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Isz Amerikos
Daugelis Anglekasiu 

Nepaklausė Lewiso pa
liepimo Sugryžti Prie 
Darbo; Lauks Nutari
mo Posėdžio 20 diena 
, Birželio 

f?

Washington, D. C. — Ne vi
si anglekasiai isz skaitliaus pu
ses milijono, sugryžo prie dar
bu ant paliepimo Lewiso ir 
lauks nutarimo anglines tary
bos 20 d. Birželio, kas kiszasi 
naujo kontrakto ir jeigu lyg tai 
dienai nenutars naujos mokes- 
ties tai ketina iszeiti ant strai- 
ko ant tikrųjų.

Daugelis anglekasiu sugryžo 
prie darbu, kurie turėjo sziek 
tiek patrijotiszkumo prigial- 
beti valdžiai karėj e bet dange - 
liose vietose visai neiszejo in 
darba. Daugiau kaip 700 ang
lekasiu, dirbancziu Midland 
Coal Co., aplinkinėje Pittsbur 
go, nepaklausė Lewiso paliepi
mo sugryžti prie darbo. Dides
ne dalis anglekasiu Pennsylva- 
nijoj sugryžo prie darbo.

Prezidentas Rooseveltas ap- 
reiszke anglekasiams buk jei
gu jie užsispirs straikuoti tai 
bus szaukiami ant kariszkos 
tarnystes be jokio atsisakymo.

2 Laivai Susidūrė; Kilo 
Baisi Eksplozija kurio
je Žuvo 83 Kareiviai

Norfolk, Va. — Du Ameriko- 
niszki laivai, isz kuriu vienas 
plauke su tavoru o kitas su 
amunicija, susidaužė prie czio- 
naitinio pakraszczio su bai
sioms pasekmėms. Amunicijos 
laivas eksplodavojo ir likos isz- 
nesztas in padanges o 83 laivo- 
riai likos sudraskyti ant szmo- 
t. Dalys suardytu laivu iszle- 
ke net už keliolikos myliu, nu- 
puldamos ant kitu laivu.

Nori Pavelinimo Kad 
Nuszauti Savo Sunu

Mantoloking, N. H. — Wal
ter Granville, ana diena atėjo 
in palicijos stoti praszyti jo pa
velinimo kad galėtu nuszauti 
savo sunu idant tasai daugiau 
nevogtu ir nedraugautu su pik
tadariais nes per toki savo pa
sielgimą daro jiems sarmata ir 
nužemina visa szeimyna.

Tėvas sake buk jo sūnūs, 13 
metu, yra gimęs vagiu ir tik 
mirtis gali ji paliuosuot nuo to
limesniu kriminaliszku pasiel
gimu. > Virszininkas palicijos 
iszaiszkino susirūpinusiam tė
vui kad1 jis už daug ima sau in 
galva sūnelio pasielgimus ir 
gal kada sūnelis daeis in metus 
tai apsimalszys. Tėvas apreisz- 
ke jog duos palicijai tuojaus ži
nia kada sunu suras bet abejo
ja ar gales susilaikyti nuo nu
žudymo jo.

Amerikoniszka Motina!
1943 Mete

Kožna meta drauguve ‘ ‘ Gol
den Rule” iszrenka popula- 
riszkiausia motina ant kožno 
meto “American Mother ant 
1943 meto.” Szimet likos isz- 
rinkta Mrs. Alexander Tho
mas. isz New Yorko. Turi ji 
tris sūnūs isz kuriu du tar
nauja kariuomenėj e.

UŽMOKĖJO $800
UŽ VIENA CENTĄ

Iszmuszta 1786 Mete

New York — Charles Simp
son, isz Kansas City, ana diena 
nusipirko ant licitacijos varini 
centą, užmokėdamas už ji 809 
doleriu. Tasai centas yra didu
mo pusdolerio, atmusztas 1783 
mete, per New Jersey valstija.

Ant tos paezios licitacijos li
kos parduota auksinis pinigas 
$2.50 už $200, isz 1806 meto. 
Viena pacztine marke isz 1764 
meto likos parduota už 150 do
leriu.

Kareivis Turėjo $1,000 
Bet Negalėjo Sau Nu

sipirkti Maisto

New York — George Izabi, 
Amerikoniszkas kareivis, nors 
vaikszcziojo po uly ežias iszal- 
kes bet turėjo kiszeniuje tūks
tanti doleriu o turėjo jeszkoti 
pagialbos palicijos nuo kurios 
pasiskolino 2 doleriu kad nusi
pirkti sau maisto.

REVOLIUCIJA
ARGENTINOJE

Prezidentas Castillo 
Pabėgo Laiveliu, Karei

viai Užėmė Miestą
Buenos Aires, Argentina. — 

Kareiviai užėmė miestą su 
szauksmais: “Lai ilgai gyvuo
ja laisve ir atsikratymas nuo 
Vokiecziu.” Musziai buvo 
trumpi ir revoliucija neilgai 
tęsęsi nes nauji vadai apėmė 
valdžios vadeles o pats prezi
dentas Castillo šu savo pagial- 
bininkais pabėgo in Uruguay.

Argentina buvo vienatinis 
sklypelis Pietinėje Amerikoj, 
kuris laike szali Vokiecziu ir 
jiems pritarė. Nauja valdžia 
stengsis laikyti szali Allijentu.

Po pabėgimui seno preziden
to Castillo, likos tuojaus isz- 
rinktas naujas prezidentas ge
nerolas Arturo Rawson, kuris 
su savo draugais apėmė vade
les valdžios. Vėliaus pranesz- 
ta jog Rawson taipgi atsisakė 
su savo kabinetu ir in jo vieta 
likos iszrinkta naujas prezi
dentas ir nauja valdyba.

Visi Žydai Isztremti Isz 
Varszavos; 5,000 

Užnuiszti
Stokholmas, Szvedija — Vo- 

kiecziai beveik visiszkai isz- 
treme visus Žydus isz Varsza
vos, Lenkijos, iszveždami in 
nelaisviu abazus daugiau kaip 
14,000 Žydu, 2,000 likos suszau- 
dyti ir 3,000 mirė deganeziuose 
namuose. Žydai taipgi nepasi
davė nes užmusze 600 Vokie
cziu ir sužeidė apie 2,000. Žydai 
gynėsi per tris dienas nuo žve- 
riszku Vokiecziu bet ant galo 
likos nugalėti su baisioms pa
sekmėms.

Izabi ka tik buvo sugryžes 
isz užmarės, nuėjo in palicijos 
stoti parodydamas pulkininkui 
dvi 500-dolerines bumaszkas ir 
apsakė apie savo beda: “Vaik- 
szcziojau po ulyežias, buvau 
restauracijose ir sztoruose, no 
redamas nusipirkti maisto bet 
sztorninkai ir restauracijos ne
galėjo man iszmainyti $500 bu- 
maszka o tame laike nebuvo 
atidaryta jokia banka. Pulki
ninkas susimylėjo ant kareivio, 
paskolindamas jam du dole
rius už kuriuos pavalgė so- 
ežiai, prižadėdamas jam sugra
žinti pinigus kaip tik iszsimai 
nys bumaszka.

Newark, N. J. — Ugnis su
naikino fabriką American Hair 
& Felt kompanijos, padaryda
ma milžiniszkas bledes.

VOKIECZIAI
SUDEGINO KAIMUS

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Su Vaikais Ir Moterems
London — Vokiecziai sudegi

no keturis kaimus Lenkijoj, 
Kielcu apskrityj, su kuriais 
taipgi sudege daugelis vaiku ir 
moterių. Buvo tai paskutinis 
barbariszkas pasielgimas sze- 
toniszku Vokiecziu. Buvo tai 
bausme gyventoju už tai kad 
nesurado kaltininku kurie už
musze Vokiszka palicijanta. 
Daugelis žmonių likos nuteisti 
ant suszaudymo. Beveik po vi
sus miestus Vokiecziai žudo ir 
szaudo gyventojus už mažiau
sia prasikaltima.

Kinai Pliekia Japonus, 
Atėmė Du Miestus;

4,000 Japonu 
Slaistose

Chungking, Kinai — Ameri
konai prigialbedami Kinczi- 
kams su eroplanais, suplieks 
Japonus smarkiai prie Ichan ir 
Hupah provincijose. Daugiau 
kai 4,000 Japonu likos pagauti 
slaistose isz kuriu negales isz- 
sigauti. In dvi dienas Kinczi- 
kai su pagialba Amerikoniszku 
eroplanu suszaude 36 Japonu 
eroplanus. Kinai taipgi atėmė 
nuo Japonu du miestus kurie 
radosi ju rankose per kėlės san- 
vaites.

44,830 Žmonių Iszžu- 
dyta Per Vokieczius

Rusijoj
London — Rusiszkas reidio 

ana diena apskelbė buk 15-tas 
pulkas Vokiszkos palicijos isz- 
žude 44,830 gyventoju Rusijoj 
in laika septynių menesiu, pra
eita vasara kada tai Vokiecziai 
buvo užemia nekurias vietas.

Pagal tuos daneszimus tai 
Vokiecziai papilde tais žudins- 
tas Baltrusijoj, panaudodami 
tankiai trucinanczius gazus, te- 
pe truciznos vaikams ant lupu 
ir inmaiszydavo in vandeni ku
ri davė vaikams kada tieji mel
de gerti.

Kvintukes Pakriksztino Penkis Laivus

Net 80 tukstaneziai žmonių atlankė laivo dirbtuve But
ler, Superior, Wis., kada szitos Dionnu kvintukes, kurios gi
mė vienu kartu, Kanadoje, atvažiavo pakriksztyt penkis 
laivus. Kvintukes yra peržiuromos per emigracijos inspek
torius.

EUROPA BUS
UŽKLUPTA

Allijentai Užklups Ant Euro
pos Isz Visu Szaliu Idant Su
plieki Hitlerį; Submarinai Pa
skandino 6 Nevidonu Laivus;
Rusija Suszaude 752 Vokisz- 
kus Eroplanus; Revoliucija Ar
gentinoje; Ne Visos Anglines 

Kasyklos Dirba
London — In pirmutinius 

tris metus kares, Anglija nete
ko 514,993 kareiviu isz kuriu 
buvo užmuszta laike musziu 
92,098; sužeista 88,284 o nesu
randama 226,719. Prie to skait
liaus da nepridėta kiek žuvo 
paskutiniuose musziuose Afri
koj.

Washington, D. C. — Mu 
sziuose ant Attu alos, žuvo 342 
Amerikoniszki kareiviai, 1,135 
sužeista ir 58 nesurandama. 
Japonu tuose musziuose žuvo 
2,791.

London — Laivai ir eropla- 
nai bombardavo smarkiai Pan- 
telleria kur žuvo daug kareiviu. 
Toji vieta randasi 90 myliu nuo 
Italijos.

Washington, D. C. — Ame- 
rikoniszkuose nelaisviu 21 aba
zuose, kur yra laikoma nevido
nai musu sklypo, randasi 22,- 
110 Vokiecziu, 14,516 Italu ir 
62 Japonai.

Washington, D. C. — Majo
ras Kermit Roosevelt, 53 metu, 
sūnūs mirusio prezidento Teo
doro Roosevelto, mirė Alasko- 
je, laike tarnystes.

Austin, Tex. — Penkiolika 
lekiotoju žuvo kada du eropla- 
nai susidaužė ore ant artimo

Nashville, Tenn. — Kada 
trokas, prikrautas kareiviais 
nukrito nuo tilto ant geležke- 
lio, 18 isz ju likos užmuszti ant 
vietos. Kareiviai tame laike 
gryžo in abaza po atlankymui 
miesto per kėlės valandas.

Cumberland, Md. — Dirbtu
vėje Celanese Corp., kilo baisi 
eksplozija kurioje likos sužeis
ta 42 darbininkai isz kuriu 5 
gal mirs. Eksplozija padare 
bledes ant $200,000.

Manchester, N. H. — Anele 
Pierog, 58 metu, krito negyva 
kada radosi spaviednyczioje 
Szv. Jadvygos bažnyczioje. 
Kada kunigas pabaigė ja spa- 
viedoti, motere sukrito negyva.

LONDON — Allijentai dabar daro planus 
užklupti ant Europos isz keliu szaliu idant pa
daryti gala Hitlerio galybei. Penkios kariuome
nes, susidedanezios isz milijonu kareiviu, jau 
pasirengia pradėti taji užklupima nuo Medite- 
raniszku mariu ir traukti ant Bcrlino.

Ant Mediteraniszku mariu Allijentai pa
skandino szeszis Vokiszkus laivus. Taipgi bom
bardavo miestą Messina kur sunaikino geležin
kelius, pristovas ir sunaikino du miestus. Už
muszta daugelis žmonių.

Ant Rusiszko frunto Maskolei suszaude 
752 Vokiszkus eroplanus, apie 3,000 Vokiecziu 
užmuszta ir daugiau kai 1,000 paimta in nelais
ve. Daug amunicijos stoeziu likos sunaikinta ir 
12 tanku gavosi in Maskolių rankas. Prie Le
ningrado eina smarkus musziai diena ir nakti, 
kuriuose žuvo daug Vokiecziu.

Amerikonai Suszaude
3 Italiszkus Laivus

London — Amerikoniszki 
eroplanai atlėkė in pristova 
Speza kur sunaikino tris ka- 
riszkus laivus ir padare daug 
bledes mieste. Amerikonai ve
la žada atlėkti in Italija ir 
bombarduoti pakraszczius. Ita
lija meldžia kad Hitleris duo
tu jiems pagialba bet Hitleris 
atsisakė tai padaryt ir pyksta 
kad Italai nedave jam f lotos. 
Hitleris taipgi kaltina Musso- 
lina sakydamas jog jis buvo 
priežastim pralaimėjimo kares 
Afrikoje.

Allijentai dabar mano už
klupti ant Italijos ir supliekti 
ja lyg paskutiniam. Allijentai 
apreiszke Italijai idant pasi
duotu gervalei arba būti visisz
kai supliekta.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

Rusai Ima Virszu Ant 
Vokiecziu, 2,000 

Užmuszti
London — Ant Kaukazo frun

to Vokiecziai likos smarkiai su
pliekti per Maskolius kuriu už
musze 2,000 ir daugeli sužeidė 
kaipo ir sunaikino 30 kariszku 
stoeziu. Smolenske ir Kieve su
ardė daug geležinkeliu ir sude
gino amunicijos stotis ir su
szaude 36 Vokiszkus eroplanus.

Vaikai Surado $50,000
Negras, Mex. — Du vaikai 

Orizba ir Pato, fsiausdami už- .... 
miestyje, prie senu griuvėsiu 
rado senam katile 50 tukstan- 
cziu Meksikoniszlku doleriu, 
kuriuos nunesze ant palicijos 
stoties. Už savo radini aplaike 
po 20 doleriu dovanu. Kas tuos 
pinigus paslėpė tai lyg sziam 
laikui nedažinota.
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—|vo kunus po 25 centus, kad tik! Suv. Valstiju Oro Pasz-
■Z | turėti visokiu smagumu. Gaila,'Kas Girdei
“Neturiu laiko.”
Edsel Ford, vietnatinis sū

nūs Henri'kio Ford, automobi
liu karaliaus, isz priežasties 
pervirszinio darbo automobiliu 
dirbtuvėse, kurias uždėjo jo tė
vas, nuo kokio tai laiko sirgu
liavo. Kada jo buvo užklausta: 
“jeigu jautiesi nesveiku tai ko
dėl nepasiduodi po daktarisz- 
ka priežiūra?” tai jaunesnis 
Fordas vis atsakydavo: “Ne
turiu ant to laiko.”

Ant galo atėjo prie to, kad 
turėjo jesžkoti dalktariszkos 
pagialbos bet jau buvo per vė
lai, mirdamas turėdamas tik 49 
metus amžiaus, paežiam drūtu
me.

Kiek tai isz mus, neturėdami 
tokiu sunkiu atsakomybių, ko
kias turėjo Fordas, taipgi “ne
turi laiko,” kad teminti apie 
savo sveikata... Taip, neturime 
laiko,” pakol esame sveiki ir 
da galime dirbti ir laikytis ant 
kojų, norints gerai žinome kad 
ankseziau ar vėliau turėsime 
‘1 surasti laiko ’ ’ teminti ant sa
vo sveikatos.

Žinome gerai, kad daugelis 
žmonių geidžia užlaikyti savo 
sveikata ir gialbeti gyvastį bet 
jau buna užvelai.

Dabar yra geri laikai ir visur' 
gerai uždirba bet vis tiek neuž
dirba kiek žmogus su szeimyne
le reikalauja, nes viskas pa
brango ir da brangsta kad žmo
gus turi beveik visa uždarbi 
atiduoti ant pragyvenimo. 
Priesz keletą metu žmonelei ne 
tiek uždirbdavo o linksmesni 
buvo ir tiek nebedavojo kiek' 
te.byriam laike per kare.

Amerikoj randasi vietos už
tektinai o ir geru vietų 'bet 
Lietuviai apie taisės vietas ne
žino, kur žmones tiek neprisi- 
terioja ir daugg geriau gyvena.

tas Insteigtas Priesz 
25 Metus

Kada Generolo Pershingc 
kareiviai iszlipo Prancūzu uos-

Ana diena užklausėme tūlo 
virszininko isz anglines unijos 
kaip jis mano apie tebyri pa
dėjimu angliniu darbininku ir 
kaip užsibaigs angline konfe
rencija. Žmogelis atsake: Beda 
kovoti su kapitalistais. Teisy
be, darbininkai drueziai laiko
si bot kapitalistai taipgi neap- 
sileidžia ir kaip rodos sunku 
bus vargingam darbininkui in- 
galeti kapitalistus o prick tam 
Lewisas užsispyrė nepasiduoti 
ir per tai nukenezia darbinin
kai vietoje dirbti ir prigial'beti 
valdžiai ant kovojimo priesz 
nevidonus kurie džiaugiasi isz 
darbininlkiszku nesupratimu 
nes per tai numažina iszdirbys- 
tei kariszku materijolu.Sziadien žmones yra labai 

inirszia, neužganadinti 'kad at
likti savo darbininkiszlkus pri
valumus. Štokas darbininku 
yra visur bet gerai yra atsimin
ti kad upas žmonių tai taip 
kaip kare, Ihaigasi ir kares sa
vo laike. Ateis vela laikai kada 
viskas persimainys ir prie dar
bu vela atsiras daugiau ranku 
ne kaip bus reikalinga. Toji 
diena jau prisiartina idant kos- 
tumerei užmirsztu apie tai, 
kaip sziadien su jais pasielgi- 
neja nekurie biznieriai.

Ne'kurie kostumerei turi mel
sti biznierių nusiemia kepure 
priesz juos ir su didžiausiu nu
sižeminimu kad jiems duotu 
tavoro bet toki biznieriai atsa
ko: “Jeigu tau nepatinka tai 
gali eiti po velniu...” Bet ateis 
diena atlyginimo...

' Musu žmonelei yra labai ge
ri, dorus, malonus ir tykus, pa
kol juose nosubunda jauslu, 
kol juose nepa'bunda mislis jog 
kas tokis nori juos isznaudoti, 
nuskriausti ir 1.1.

Kas kaltas invykdinimo be
dievystes, atskalunystes ir 1.1.? 
Apie tai nereikia kalbėti nes 
visi apie tai žino.

Kur pamato gero nebūna ten 
viskas sugriuva.

' Redyste “Saules” sudeda 
szirdinga padekavone del visu 
tu prieteliu kurie platina laik
raszti. Kas diena pribuna 
keliolika nauju skaitytoju 
kožnas grąžei užsimoka.

po 
ir

Ka raszo p. C. Jozak, isz 
Methuen, Mass.— Skaicziau vi
sokius laikraszczius, bet “Sau
le” pamylėjau geriaus už ki
tus ir asz noriu kad mano 
drauge skaitytu “Saule”, tai 
sziam laiszke indedu užmokes
ti ir praszau kad siuntinetumet 
jai “Saule.” Kaip ji paskaitys 
“Saule,” tai ji pati atnaujins 
prenumerata ant toliaus. Pra
szau siuntinėti “Saulė” del po
nios Levosie Kasilevicz.

Sutikus sziadien Lietuviszka 
nergele ant ulyezios, nesaky

tum kad tai Lietuvos mergaite 
bet kožnas pamislys ir pasakys 
kad tai kokia didele “leidę.” 
Lietuvaite sziadien iszrodo ant 
Vokietaites, Anglikes arba Žy- 
delkaites, neszioja drabužius 
panaszius turtingos svetimtau
tes ir per tai gadina savo isz- 
žiura ir užsitraukia juoką ir 
nepritinkanti varda per tais 
savo begalines madas ir pui
kius drabužius.

Eina Lietuvaite ulyczia, gal
va iszkelus dairosi kur varnos 
laksto o ne taip varnu žiuri, 
kaip vaikinu, krutino pasta- 
ezius, pasturgali atkiszus, an- 
darokas puse masto nuo žemes 
arba augszcziau keliu, eina 
kaip aitvaras, mislydama jog 
keno atyda atkreips ant saves. 
Tėvai, kurie, augina kokias tris 
ar daugiau tokiu mergeliu, nu
vargsta beredydami jas o jeigu 
tosios negauna pakankamai ba kaip ir visos Bobos. 150. 
nauju drapanų tai sau užsidir-! 
ba ant ju kitokiu budu...

Pagal tyrinėjimą valdžios 
lalbdaringu moterių, kurios ty
rinėja padėjimą sziadieniniu 
mergaieziu tai nekurtuose di
desniuose miestuose mergaites, 
nekurios turinezios da tik po 
dvylika met ii; parduvineja sa-

ils buvo lemtas baigti Pirma 
Pasaulini Kara po 6 menesiu, 
lėktuvas pakilo isz New Yorke 
miesto ir skrido in Washing- 

i tona. I
! Tai buvo Gegužes [May] 15 
diena, 1918 metais. Somme ko
va jau buvo baigta. Aisno ko
va dar neinvykusi. Paryžius 
buvo bombarduojamas kanuo- 
lems, taigi ta lėktuvo kelione 
nelabai sudomino spauda, nes 
buvo svarbesniu dalyku. Bet 
su tuomi skiedimu prasidėjo 
veikti priesz 25 metus, Suv. 
Valstijų Oro Pacztas.

Keli Indianos istorikai tiki, 
kad John Wise, balonistas, ku
rio batonas Jupiter skrido isz 
Lafayette, Indiana, in Craw
fordsville, Rugpiuczio [Aug.] 
17 d., 1859 m., su 123 laiszkais 
ir 23 brosziurais buvo tikrasis 
tėvas oro paczto. Vėliau Pran
cūzai 1870 metuose per Fran- 
ko-Prusu kova pristatė laisz- 
kus ir praneszimus balonu. Bet 
tiktai 1918 mete prasidėjo kas
dieniniai skridimai.

Paczto Departamentas daug 
prisidėjo prie iszvystijimo oro 
paczto patarnavima. Jau 1912 
metais Pacztas paprasze Kon
greso paskyrimo pinigiszkai 
suszelpti iszbandyma. Kiek
vienais metais Pacztas prasze 
pinigu, ir pagaliau 1918 metais 
Kongresas paskyrė $100,000 
tam tikslui.

Pirmiausias oro paczto ke
lias nuo New Yorko lyg Wash- 
ingtono su sustojimu Philadel- 
phijoj, buvo pradėtas su ben- 
dra-darbavimu Karo Departa
mento, kuris parūpino lėktu
vus ir prižiūrėjo visa veikimą. 
Pacztas tvarkė laiszku iszsiun- 
timus. Bet Rugpiuczio [Aug.] 
12 d., Pacztas pereme pilna val
dymu iiTsteigdamas savo in- 
rengimus ir darbininkus.
Skridimai visokiam ore ir nu

statytam laike sudarė savo už
duotis, bet palaipsniui szie sun
kumai insilygino. Paczto val
dininkai dabar pradėjo galvoti 
apie nauja kelia, skersai žeme 
in San Francisco. Po vieneriu 
metu nuo pirmo 'skridimo pir
ma dalis skers-žemiszko kelio 
buvo investa tarp Clevelando ir 
Chicagos ir Liepos (July) 1 d., 
tu paežiu metu antra dalis tarp 
New Yorko ir Clevelando. 1919 
metais trys keliai buvo varomi. 
8 lėktuvai vartojami ir apie 
1906 myliu per diena skraidy
ta. Skaitlis sziu skridimu bu
vo apie 97 nuoszimtis pavyku
siu.

Toliau, skers-žemiszko oro

invalidus planus nakties skri
dimams. Lakūnai mokosi nak
timi, lėktuvai buvo inrengti su 
szviusa, spindancziai'S instru
mentais,; valdymo iszvie amis, 
ir paraszutu žibintuvais (pa
rachute flares]. Nakties skri
dimai buvo isz b a ūdyti Rugpiu
czio [Aug.] men. 1923 mete, 
arp Chicagos ir Cheyenne pa

sekmingai.
Kitais metais daug pagerini 

mu buvo investa; kaip pav., 
szviesos ir nusileidimo vietos 
Allegheny kalnuose. Palaips
niui kiti keliai pravesti. Per 
Paczto Departamento pasiryžt 
ma oru gabenamas pacztas pa
sidarė paprastas pergabenimo 
būdas. —C. C. F. A. U.

DALIS II.

beiidraJdarbavimas Paczto T>ę- 
parlamento kaip buvo priesz 
25 metus adgal.—C. C. F. A. U.

Pražuvo Už Vogimą 
Bulviu Nuo Kaimyno
Glenhazel, Pa. — Tarp Jokūbo 

Stratsman ir kaimyno Mikolo' 
D’stenheim, 60 metu mažiaus, 
kilo karsztas barnis už vogimą 
mlviu per Jokūbą isz Milkokb 
tvarto. Jokūbas pagriebė kir-j 
vi, uždavė savo kaimynui per;

negyvais prie koja savo žudin-

ISTORIJEapie Ila isz “ 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu, Verta Ne-
užmirszt, Kaip dagyvent 100 j (’^cpt.) 8 d., 1920 m. Lakūnas 
metu, Pamokinimai, Apie boba skrisdamas isz New Yorko ne
ką negalėjo savo liežuvio su- ,sze 16,800 laiszku ir skrido apie 
laikyti, Leibaus gimoras, Gir myliu per valanda, jis atvy- 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at-|k° ®an Francisco 22 vai., 
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, arlkszcziau negu greieziausias 
Geros rodos, Gailinga ypata, traukinys.
Galybe Meiles, Juokai, Ragan-1 Bet Paczto valdininkai jaute 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo- kad pakol nakties skridimai 

, nebus tinkamai sutvarkyti oro 
“saule” - mahanoy city, fa kelias eroplanu stotyse, kurios 

" galėtu praneszti apie orą buvo
ISTORIJE apie Gregorius, invylkdinti, kaip ir in vedimai 
------------------ Isz Numirusiu1 szviesu signaloms, ir inrengi- 
Prisikele, Dorybe Veda In Lai- mai vietų kur lėktuvai galėtu 
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25^ ::
SAULE PUBLISHING CO., ' tu 
Mahanoy City, Pa.

I nusileisti reikalui esant ir ki- 
jtui patvarkymu kurie pagelbe- 

nakties skirdimams. Per
U.S.A..trejus metus, pacztas tvarkė

1922 metais oro paczto ap
tarnavimas likos apdovanotas 
Collier Trophy už svarbiausia 
oro-skridimi auka tu metu, 
daugiausia už saugumo rekor
dą. 1923 m., vėl gavo dovana 
uk nakties skridimus. 1926 m., 
Harmon trophy 'buvo duota la
kūnui, kuris skrido 718 valan
dų tais metais per gera ir blo
ga orą, jo rekordas buvo 47 
nuoszimtis nakties skridimu be 
jokiu nelaimingu atsitikimu. 
Szis žygis buvo laikomas svar
besniu negu Kom. Byrd skridi
mas in Siaurės Aszi, kuris in- 
vyko tais metais.

Pirmaisiais metais sziu skri
dimu, Curtiss lėktuvai su His- 
pano-Suiza motorais buvo var
tojami. Vėliau ju vieton buvo 
Standard Aircraft Co., lėktu
vai, kurie galėjo neszti 200 
svaru paczto. Vėliau De Havi
land su Liberty motorais buvo 
vartojami ir pagaliau, 1926 m.. 
Douglas lėktuvai buvo invest i. 
kurie gali skristi 160 myliu per 
valanda.

Paczto Departamentas nie
kada nemane valdyti oro pacz
to linijas visam laikui. Valdi
ninkai mane, kad oro paczto li
nija gali būti sėkminga tai jie 
apsiėmė tik pradėti darba. Lai
kui bėgant, viskas buvo perim
ta prekybiniu kompanijų 1926 
m. Kongresas praleido Aii 
Commerce Act [Oro Prekybos 
Akta], kuris apėmė parupini- 
ma iszvystijimui prekybines 
aviacijos. Kitais metais, Pre
kybos Departamentas pereme 
valdžias oro keliu ir radio lei
dimu. Gruodžio (Dec.) 31 d., 
1927m., Paczto užmanymai oro 
paczto linijos buvo baigti isz- 
skyrus keliu Chicagos linijų. 
Bet pavasari 1926 metais Lind- 
bergo skridimas ir tie, kurie ji 
seko padare visa tauta oru su
dominta [air-minded]. Paczto 
pijonieriu [pirmutiniu lekiotų
jų] darbas buvo baigtas. Per 
10 metu, Pacztas surinko keli; 
rekordus. Per ta laika buvo 
skrista 13,768,072 myliu. Buvo 
2,095 nusileidimai del motori
niu trukumu ir 4,437 del blogo 
oro. Isz viso 301,855,84$ at
skiri paczto pakietai ir laszkai 
buvo pristatyti. Buvo tiktai 
200 nelaimiu isz kuriu -trisde- 
szimt dvejose buvo mirtinai 
sužeistu. Per 10 metu buvo 43 
mirtys tarp sužeistųjų.

Nesenai Civil Aeronautics 
Board gavo aplikaezija nuo 
prekybines kompanijos gauti 
leidimą pradėti “helicopter” 
aptarnavima, kuris gabens oro 
paczta ekspresu nuo stogu 400 
paczto ofisu ir geležinkeliu sto- 
eziu NewEngland ir New Yor
ke. Jeigu tas invyks, tai bus 
pirmas toks bandymas szioj 
szalyj arba net visam pasauly
je . Užpakalyje viso to, stovi

BALTRUVIENE

¥

Neužganadytas isz vienos 
žu.linstos, priszoko prie kaimy
no sesutes ir uždavė jai kelis 
ypus taipgi. Tam kruvinam 
darbui prigialbejo jam jo pati. 
Po tam nuvažiavo in palicija, 
apsikunsdamas kaimynus kad ji 
sumusze bet užtylėjo apie žu- 
dinsta ir tik in kėlės valandas 
palicija dagiido apie žudinsta 
ir Jokūbą su paezia nuvežė in 
kalėjimą.

Inszoko In Szulini Ir Pa
sveiko Nuo Uždegimo 

Plaucziu

Sziluma jau ateina, 
Blakes isz plysziu iszeina, 

Jau nugaras vyrams graužia,

O ka, blakių nevaiko,
Ba, maitele, neturi laiko, 

Per dienas sueja girtuokliauja,

Kempton, W. Va. — Jauna 
motore vardu Kato Becker, ku
ri sirgo kėlės sanvaites ant už
degimo plaucziu, ant galo gavo 
du'beltava pulmonitis ir dakta
rai apreiszke kad jos negales 
iszgydyt ir turės mirti. Mote
ra radosi dideliam karsztyje ir 
be sąmones net per dvi dienas. 
Laike nakties, tie kurie ja pri- 
ž'iurinejo užmigo, motoro laike 
karszczio nulipo žemyn, iszejo 
laukan, nuėjo prie szulinio ku
ris buvo 50 pėdu gylio ir in ji 
inszoko.

Saigai pabudia ir neradia 
moteres lovoje, baisiai persi
gando ir iszbego laukan jesz- 
koti ir po trumpam laikui su
rado ja szulinyje. Paszaukta 
pagialba ir su virvia nelaimin
ga motore likos isztraukta isz 
szulinio. Po pagulėjimui in lo
va, moteres karsztis perėjo ir 
uždegimas plaucziu visai din
go. Bet daktarai nepataria nau
doti tokia gyduole del kitu li
goniu serganeziu ta ja liga.

BALSAI
MUSU SKAITYTOJU

* ft SKAITYMO
...ir...

RASZYMO

Valgio gerai nepagamina, 
Kaip szokleri iszvirina, 
Ant virvulkes pakabina, 
tuom burdingierius esdina.Su

Ir da sako: “kad nenori tai 
ne ėsk,

O man in kampa nemesk,
Ba in snuki sugrusiu, 

Arba isz stubos iszvysiu.” 
Viską daro girtavimas,

O jeigu tas bus,
Tai puse bėdos, butu, 
Jeigu namie sėdėtu, 

Po karezemas nesi valkiotu.

Ka raszo p.Juozas Stuczka, 
isz West Homestead, Pa.—Pri- 
siuneziu tamistoms užmokesti 
už laikraszti ant viso meto, ku
ri jau skaitau 44 metus be per- 
stojimo, ir meldžiu dovanoti, 
kad truputi pasivėlinau su pri- 
siuntimu užmokesties. Vėlinu 
visai redystai geru velinimu, 
nes “Saule” yra tai vienatine 
motina kuri apszvieczia savo 
vaikelius czionais Amerikoje.

Ponas Juozas Žvirblis, isz 
Chicago, Ill., raszo:— Prisiun- 
cziu tamistoms užmokest už 
laikraszti “Saule” ir s'iuncziu 
padekavone už geras naujienas 
ir visokius apraszymus, kurie 
patinka man skaityti. Tik ma
no rugojimas yra, kad popiera 
per silpna, tai greitai laikrasz- 
tis s'uplyszta.

Nuo redaktoriaus: Acziu ta- 
mistai už gerus velinimiis, o 
kas kiszasi popiero's, tai negali
me t am i štai užganadyt, nes 
storesne popiera kasztuotu 
daugiau, o ir pacztas kasztuo
tu daugiau, juk^^mt jauezio 
skaros laikraszti nespaudinsi- 
me.

ft
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64 pus., Did. 5x7col. 
Tiktai, 10c.
“SAULE ” 

MAHANOY CITY, PA.
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PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
* Velnias

* * *
Viena smarkiai maumejo, 

Kad net szlykszcziai seiliojo,
Kitos snarglys isz nosies 

varvėjo,
Mat skepetaites neturėjo.
Balta dresia isz pryszakio 

pakele,
Apatinis slipas pasikėlė, 

Szale stora įpisis ir sėdėjo, 
Ir toji skepetaites neturėjo. 
Ir tosios nosis gurguliuoja, 

dalaikyti negali,
Ir toji in padalkas uosi sau 

nusivalė,
Begėdės, ar jau neturite 

penktuko.
O kad ir deszimtuko.

Kad sznypsztuka nenusi- 
perkate,

In padalkas snargli kliurkėte, 
O ka, veluk prageri, 

skepetaite nusipirkt.
* *

TIKTAI, ... 50c
SAULE PUBLISHING CO..

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes ::
---o---

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

YTra 
gute, 
daug 
daug
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

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

Tikriauses Kabalas

Ne kaip

kur tai 
troszko

*
moterėlės,
'bažnytėlės,

Kaip
Labai

O kaip gavo tai dakako, 
Ir sako:

Daug geriau buvo, O O 7
Kaip bažnyczios nebuvo, 

Dabar bara vyras, 
Bara mus ir kunigas.

Vyras sako, neturiu pinigu, 
Turiu neszt ant visokiu auku, 

O asz szlebes geros neturiu, 
Niekur pasirodyt negaliu.

Ne in bažinyczia neinleidžia, 
Už visokius daigius pinigus 

geidžia, 
Moteriukes, visur ta pati 

kvaraba, 
Visur pinigu negana.

* * *
Lietuvaites sziadien ant nieko 

nežiūri, 
Bile koki jauniki turi, 
O kokis? Ar Žydukas, 

Ar Italijonukas.
Ir tai sarmatos neturi, 

Kad ir kas ant ju žiuri, 
Po pakampes valkiojasi, 

o svetimas stubas trankosi.
Mat Leibelis,

Tai groise ponelis, 
Netrukus naujas sztamas 

atsiras,
Kokis Judelis ar Borukas,

p

O kad ir kugebu penes, 
Bile tik jus mylės.

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

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

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

or visos TRYS 
knygutes 

‘‘SAULE’’ 
MAHANOY CITY, PA.

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

FOKYICTORY

BUY
UNITED
STATES

WAR.
'BONDS

AND
^STAMPS

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondas ir Markes.
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' Pluosztelis Laiszku Szitie Vyrukai Nuszove 14 Eroplanu tas iszsimuszes ant kaktos.
Daktaras atriszo ranka. Isz-

Daktarui K., vienam isz gar
singiausių gydytoju Peszto, 
(Vengrijos sostapyle) pranc
ūze viena rytmeti, jog kokis tai 
ponelis nori su juom matytis. 
Daktaras užsimėtė ant saves 
szlefroka ir liepė praszytie pas 
save pribuisza.

Investas persistatė kaipo pui
kios paeities vyras o jo isz- 
blyszkcs veidas buvo persimai
nęs nuo kanezios. Deszine ran
ka buvo apsiriszes.

— Ar ponas esi daktaru K.? 
— paklauso jis silpnu balsu.

— Taip, esu, mano pone.
— 'Mat asz gyvenu ant kai

mo tai neturėjau laimes pono 
pažint, ypatingai, tiktai isz 
garsingame pono.

Daktaras temino, jog pribui- 
szas vos galėjo ant kojų susi
laikyt ir del to parode su ran
ka kėde, praszydamas idant 
sestu.

— Esmių baisei nuvargęs, — 
tese pribuiszas, — nuo keliu 
dienu negaliu miegot. Mano 
deszineje rankoje kokia kvara- 
ba sėdi; nežinau kas tai gali 
būti — ar tai pradžia kokios 
voties ar ko kito. Isz pradžių 
da. galėjau nukenst, dabar vie
nok, skausmas didinasi kas 
diena. O kad ilgiau negalėjau 
dalaikyt, pribuvau in czion 
praszytie pono idant man ta j a 
vieta iszpjautum nes jeigu da 
viena diena turecziau toki so
puli Ikensti tai pasiuseziau.

Daktaras mane jog gal apsi
eis be operacijos ir darodinejo 
visokias gyduoles.

— Ne, ne, — paszauke pribui- 
szas, — ne mostys, ne pleiste- 
rei neprigialbes, tik turi 'būti 
iszpjauta.

Daktaras paprasze jo idant 
jam parodytu ranka o pri'bui- 
szas padavė jam ranka, sukan
dės dantis isz skausmo.

— Mano kentėjimai yra taip 
navatni jog ponas stdbesiesi, — 
dadave jis, laike kada daktaras 
pradėjo atvyniot ranka, — tik 
ponas isz to nesistebek.

Daktaras ji malszino. Kaipo 
senas praktikas buvo papratęs 
viso'kikus sopulius apžiūrinei.

Vienok buvo jam didelis dy- 
.vas kada atriszo ranka. Jokio 
ženklo nebuvo matyt, no suty- 
nimo, iszrode sveika ranka, 
kaip privalo 'būti. Paleido ja isz 
savo rankos.

Pribuiszas klyktelėjo isz di
delio skausmo ir su dideliu at
sargumu pakele serganezia 
ranka, rodos parode davada, 
jog tai ne yra szposas, bet tik
ra teisy'be ir baisei skauda.

— Kur yra toji skaudama 
vieta? — paklausė daktaras.

— Sziczion, parode ateigis 
su pirsztu vieta ir sudrebėjo vi
sas kaip daktaras lengvai tąją 
vieta dalypstejo.

— Ar jauti mano dasilyteji- 
ma?

Ateigis neatsako bet jo akys 
apsiaszarojo, taip jam skaudė
jo-

— Tai stebėtinas daigtas, — 
asz czion suvis nieko skaudamo 
nematau.

— Ir asz nematau bet ta, ka 
jaueziu, tai taip skauda jog 
gatavas esmių savo galva in 
siena suteszkint.

Daktaras pažiurėjo ant jo 
akyvai, ar nenužvelgs ant jo 
gal sumiszusi protą ? — Pabūk 
czion ponas kolos dienas o asz 
iszgydysiu.

— Asz negaliu laukt. Nemis- 
lyikie ponas, jog asz esmių be- 
proeziu, kurio sumiszia smege
nys. Kitokiu badu negali ponas 
mano iszgydyt kaip tik laja 
vieta iszpjaut ir del to tik pas 
poną pribuvau.

— Asz to negaliu padaryt.
— Kodėl?
— 'Nes pono ranka yra suvis 

sveika. ►
į — Ponas, matomai, laikai 
mane už beproti, — tarė pri
buiszas ir iszeme isz makszte- 
les popierele nuo tukstanezio 
guldenu kuria padėjus ant sta
lo tarė:

— Matai, ponas daktare, jog 
nedarau szposu. Meldžiu tada 
idant man iszpjautum taja vie
ta.

— Da karta sakau ponui, jog 
už jokius švietimus skar'bus ne
pjausiu sveiko kūno.

— Gerai. Tai praszysiu pono 
mažo daigto. Asz pats galiu 
pjaut; — po teisybei nelabai 
paranku pjauti sa kairiaja ran
ka bet tas nieko nekenkia. Tik 
tegul ponas po iszpjovimui ma
no žaiduli apžiūri ir užrisza.

Pribuiszas nusiėmė surdota, 
atraitojo rankove nuo marsz- 
kiniu, pagriebė nuo stalo gu
linti asztru peili ir akimirksny
je perpjovė kuna ant rankos.

— Susilaikyk! — paszauke 
daktaras baimėje idant ligonis 
sau gyslos neperpjautu. — Jei
gu ponas nori pastatyt ant sa
vo, tai geriau kaip asz iszĮ)jau
siu.

Kada operacija pasibaigė, li
gonis atsiduso lengviau.

— Ar daugiau ne skauda ? — 
p ak 1 a u s e daktaras.

— Ne, dabar viskas gerai. 
Skaudėjimas suvis dingo. Tai 
skausmas nuo iszpjovimo skau
damos vietos yra niekuom pri
lyginus prie ano skaudėjimo. 
Kaip kraujas nubėga tai man 
labai smagu. Tegul bėga, tai 
del manes geradejyste.

Su dideliu džiaugsmu ant 
veido 'žiurėjo kaip Ikrą u jas be- 
go ir nenorėjo pavėlini idant 
daktaras užrisztu žaiduli. Vei
das ateigio buvo linksmesnis, 
skaistumas kraujo pasirodė ir 
nauja gyvata užstojo. Kada 
ranka apriszo daktaras, ligo
nis prakalbėjo:

— Tukstanczius kartu deka- 
voju ponui už iszgydyma. Toji 
užmokestis yra niekuom priesz 
mano sopuli koki turėjau. Visa 
mano gyvastį busiu ponui dė
kingu.

Daktaras nenorėjo ne klau
syt apie tai ir nenorėjo priim- 
tie tūkstanti guldenu bet ir li
gonis nenorėjo juos paimt. Pa
galinus tiko ant to, jog dakta
ras tuosius pinigus atiduos li- 
gonbutei.

In tris sanvaites po tam ve-

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju pa veiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drueziai 

i apdaryta, kietais audekli-
j neis apdarais. Preke su

nusiuntimu, Tiktai $1.00.
SAULE, MAHANOY CITY, PA.

Kur ten Afrikoje szitie trys vyrukai nuszove 14 eroplanu 
isz skaitliaus 38 Vokiszku eroplanu kurie juos užklupo. Jie 
yra: pulkininkas Field, isz Lynn, Mass., kapitonas McDon
ald, isz Farmington, Mass., ir seržantas Butler, isz Grass 
Valley, Californijos.
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V JAUNYSTE

pjovimas pirmutinis buvo gra
ižei užgijas ir nieko nebuvo ma- 
dyt.
( — Tai tikras stebuklas! — 
paszauke daktaras stebėdama
sis. — Tokio atsitikimo da ne
buvau girdėjas.

— Yra tai stebuklas, tikras 
! s t e'l) nik 1 a s, d ak t a r e. N ek 1 a usk i e
priežasties bet atliuosuok ma-i
ne nuo sopulio. Imkie ponas

I peili ir b jauk o pjauk gilei, tai 
j tik tada man pagelbės.
| Daktaras matosi priverstu jo
Ipraszymu ir tuom kart giliau
pjovė negu pirmiau ir vela 
'kraujas plauke o ant veido ga
lėjai pažinti palengvinimą. Ka
da vela ranka likos apriszta, ta
rė nepažinstamas:

— Dėkui ponui, ponas dakta
re. Skausmas vela nustojo. In 
kėlės dienas žaidulys vela už
gis. Bet nesidyvyk ponas kaip 
asz, už keliu sanvaiczįu, vela 
pribusiu.

Prie pabaigos menesio lauke 
daktaras, pilnas baimes, su- 
gryžimo navatno ligonio bet 
kelios sanvaites praėjo ir me- 
nesis o nepažinstamas nepasi
rodė. Tame laike viena diena

mylės tolumo. Į Gyvenome du vienu o ji ne-
Kada karieta iszvažiavo per turėjo ne tėvu, ne jokiu girni- 

vartus, mėginau visus raktus, niu; ant szermenu nieko nepra- 
ko'ki tiktai buvo, kad tik gan- sziau tai ir niekas nepribuvo, 
tis in stalcziuka; vienas isz ju Kada, sugryžau nuo kapiniu, 
atidarė spynute. Rodėsi man,1 neturėjau, mažiausios gailes- 
jog esmių paskutiniu niekszu! ties. Gerai padariau nes ji to 
ir papildžiau didele niekadejy-į buvo verta. Dovanojau jai jos

■ neisztikimyste del manes nes 
l norėjau užmirszt. Nemislinau 
suvis apie ja. Asz mislinu, jog

Kas apsakys tais linksmybes jaunuju dieneliu,
Kaip yr’ linksmas gyvenimas mergaieziu, berneliu, 
Niekai auksas ir sidabras priesz dienas jaunystes, 
Szimta kartu yr’ brangesnis vainikas panystes.

Nuo užgimimo mergaitėms joms tas žiedas szviete, 
O kad grąžei isznesziojo ir in dangų kviete, 
Szimtai tukstaneziu szventuju renka tuos žiedelius, 
Ir nupina del jaunuju gražius vainikėlius.

Duoda visiems jaunikaieziams ir visoms mergaitėms,
Kaip turtingoms, taip vargingoms, lygiai ir naszlaitems, 
Ir prisako neszioti ta vainiką brangiausi,
Kuri per Krikszta uždėjo, kaip saule szviesiausi.

Jei kas mirszta isz jaunuju, ženklas ant grabeliu, 
Visur iszredyta žiedais, vainikėliu,
Katros nitu vainikėli grąžei isznesziojo,
Einant stonan moterystes Dievui dekavojo.

Pakrapija kunigėlis vandenėliu szventu,
Gailias’ musu sesutėlės, aszareles krinta,
Tieji berniukai, jie gudresni, isz namu ne eina,
Iszsirenka sau mergele kuri jiems ateina.

Kaip negali iszsirinkti isz pulku mergeliu,
Kai]) sueina in draugyste kai]) pora 'karveliu, 
Nežiurekit, sesutėlės, kad gražus bernužėlis, 
Bet pirmiausia pažiūrėkit kelkis jo protelis.

Labai tankiai atsitinka, vyras girtuoklėlis,
Verkit rankeles susiemia rytas, vakarėlis,
Jis parejas isz kareziamos visaip musztravoja, 
Keikia motusze, keikia tetuszi, nebeidavo ja.

Szimtai tukstaneziu mergužėlių gryžta in panyste, 
Kad galėtu jos sugryžti iii savo draugyste, 
Nebegryszi, sesutele, isz kur buvai imta, 
Greicziau eisi in kapeli kur žemele szventa.

Užsidaro tas darželis po kuri vaikszcziojai,
Ir nuvysta vainikėlis kuri tu nesziojai,
Jau sudžiūvo ir nuvyto žalias vainikėlis,
Ir prapuolė gražumas jusu jaunystcles.

Nemacziau jaunu dieneliu, kaip greitai praėjo, 
Tai]) kai]) tamsioje naktelėj visikas greit nuėjo, 
Veluk butum, bernuželi, sausais takais ėjas, 
Nė kaip mane, mergužėlė, butum prikalbėjas.

Veluk Imtumei, bernuželi, akmeniu pavirtęs,
Ne kaip man, mergužėlei, keli užkirtęs,
Kinkai mano jaunysta kaip buvau darže kvietkcliu, 
Dabar sakai kad asz esmių biediiu teveliu.

Pirma sakei kad asz esmių tavo mylimoji,
Dabar sakai kad esmių netikele ir negeroji,
Kol mylėjai ir kalbėjai, pirsztus kryžium dejai, 
Vai bernuželi, mane balamutinai ir apgaudinejai.

—Parasze Barb. Gurskiene, Chicago.

atėjo laiszkas nuo nepažinsta- 
mo o buvo taip paraszyta:

“Mylimas daktare! Nenoriu 
ilgiau ne pono ne daktarinio 
mokslo palikti nežinystoje apie 
mano kentejima; kuris mane 
netrukus in graba paguldys, 
apsakysiu poliui trumpuose žo
džiuose pradžia mano sopulio:

Praeita sanvaite vela prisi
artino trecziu kartu mano ken
tėjimas o asz jau nenoriu ilgiau 
su juom galetis. Raszytie galiu 
tiktai tokiu budu jog užsidėjau 
ant skaudamos vietos degan- 
czias pintis. Laike kada pintys 
dega, tai nors ir kūnas spirga 
bet mlan vis ne tiek skauda kiek 
žinomas del tavęs skausmas. 
Priesz meta apsipaeziavau, isz 
meiles, su patogia, jauna mer
gina, isz gero namo ir jauslios 
szirdies. Buvo ji guvernantka 
name vienos grafienes, mano 
kaiminkos ir turėjo dideli pri- 
siriszima prie jos nors buvo 18 
metu vyresne už grafiene. Sze- 
szi menesiai praėjo dideliam 
smagume ir linksmume. Kada 
iszvažiuodavau su reikalais in 
Peszta, mano jauna pacziule, 
nerimaudama, ateidavo pasi
tikti mane net myle tolumo o 
kada pasivėlindavau, tai nega
lėjo ji suvis miegoti. Jos meile 
prie manes bu vo taip didele jog 
iszsižadejo szokiu o tai del to, 
idant jokis svetimas vyras ne- 
dalypstetu jos o kas in ja mei
lius žodžius kalbėjo tai ji laike 
ta už didžiausia negražumu. 
Žodžiu sakant, turėjau nekal- 
cziausia mergina už paezia, ku
ri gyveno ir kvėpavo vien tik 
del manes.

Nežinau kokis velnes man 
viena diena pasznabždejo: “Ai
tas viskas tik nenuduota?” 
Mat vyrai yra visada pasiutė
liais nes jeszko kentejimu di
džiausioje laimėjo.

Mano pati turėjo staleli del

ste. Mano rankos drebėjo kai]) 
pradėjau vartyt daigtus stal- 
cziukyje. Szirdis plake kaip kū
jis ir rodėsi man jog kas tekis 
mane troszkina. Tame užeziuo- 
piau pluoszteli laiszku, aprisz- 
tu su kaspinėliu. Rodos kokis 
žaibas blykstelėjo per mane. 
Tai,p! buvo tai meilingi laisz- 
kai!

Baisi valanda del manes!
Kas buvo ])araszyta? Po 

szimts velniu! Rasztas buvo 
mano geriausio prieteliaus!

O žodžiai — ju žodžiai! O kas 
do meile! Ir kaip melde idant 
užlaikyti taja meile slaptybėje! 
O visi tieji laiszikai buvo raszy- 
ti jau po mano apsipaeziavimo 
nes buvo ant kožno padėta die
na kada raszyta. To negaliu ap- 
raszyt kas su manim dėjosi. 
Kada perskaieziau, vėla sudė
jau kai]) buvo ir vela uždariau 
stalcziuka.

Pati mano greicziau sugryžo 
negu tikėjausi. Stovėjau augsz- 
tai ant balkono. Greitai ji isz- 
szoko isz karietos, atbėgo pas 
mane,- pabueziavo ir rodėsi la
bai laiminga jog buvo prie ma
nes. Asz nu davinėjau labai ra
mus. Suvalgėme drauge vaka
riene o paskui nusidavem ant 
atsilsio in miegstube. Neužmer
kiau akiu. Po pusiaunakeziu 
atsikėliau ir nusidaviau iii 
miegstube paezios.

O kaip saldžiai miegojo gel
tonplauke ant baltos pagalves 
— rodos aniolas tarp baltu de
besiu! Teisybe, buvo in aniola 
panaszi bet mislinau sau, jog 
buvo ji pilna piktybes! Buvau 
pasirengęs užmuszt ja.

Kaip užmuszian, tiek to. Ga
na jog numirė nesigindama, 
malsziai, kaip rodos užmigo.

Nesipricszino ji man nieka
dos o ir dabar ne. Vienas tik la- 
szas kraujo užtiszko man ant 
rankos. Ponas žinai ant katros 
vietos. Pateminau taji lasza net 
ant rytojaus, jau pridžiuvu- 
si. Palaidojome ja ir niekas ne
žinojo kokia smerezia ji numi
rė. Kas, ant galo, galėjo dasi- 
prast, jog asz ja nužudžiau?

Bus Jam Užtektinai 
Vešu

la pribuvo tasai ligonis pas i dabar Jabiaus degina 
daktara. — Vela buvo apsivy
niojas ranka ir su dideliu per
maina ant veido. Nelaukdamas 
paliepimo daktaro, sėdo ant

J motoriniu darbu, su stalcziuku,
negu kuri nuolatos užrūkydavo. Asz 

priesz tai. Negaliu ilgiau da- ta tankiai pateminau. Kožna 
laikyt. Nenorėjau daugiau po- karta užralkydavo ir rakteli pa
na turbacyt ir laukiau jog gal slėpdavo prie saves, 
užsidegimas daeis lyg szirdies

kėdes ir atkiszo skaudama ran
ka daktarui.

— Kas stojosi ? — paszauke 
daktaras nusigandęs.

— Tas stojosi, jog negana 
gilei pjovėme, — atsake grau
džiai dejuodamas ligonis, —

— Ka ji ten galėjo sleptie?—
arba smegenų ir tuom budu^Tas man galvoje sėdėjo nuola- 
pabaigsiu mano varginga gy- tos. Tasai nekaltas veidas, tei- 
vasti; bet tas neužstojo. Skaus-!
mas stovėjo ant vietos. Žiure-

singos akys, jos jausla, jos bu-

Ikie ponas ant manes o suprasi
ka keneziu.

Veidas ligonio buvo geltonas 
kaip vaszkas, szaltas prakai-

cziavimai, vis man nudavė jog 
neteisingi. Ar tas visikas nebu
vo tik apmauda?

Dienoje varduvių grafienes 
nuvažiavo in jos palociu, kėlės.

1 \

Eddie Conlan, norėdamas 
atvesti, nusirėdė nuogas ir 
plaukinėje upeje New Yorke 
kada ji užtiko palicijantas ir 
ketino nuvesti ji in kalėjimą 
ant atvesimo. Vaikutis žiuri 
su baime ant aukszto palici- 
janto kada ji surado.

niekas tai]) drasei ir be gailes- 
ties taip užmusze žmogų kaip 
asz.

Sugryžes radau pribuvusia 
grafiene, laukenczia manes, ku
ri pasivėlino atvažiuoti ant lai
dotuvių.

Su dideliu susijudinimu isz- 
'begus priesz mane iszmetinejo 
'man jog nedaviau jai jokios ži
nios ir tik nuo žmonių apie tai 
dasi'žinojo. Ant galo pradėjo 
mane raminti, nors asz netu
rėjau jokios gailesties.

Ant galo pasznalbžda man 
apsakė apie sleptinga daig
ia tikėdamasi jog niekam ne
pasakysiu, kaipo žmogui dide
lei iszmintingam. Mat atidavė 
ji mano paežiai pluoszteli laisz
ku, kuriu ji bijojo pas save na- 
mieje laikyt, idant grafui in 
rankas neinpultu ir reikalavo 
tuju laiszku adgal.

Drebulys mane pervere nuo 
virszugalvio lyg pėdu bet sten
giausi susilaikyt ir paklausiau 
koki tai laiszkai ir kas juose 
paraszyta.

— Mano pone! — atsake ji, 
— pono pati buvo puikiamis- 
lesne negu ponas. Kada ji pri
ėmė nuo manes tuos laiszkus 
ant paslėpimo, nenorėjo žinoti 
kas tai do laiszikai, prižadėjo 
man ir tai, jog niekad ju neper- 
žiurines ir tikrai žinau jog ji ju 
neskaitė. Turėjo labai puikia 
szirdi ir asz žinau jog neapsi- 
gavau.

— Ant ko galiu tuos laiszkus 
pažinti? — paklausiau.

— Yra invynioti in megsti- 
nius ir mėlynu kaspinėliu su- 
riszti.

Atidariau stalcziuka mano 
paezios ir pradėjau jeszkoti o 
kada suradau, tariau:

— Ar szitie ?
— Taip, taip. Matai ponas, 

tasai mazgelis nejudintas.
Neturėjau drąsos dirstelėt 

jai in akis. Tuojaus ji sėdo in 
karieta ir iszvažiavo, laszas su- 
džiuvusio kraujo jau senei bu
vo numazgotas, jokio ženklo 
ant rankos nebuvo o vienok ta
ja vieta labai degino ir kas die
na labyn pradėjo degint. Lai
kais užmiegu isz nuvargimo 
bet skausmas nenustoja. Nesi
skundžiu vienam ir niekas man 
netikėtu. Ponas žinai kiek ken
eziu ir kaip pono operacijos 
man palengvino bet kada žai
dulys nuo iszpjovimo užgija, 
skausmas vela sugryžta. Mano 
pajiegos iszsiseme. Už adynos 
numirsiu. Viena mislis mane 
ramina jog ji, nors asz ja ne
kaltai nužudžiau, tai žinau jog 
man taja baisia nežinyste do
vanos.

Dėkui ponui už viską, ka del 
manos padarei. Tegul ponas 
Dievas tau užmoka.

Kėlės dienas vėliaus buvo 
patalpinta laikraszcziuose jog 
turtingas dvarponis S. nusiszo- 
ve. Žmones kalbėjo jog isz gai
lesties paezios jis taip padaro, 
kiti vėla kalbėjo jog tai nuo ne- 
iszgydomo žaidulio.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
rairszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE 1 I I 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT
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Žinios Vietines Dede Joe Pribuvo Na- Rado 80 Špilkų Mo- Trys Vaikai Užtroszko
mo Ant Vakacijos teres Viduriuose Ant Smert

Nukirto Galva Savo
Kaimynui

Sveikiauses Kūdikis
New Yorke

t Mare Engle (Kukuczio- 
niute), pati Charles Engle, 420 
E. Mahanoy Avė., mokytojas 
publilkineje Aulkszioje Mokyk
loje, mirė nuo szirdies ligos 
Pottsvilles ligonhuteje, praeita 
Petnyczia. Velione 'buvo gi
mus mieste, jos pirmas vyras 
buvo Kazimieras Miliauskas. 
Prigulėjo ji prie Szv. Juozapo 
parapijos ir Ražancziaus drau
gystes. Paliko savo vyra, du sū
nūs, broli ir szeszes seseres. 
Graborius L. Traskauckas užsi
ėmė laidotuvėms kurios atsi
bus Utarninke su apeigom Szv. 
Juozapo bažnycziojo.

— Mariute Tacieliauskiute, 
625 W. Market uly., apvaiksz- 
cziojo savo szesztas sukaktuves 
gimimo dienos 6 d. Birželio, 
bet ant nelaimes Mariute serga 
ir guli lovoje. Linkime jai grei
to pasveikimo.

—• Szv. Juozapo parapiji
nes mokyklos studentai, kurie 
baigia mokslą szimet, Nedėlio
ję laikys savo perstatymą para
pijos svetainėje, mokinasi sun
kei savo roles ant atioszimo 
puikaus veikalėlio po direkcija 
vienuoliu, kurios mokina vai
kus savo rolių. Tikietia jau par
davinėjami ir tikimasi kad 
daugelis žmonių atsilankys ant 
užbaigimo mokslo todėl pilkite 
tikietus isz laik. Sekanti stu
dentai baigia mokslą. Vienuoli
ka vaiku o 15 mergaieziu:

Kita Abramavage
Irene Digris
Joan Kluczinskas 
Jean Kluczinskas 
Jean Kupris 
Constance Misser 
Evelyn Sieck 
Eleanore Shileikus 
Rita Sincavage 
Dolores Stack 
Lois Trusikowsky 
Justine Uikanavage 
Eleanore Waitkus 
Marian Yakimovich 
Eleanore Žalis
Vincent Auceravage 
Anthony Cziginskas 
Edward Dumlkus 
Donald Joseph 
Francis Marcusky 
John Paseikky 
Joseph Polli 
Albert Raginsky 
Joseph Siierkness 
George Shukaitis 
William Stokus

Rado Negyva Kūdiki 
Krepsziukyje

Baltimore, Md. — Palicija 
rado ant ezionaitines geležke- 
lio stoties gana dideli skurini 
krepszi. O kad negalėjo prista
tyt ji del locnininko, atidarė 
idant dažinoti prie ko jis galėtu 
prigulėti. Nusistebėjo nemažai 
radia jame negyva kūdiki. Da
bar jeszko nelabos motinos ku
ri paliko ant stoties.

Birmingham, Ala. — Dakta
rai padare czionaitineje ligon- 
bnteje operacija ant Voruos 
Iloppcl, 36 metu amžiaus, ku
rios viduriuose surado 80 
špilkų nuo plauku. Nurijo 
ji taisos špilkas parodyti žmo- 
niems, kad jai nieko blogo ne
gali atsitikti. Ant galo apsir
go ir turėjo nusiduoti ant ope
racijos. Norint* daktarai špil
kas iszeme, bet motore mirė 
in dvi sanvaites po padariniui 
operacijos.

Numirė; Atsisėdo
Grabe

Willingston, Wis.—Trys vai
kai Petro Petreso, gyvenanti 
artimoje czionais, likos už- 
troszkinti ant smert, kada bo- 
vijosi pieskineje duobėjo. Vai
kai turėjo nuo 3 lyg 8 metu 
amžiaus. Tėvas su kaimynais 
jeszkojo vaiku iper visa nakti, 
nežinodamas kur jie dingo, tik 
netikėtinai užtiko duobe kur 
vaikai jau buvo be gyvasties. 
Isz duobes kyszojo ranika vieno 
vaiko ir tokiu buidu juos sura
do.

Great Falls, Mont. — Skaity
damas 7-ta Knyga Alaižiesziaus 
taip jo protas susimaisze jog j 
Martinas Zetter pagriebęs kir
vi užklupo ant savo kaimyno ir 
nukirto jb.m gaiva be jokios 
priežasties. Palicija areszta- 
voja pasiutėli, užklausė jo del 
ko taip padare, tai jis ant to 
atsake, kad knygoje skaitė, 
kad visus savo neprietelius rei
kia nužudyti, kurie tau yra ne- 
apkeneziami..

Net jo szuo nudžiugo pama
tęs savo poną, generolą Juo
zą Stilwell, isz Washingtono, 
kada pribuvo isz tarnystes 

Burmoj, Indijoj, ant trumpos 
vakacijos.

TRIS SYKIUS 
APSIVEDĖ

Pravardes Nepermaine
Newark, N. J. — Mrs. Edna 

Clapper, ana diena isztekejo 
trecziu syk, už George Benson, 
nepermainydama no syki savo 
pravardes.

Josios pirmas vyras taipgi 
vadinosi Clapper, kuris mirė 
staiga mirezia keli metai adgal 
antra's taipgi turėjo ta paezia 
pravarde ir buvo brolis pirmu
tinio vyro.

Ubagas Turėjo Prie Sa
ves Tūkstanti Doleriu
Chicago, Ill. — Szimas Crof- 

ferd, 86 metu amžiaus, žinomas 
kaipo senas ubagas, mirė ana 
diena pavieto prieglaudoje.

Virszininkai prieglaudos pa
dare krata jo drapanose, ku
riose surado daugiau kai]) 
tuksianti doleriu. Nuo keliu 
metu (senukas buvo paliovęs u- 
bagauti ir radosi prieglaudoj 
bet priesz nieką neiszsidave 
kad jisai turi pinigu. Nepali
ko jokiu giminiu ir buvo neve
dės.

Dilman, Mo. — Czionaitinei 
nigerei urejo nemažai baimes 
ana diena. Vienas isz ju laike 
musztynes su kitu, aplailke yipa 
su plyta per galva ir krito kaip 
negyvas. Davė žinia jo broliui 
idant pribūtu ant laidotuvių. 
Kada jis pribuvo in laidotuves 
jau apleidinojo narna, bet bro
lis geide da sy*ki pamatyti vei
dą savo brolio. Graborius ati
daro graha ir sztai ne'basznin- 
kas atsisėdo grabe. Nigerei 
paregeja gyva ne'baszninka dū
me in visas szalis. Žmogelis 
buvo tiktai apmiręs per kolos 
dienas.

Nužudė Savo Paezia 
Isz Pavydumo

Mirronville, Pa.— Pasiutisz- 
kai užvydedamas savo 20 meti
nei paežiai, Raymond Ander
son, užsigėręs parėjo namo ir 
nuszove ja ant smert ant savo 
kaimyno gonkelio. Po žudins- 
tai pabėgo, bet in kėlės valan
das po tam likos suimtas ir už
darytas kalėjimo. Andersonai 
su savim negyveno du mene
sius, nes buvo persiskyria.

Nepaprasta Žuvis
Ocean Grove, Fla. — Karei

vis John Stimpson, ana diena 
pagavo nepaprasta žuvi kokios 
lyg sziol da szioj apielinikej nie
kas nebuvo mates. Žuvis turi 
galva kaip paukszczio, kojos 
kaip varles, o uodega kaip žu
vies. Stimpsonas nusiuntė ta- 
ji baidykla del savo tėvu.

Biblija 338 Metu 
Senumo

Bobby Zawatarro, penkių 
metu, kuris nesenei likos isz- 
rinktas kaipo sveikiauses kū
dikis, dabar augina daržoves 
ant stogo namo Children’s 
Aid. Ten, drauge su kitais 
vaikais jis prižiūri daržoves 
kurias tieji maži vaikai su
naudoja valgydami juos ir 
per tai aplaikydami vitami
nu kurie priduoda jiems svei
kata.

Gera Priežiūra
Sužeistu ju

VALDŽIA PAJESZ-
KO DARBININKU

Atgijo Po 6 Valandų 
Po Pasikorimui

Tagertville, Nev. — Po sze- 
sziu valandų laiku, Henry Bur- 
mann, kuris pasikorė czionaiti- 
niam kalėjime ir daktarai pri
pažino ji už mirusi, staigai ad- 
gijo priesz palaidojima. Susuko 
jis virve isz paklodes ir pasiko
rė ant lango sztangu ir pripaži
no ji už mirusi. Po tam, net po 
szesziu ‘ valandų dažiuretojai 
kalėjimo ji surado vaikszczio- 
jąnti po kambarėli.
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Geru mekaniku ir pagialbi 
ninku prie visokiu darbu Mare 
Island, Kalifornijoj, Puget 
Sound, Washington, Pearl Har
bor ir Havajoj. Kelione in tai
sės vietas apmoka valdžia kai
po ir parūpina vietas gyveni
mui. Ant Mare Island darbi
ninkai yra mokami po 76 cen- 
us ant valandos o mekanikai 
aplaiko po $1.71 ir overtaim. 
Moteres taipgi.yra priimamos. 
Žodžiu, yra reikalinga geri 
mekanikai kaip elektrikieriai, 
dirbėjai visokiu instrumentu, 
boilermeikerei ir daug kitokiu.

Tieji, kurie norėtu aplaikyti 
toki darba, tegul atsiszaukia 
pas H. T. Litsch, sekretorių Ci
vil Service Bjure (paszte) Ma- 
hanoy City, Pa., arba savo
miesto paszte, arba in valdisz- 
ko darbininku ofisą.

Yra tai gera proga del vyru, 
geru mekaniku ir leberiu kaipo
ir moterių, aplaikyti gerus
darbus.

Kada musu kareiviai buna 
sužeisti musziuose, tuoj aus 
buna nuvežti in ligonbute ant 
laivo ir duodama jiems kuo- 
geriausia priežiūra. Valdžia 
labai rūpinasi apie savo su
žeistuosius kareivius, nežiū
rint kur jie butu.

Ranka Puolė Isz
Dangaus

Campbell, Ind. — Ana diena 
czionaitinei gyventojai turėjo 
nepaprasta regėjimą, — nupuo
limą žmogisžkos rankos isz de
besiu. Daugelis tuom labai 
persieme ir isz pradžių nega
lėjo iszaiszkyt tojo atsitikimo. 
Tik po keliu valandų viskas 
iszsiaiszkino. Deszimts myliu 
nuo tosios vietos kylo eksplo
zija dirbtuves parako, kurioje 
likos sudraskytas vienas isz 
darbininku, o drūtis eksplozi
jos numėtė nelaimingo žmo
gaus ranka net in szi miesteli.

Sūnelis Suspardė
Motina Ant Smert

• _ _ .
Monterville, Kan. — Toney 

Caspell ana diena suspardė sa
vo sena 88 metu motina ant 
smert. Motina tame laike gule- 
jo serganti lovoje, sūnūs ate jas 
namo vėlybu laiku, pareikala
vo nuo motinos pinigu. O kad 
motina daugiau neturėjo kaip 
viena doleri, o tasai reikalavo 
daugiau, insiutes nuo piktumo, 
pradėjo spardyt serganezia mo
tina kad toji mire in kėlės va
landas vėliaus nuo sužeidimu. 
Žveriszka sunu kaimynai liepe 
aresztavoti.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

Indianapolis, Ind. — Izaokas 
Salbertson, yra locnininku se
nos Biblijos, kuri radosi jojo 
szeimyoje per 338 metus. Ant 
poskutines avietines iszkelmes 
toji Biblija buvo rodoma, bet 
sziadien yra laikoma bleszine- 
je dėžutėje banke. Toji knyga 
likos atspaudinta Vokietijoj 
1584 mete, Vokiszkoje kalboje.

Teodoras Rooseveltas 
Apkasuose

Hitleris Sveikina Sužeistus Kareivius

Kada Hitleris ana diena atlankė savo sužeistus kareivius, 
Berlyne, matyt ant ju veidu kad nelabai džiaugsmingai pri
ėmė savo vada kuris jiems prižadėjo greita laimejima kares.
Ant j u veidu matosi neužganadinimas ir kaip rodos neapy-
kauta.

Musu “Boisai” Silsisi 
Tunise

Kada musu “boisai” inejo 
in miestą Tunis, Afrikoj, ra
do ten palaidotus 120 savo 
draugu, kurie žuvo laike mu- 
szio. Ju draugai atlankė ju 
kapus kada in ten pribuvo.

Szunes Sudraskė Sena 
Motere Ant Szmoteliu

Colesburg, W. Va. — Jay 
Veeder, 80 metu amžiaus mote
re, gyvenanti priemiestyje, ra
do baisia mirti per savo szunis.

Motere džiovė drapanas ta
me laike o ant kiemo bėgiojo 
jos trys dideli szunes. Kada ji 
pasilenke paimti szmoteli dra
panų idant padžiaut ant virves, 
szunes mane kad ji ima lazda 
nuo žemes. Visi trys puolė ant 
moteres ir pradėjo draskyti jos 
kuna. Nors ant riksmo moteres
subėgo kaimynai bet nedryso 
ja gialbet nes szunes buvo pus
laukinei ir butu ant j u užpuolė. 
Ant galo keli kaimynai subėgo
su karabinais ir tuos žvėris nu-
szove,

Generolas Tadas Roosevel
tas, sūnūs mirusio preziden
to Teodoro Roosevelto, ran
dasi kur ten Afrikoje ant tar
nystes ir likos apdovanotas 
garbes medaliu už narsu atsi- 
žymejima ant kares lauko. Jo 
sūnūs taipgi nesenei likos ap
dovanotas medaliu už narsu
mą.

1ST PRISIUSKITE NU 
TIKTAI 50^ O ATLAIKYSI
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T.
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Velniszkas Malūnas, Ant 
Kalno Viedninio, Hau - įiau- 
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 SauFa, 
Menesi, Žvaigždes Lr Kitu® 
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.
i ------------------------- ;

Adresus Gyvenimo 1
Tieji kurie persikrausto in 

dtas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni* 
•no ir geidžia kad jiems ‘Saule* 
aitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in rėdys 
t-e kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
nums darba ir daug ergelio!

Giesmių Knyga Arba
Kanticzkos, 82.00 ■

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

Dabar Varo Strytkarius

Pasirėdžius kaipo motorma- 
nas, szita mergina yra viena 
isz 12 tokiu, kurios’ varo 
strytkarius Brooklyne. Yra 
tai Rūta Phillips. Badai to
sios moteres yra geros darbi
ninkes ir kompanija yra isz 
j u užganadinta.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

LIETUVOS IR
KARINES FILMOS!
Kaz. Motuzas ir Jonas Valai

tis rodo: Lietuvos, Karines, 
New Yorko Lietuviu Parado ir 
kitas filmas (Krutami Paveiks
lai).

GIRARDVILLE, PA.—Szv. Vin- 
ceno parapijos salėj, Birželio-June 9, 
2 vai. po piet ir 7 valanda vakare.

HAZLETON, PA.—Birželio 11 d., 
7:30 valanda vakare, West Hazleton 
Borough Building.

FRACKVILLE, PA.—Vasaiczio sa
lėj, Birželio-June 12 d., 7:30 vai. vak.

SHENANDOAH, PA. — Birželio- 
June, 16, 17, ir 18, Rengia S.L.A. 
23 Kuopa, 7:30 vai. vakarais. Sale 
bus vėliau paskelbta.

COALDALE, PA.—Szv. Jono Liet, 
par. salėj, 225 W. Phillip St., Birželio 
19d., 7 :30 valanda vakare.

MAIZEVILLE, GILBERTON, PA. 
—Szv. Liudviko par salėj, Birželio 20, 

2 valanda popiet.
Norintieji surengti filmu (Kru

tamu ju Paveikslu) rodymą, kreipki
tės in: Jonas Valaitis, 179 S. 2-nd St., 
Brooklyn, N. Y.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

SKAITYKIT. “SAULE” PLATINKI^
■s- v ____i- *'»;


