
patarimu.

Kada jis gryžo, jis davė pa- 
siulijima Lietuviu generolams 
priimti legiono komanda bet 
generolai “en masse” (visi isz 
vien) atsisakė priimti szia 
“garbe.” Pagaliau Vokiecziai 
buvo priversti sustabdyti ta 
projektą Kovo 19 d. ir dabar in
vede priverstina u'žraszy'ipa, 
imdami Lietuvius “Wehr
macht” karo darbo divizijoms.

Szis pasiiprieszinimas Lietu
voje buvo ženklas pasiprieszi- 
nimui kitose Pakaitės Valstijo-
se ir rimati paveikė Vokiecziu 
rekrutąvimo vaju; ir sustabdė 
Vokiecziu bandymus insteigti 
K visi ingo Valdžias Pabalti jos 
valstybėse.
Office of War Inf., Washington, D.C.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

y "’A ir Markes.

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIŪS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.
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Žinios Vietines
1 t Gerai žinomas miesto gy
ventojas, Jurgis Kalėda, kuris 
laike valgomo tavoro kroma, 
ant 702 E. Pine uly., per 'dauge
li metu, mirė praeita Ketverga, 
Locust Mountain ligonbuteje, 
Shenandoryje, po ligai beveik 
meta laiko. Velionis buvo gi
męs Lietuvoje, pribūdamas in 
Amerika kada buvo da jaunu 
vyruku ir laike bizni lyg apsir- 
gimui, kuri vėliaus nupirko 
Marcziulioniu brolei. Prigulėjo 
jis prie Szv. Juozapo parapijos. 
Paliko paczia Marijona, tris 
sūnūs Jurgi ir Alberta kurie 
randasi Filadelfijoj ir treczia 
sunu Vinca kuris randasi ka- 
riszkoje tarnystoje kaipo lekio- 
tojas Midlan, Texas; anūke 
Patricija ir sesere Jeva Garino 
isz New Britain, Conn. Laido
tuves atsibus Utarninlko ryta 
9:30 vai. ryte, isz namu, po di
rekcija! graboriaus L. Traskau- 
sko, su apeigomis Szv. Juozapo 
bažnyczioje ir kūnas !bus palai
dotas parapijos kapuose.
i —> Graudu jeigu vaikai pa- 
fcielgineja nemandagiai su savo 
Įmotinele, kuri ant senatvės tu
ri jeszkoti prieglaudos pas ki
tus ir eiti in suda jeszkoti tei- 
sinlgystes kaip tai turėjo pada
ryt Viktoria Mikelioniene prie- 
szais savo duktere Adele ir jos 
vyra Kazimiera Metruli. Moti
na užrasze savo turtą del duk
ters su toms iszlygoms, kad ja 
užlaikys pakol bus gyva ir mo
kes jai po 10 doleriu ant mene
sio. Taji prižada duktė pildė 
per keturis menesius bet po 
tam motina buvo priversta ap
leisti narna ir jeszkoti prieglau
dos pas svetimus mokėdama už 
bunda po 40 doleriu ant mene
sio. Motina dabar buvo privers
ta užvesti teismą Pottsvilles 
sude praszydama idant sūdąs 
priverstu dukrele kad jai mo
kėtu po 50 doleriu ant menesio.

— Ana diena lankėsi pas 
savo pažystamus ir gimines po
nia Veronika Valentiejuniene, 
isz Maspeth, N. Y., ir pana Ve
ronika Kasperaicziute, isz Wa
terbury, Conn., kurios taipgi 
buvo atlankė savo gimines Lu
zerne j. Mieste ponia Valentie
juniene atlankė savo giminai
ti Kun. P. Czesna. Prie tos pro
gos abi atsilankė in redakcija 
“Saules” nes yra skaitytojos 
ir buvo nusistebėja didumu mu
su spaustuves, pripažindamos 
kad tai viena isz didžiausiu 
Lietuviszku spaustuvių kokias 
buvo atlanko kituose miestuo
se. Acziu u*ž atsilankyma.

— Einant in ibažnyczia mo
terėlės kartais neszasi su savim 
maldaknyges kurios yra ap- 
driskia ir vos lankosi apdaruo
se. Ar-igi nebūta geriau savo 
mylima knyga atneszti iii re
dakcija ir duoti ja apdaryt in 
drūta skūra kuri iszrodytu 
kaip nauja ir butu tinkamesne 
melstis isz jos. Už maža kaina 
turėsite sena knyga apdaryta 
kaipo nauja.

—■ Sukatoje likos suriszti 
mazgu moterystes pana Vero
nika Bercziuniute su Dale Fox, 
isz Altoonos, kuris dirba ant 
Pennsylvania gele’žkelio. Kuni
gas Czesna suriszo mazga mo
terystes. Jauna porele apsigy
vens Harrisbuilge.

■— Ana diena lankėsi mies
te ponas Franas Sklaras, pons- 
tva Vladai Baranauskai, isz 
Luzerne, Pa., ir ponia. A. Ali- 
szauskiene, isz Kingston, atlan
kyti savo pažinstamus ir gimi-

Kongaras Priežastim
Jo Mirties

Majoras Kenneth McCullar, 
27 metu, isz Courtland, Miss., 
likos netikėtinai užmusztas 
nepaprastam atsitikime. Jis 
pradėjo kilti su eroplanu nuo 
žemes, ant iszlekimo, kad ta
me atbėgo didelis kongaras 
in kuri pataikė ir jo eropla- 
nas eksplodavojo su visoms 
bomboms.

nes. Ponas Sklaras kitados lai
ke buezerne ant 400 W. Pine 
uly., bet dabar laiko bizni Lu
zerne, Pa. .Taipgi atlankė savo 
sesute ponia Morta Brazinskie- 
ne ant W. Mahanoy uly.

■f Antanas Valinczius, nuo 
W. Market uly., aplaike liūdna 
žinia buk jo duktė Emma Kal- 
wickiene, kuri apie metas laiko 
adgal su savo szeimynele apsi
gyveno Deep River, Conn., mi
re fenais Petnyczioj, po trum
pai ligai. Velione paliko dide
liam nuliūdime savo vyra Wal
ter!, du mažus sūnelius, fenais 
o Mahanojuj paliko tęva Anta
ną, seseri Magdalena Mielda- 
žiene ir kita vedusia seseri Ona. 
Laidotuves atsibuvo Deep Ri
ver, Panedelio ryta su ‘bažnyti
nėms apeigomis.

Maizeville, Pa. — Kapitonas 
Viktoras Prūsokas, kuris szia- 
dien guli Staten Island karisz- 
koje ligonbuteje, būdamas su
žeistas laike muszio Afrikoje, 
labai gailesį kad negali turetie 
“funiu” su savo draugais isz- 
gujime Vokiecziu isz Afriko. 
Kapitonas B-rusokas aplaike 
didžiausia garbe valdžios Kry
žių už galinga kovojimą prie- 
szais neprieteliu ir buvo pri- 
eiunstas in Amerika ant gydy
mo. Pribus jisai pas savo tė
velius Jurgi Ne versa po pasvei
kimui, ant kokio tai laiko. Ji
sai yra vienatinis kareivis isz 
szios apylinkes kuris aplaike 
tokia aUgsgzta garbe nuo val
džios už narsu atsižymejima 
ant karos lauko.

Minersville, Pa. — Kunigas 
K. Klevinskas praeita Nedelia 
suriszo mazgu moterystes pana 
Elena Bluis, isz miesto su ka
reiviu Adolfu Rugieniu kuris 
randasi ant tarnystes Camp At
terbury, Ind. Vienuole Inviole- 
ta pagrajino puiku svodbini 
marsza o Al Vilinskas pagiedo
jo puiku solo. Vestuves atsibu
vo pas nuotakos tėvelius po 
tam jaunavedžiai iszkeliavo in 
“saldžiąja kelione.” Jaunave- 
Tžiai yra gerai žinomi szioje ap
linkinėje.
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Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25č ::
SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.

ZUD1NSTA
UŽ CENTUS

Kaimynas Nužudė Mo
tera Už Keliolika Cen

tu; Tikėjosi Surasti 
Daugiau

Fon du Lac, Wis—Artimam 
mažam kaimelyje Perryville, 
Vladas Damorad, 40 metu, ku
ris dirbo kaipo bernas pas ar
tima ūkininką, nužudė kaimin- 
ka Barbora Regelskiene, 52 me
tu amžiaus. Po mireziai josios 
vyro, motere pati apdirbinejo 
szmoteli dirvos. Ana diena ji 
nuvažiavo in miestą, ant tur
gaus, kur pardavė maža par- 
sziuka. Žinia apie tai paskly
do po visa kaimeli. Bernais 
tarikei atsilankydavo pas nasz- 
le ir iszgirsdamas buk motere 
pardavė parsziuika, sumanė ap
vogti kaimin'ka. Tame tai tiks- 
le apsiginklavo su mėsiniu pei
liu ir nuėjo vėlybu laiku pas 
Barbora.

Inejas in grinezia, neužklau- 
se moteres kur paslėpė pinigus 
bet kada motere atsisuko pe- 
cziais, taąai mėtėsi ant jos, už
duodamas peiliu jai asztuoniis 
žaidulius iii ipeczius. Negana 
to, kada motere gulėjo ant 
grindų, da perpjovė jai gerkle.

Po žirdinstai perkratė visa 
grinezia, bet pinigu daugiau 
nerado kaip tik 30 centu, nes 
motere buvo indejus visus pi
nigus ta diena in paezedumo 
banka mieste.

Palicija užtiko žadintojų na
mie kada jis sikalbe sukruvin
tas drapanas ir plovė peili.

Philadelphia, Pa. f Agniesz
ka Kalvaitiene (po tėvais Va- 
lentiejute), isz Camden, N. J., 
kuri sirgo koki tai laika, mirė 
namie Gegužio 9 d., ir likos pa
laidota Gegužio 13 d., isz Dai
nio graboriaus koplyczios, Fi
ladelfijoj. Velione buvo gimus 
Lietuvoje, paliko savo vyra Ka
zimiera, duktere Emilija Wind
gate, Jr., anūkėle ir sesere 
Franciszka Valentiejute. Gai
lės pamaldas atlaike Szv. An
driejaus bažnyczioje, Kun. J. 
Valahtiejus, isz Waterbury. 
Conn., kuris yra gimine velio
nes ir Kun. Verbickas, isz Cam
den, N. J.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Angliszkas-Amerik oniszkas Posėdis

Kokiu budu butu geriausia iszgialbeti prispaustus Eu- 
ropiszkus gyventojus nuo Vokiszkos priespaudos, buvo ap- 
svarstoma Bermudoje ana diena per szituos tarptautiszkus 
delegatus.

Iii

Kada busite Mahanojuje 
tai užeikite pas savo tau
tieti Andru Rėklaiti kuris 
užlaiko puiku saluna kur 
gausite iszsigiart geriau
sio alaus, porterio arba ir 
visokiu kitokiu gėrymu.

Andrus Rėklaitis
206 W. CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

SUPJAUSTĖ PACZIA

Pats Pasikorė
Russeltoii, Ind. — Insiutes 

nuo didelio užvydejimo savo 
paežiai, Petras Volan, pagrie
bęs ilga peili, supjaustė savo 
paczia Rože baisiai ant kruti
nės, po tam nubėgės in skiepą 
pasikorė. Kaimynai su pagial- 
ba palicijos, iszmusze duris, ra
do motere mirsztanczia ant lo
vos ir tuo jaus iiuvhže in ligon- 
bute, kur nėra vilties kad isz- 
liks gyva o vyra rado skiepe 
kabanti ant virvutes.

Vyras nuolatos užmetinėjo 
savo paežiai buk draugauje su

j kitais vyrais ir negalėdama il- 
giaus taji iszetoniszka užvydeji- 
ma iszmu'szt sau isz galvos, nu
tarė padaryti jai ir sau mirti.

Ka raszo p. Ant. Zvaleski, 
isz Hastings, Pa.,—Prisiuncziu 
užmokesti už laikraiszti ‘Saule’ 
isz kurios esmių labai užgana- 
dyta's ir myliu skaityti. Lin
kiu visai redakcijai kanuoge- 
riausio pasivedimo ir laimes. 
Asz turiu penkis sūnūs: Joną, 
Prana, Andriu, J uozą ir Vytau
tą, kurie taipgi myli skaityti 
“Saule.”

Laimėjo Dovana

Kožnas Amerikoniszkas le
kioto j as Tunisijoj, Afrikoj, 
aukauje paskirta suma pini
gu kada iszlekia ant savo už
duoties nuszauti nevidoną. 
Pirmutinis kuris nuszauje 
nevidono eroplana ir sugryž- 
ta pasekmingai ant savo sto
ties, aplaiko sudėtus pini
gus. Szi karta turėjo gilin
ki pulkauninkas J. D. Col
lingsworth, isz Texas.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Iszvara Vaikus Ant 
Lietaus

Bayonne, N. J. — George Pe
traičio ir jo motere, likos nu
bausti in kalėjimą, ant szesziu 
menesiu už nelaba pasielgimą 
su savo vaikais. Laike dideles 
audros, palicijantas rado ke
turis mažus vaiku 'prie duriu 
suszalusius ir drebanezius nuo 
szalczio. Vyriauses isz vaiku, 
vos devynių metu, pasakė pa- 
licijantui kad juju tėvai girti 
ir visus iszvare laukan.

Sugryžo Prie Savo Seno 
Darbo

Verneta Witham, 19 metu, 
isz Elizabeth, N. J., turėjo 
sugryžt dirbti in fabriką 
marszkiniu, ant paliepimo 
valdžios nes ji ten buvo dau
giau reikalinga ne kaip prie 
sukimo keptuvėje kringeliu- 
prėceliu.

Lietuvos ir Karines 
Filmos

Kaz. Motuzas ir Jonas Valai
tis rodo: Lietuvos, karines, 
New Yorko Lietuviu parado ir 
kitas filmas.

DURYEA, PA.—Par. salėj, 
trecziadieni Gegužes 19 d. 7 va
landa vakare.

SCRANTON, PA.—Meszku- 
no salėj, 134 Market st., Gegu
žes 20 ir 21 d. 7 v. vak.^ir Szv. 
Mykolo par. įsalej, 1703 Jack- 
son st., 3:30 popiet Geg. S3 d.

PITTSTON, PA.—Szv. Ka
zimiero par. salėj. Geg. 23 d. 7 
vai. vakare.

PLYMOUTH, PA. — Stra
vinsko saloj, 40 Ferry s‘t., Geg.

KINGSTON, PA.—Szv. Ma
rijos par. salėj, 7:30 vai. vak., 
Gegužes 28 d.

LUZERNE, PA. —Ideal Ball
room salėj, 80 Main st., 7:30 v. 
vakare, Gegužes 29 d.

MINERS MILLS, PA.—Par. 
salėj, Gegužes 30 d., 12 vai. per

WILKES-BARRE, PA.
Szvenrz* Trejybes par. sale. Ge
gužes 30 diena, 7:30 vai. vak.

Norintieji surengti filmu ro
dymą,'kreipkitės in: Jonas Va- 
leitis, 179 S. 2-n'dSt., Brooklyn,

SMAGI IR LINKSMA 
LIETUVIU UŽEIGA PAS

Andru Rėklaiti

15 Metu Už Ugni

Barnett Velansky, kuris lai
ke pasilinksminimo kliuba, 
‘Cocoanut Grove”, Bostone, 
kuriame sudege apie 500 žmo
nių, likos aresztavotas ir isz- 
rastas kaltu už apsileidimą 
ir nubaustas ant 15 metu ka
lėjimo. Szerifas veda Velans
ky in kalėjimą.

GERAI NUBAUDĖ
VYRA

Bausme Labai Patiko
Moterci

Cleveland, Ohio. — “Turėsi 
nusivesti savo pacziule 
“įpi’kczeriu” norints syki

ant 
an’t 

sanvaite's,” tokis tai buvo nu- 
sprendimas sudžiaus del įgim
to Klimek, 55 metu amžiaus.

Ignotas buvo aresztavotas už 
žveriszka pasielgimą su savo 
motere, kuri susimylėjo ant vy
ro, melsdama sūdo kad ji leng
vai nubaustu..

Motere saike sudžiui buk jo
sios vyras tankci ja suplakda
vo būdamas girtu, bet sziaip 
buvo malszaus budo žmogus. 
Ant jokiu, pasilinksminimu ne 
buvo ji per 35 metus.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Kvietku Del Visokiu Pareikalavimu
Už Žemiausias Prekes

Sutaiso Dailius Bukietus Del
Vestuvių, Ligonbucziu, Laidotuvių, Kapinu Ir T. T.

Telefonas 764

616 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

190 Nauju Piliecziii Tu
ri 203 Gimines Karisz-

koje Tarnystoje-------- -J
Teisdaris naturalizavimo tei: 

sme vidvakaruose rado kad 190 
pilietybes aplikantu per vieiuv; 
menesi turėjo 203 gimines Suv.+U 
Valstijų kariszkoje tarnystoje^ 
Apart to, tu aplikantu net 41?A 
sūnūs lauke instojimo in kaįC 
riuomene.

iSkaitlynes iszdave teisdarisb-
*' . . į

Dan Pylę isz St. Joseph Circuit 
Court South Bend, Indiana^ 
Teis'daris Pyle sako kad pagal 
tas dkaitlynes natūralizacija 
turi kitokia reikszme. Jis sake 
kad apart ėmimą isztikimiu'ma 
prisiegos, slkaitlynes parodė 
kad naujas pilietis nori būti 
szios szalies patriotas. J,.

■ ■ • X

190 praszytoju, kurie tapo 
piliecziais buvo isz 14 tautybių. 
Isz sekamu szaliu. Isz Vengri
jos 53, isz Lenkijos 24, Isz Ita
lijos 19, isz Belgi jos 18, isz Ju
goslavijos 17, Didžiosios Brita
nijos 17, Vokietijos 16, Szvedi- 
jos 7, Czekoslo vaiki jos 6, Rusi
jos 5, Olandijos 4, Rumunijos 2, 
Lietuvos 1 ir isz iSzveicarijos 1.

Skaitlynes parodo augszta 
naturalizavimo rata ir žema im- 
migracijos rata. Pagal Earl G. 
Harrison, Immigration and Na
turalization Komisijonieriaus, 
skaiezius ateiviu gyventoju nu
puolė 41,396 nuo pradžios 
ateiviui registravimo progra
mos. Pabaigoje 1940 m. Harri
son sake, kad 4,921,452 ateiviai 
užregistruoti. Gruodžio 31 d., 
1942m. roikuojama, kad buvo 
tik 4,280,056.

Kalbėdamas apie ateiviu re
gistravimo programa, dalbąr 
jos trecziame mete. Komisiję- 
nierius Harrison ipasake, “ika^l 
sziadien žinome daug daugiau 
apie musu ne-pilieczius negu 
apie musu pilieczius.” Y 
“Ateiviu užregistravimo pro? 

grama ir paliudinimo certifi- 
katu programa davė tokiu da- 
neszimu musu valdžiai, kurios 
neiszpasakytai svarbios užlai
kymui tautos vidujinio saugu
mo,” jis sake. “Jos davė mums 
daneszimu pagal kurias moks
lininkai ir legislatoriai gali isz- 
mintingiau skaitytis su musu 
ne-piliecziu grupėms. ’ ’
—Common Council for Amer. Unity.

Ka raszo ponia K. Pazeriene, 
isz Gary, Indiana:— Acziu ta- 
mistoms už taip inspudinga 
laikraszti kdkiu yra lai'krasz- 
tis ‘Saule,’ kuri visados aplai- 
kau ant laiko ir malonu man 
skaityti.
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