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Isz Amerikos Eroplanai Be Motoriu

LIEDEJAS
PERSZAUTAS TJT ____

Per Ateivi Kuris Ir
Pats Nusiszove

Cleveland, Ohio — John Mc- 
Carrens, 74 metu, leidėjas į 

laikraszczio “Cleveland Plain 
Dealer,” likos paszautas mirti
nai per ateivi Herbertą Ko- 
brak, 55 metu, savo redakcijoj, 
kada tas atėjo melsti jo paszial- 
pos kokiam tai dalyke. Po tam 
pats Kobrek paleido szuvi sau 
in galva ir atliko ant vietos. 
Kobrekas taipgi buvo laikrasz- 
tininku ir paėjo isz Austrijos.

Dievas Iszpilde Jo
Praszyma

London, Ky. — Laike teismo 
Oliver Raritan, atsistojo jis 
priesz sudžia ir tvirtai aiszkino 
buk jis yra nekaltas už nužudy
mą savo paczios kelis menesius 
adgal. Baigdamas savo iszsitei- 
sinima ant galo paszauke: “Lai 
Dievas mane nubaudžia czio- 
nais ant vietos jeigu asz savo 
paczia nužudžiau.” — Isztares - . ..
tuos žodžius krito negyvas.

Per 7 Metus Plieke Kai
li Pacziulei Kas Diena

Richmond, Ind. — “Esame 
vedia septynis metus ir per vi
sa taji laika mano vyras plak
davo mane kožna diena, iszski- 
riant trijų dienu, tuoj po vin- 
cziavonei.” — Taip skundėsi 
Mrs. Karolina Bendarek su 
verksmu del sudžiaus laike 
teismo kuri užvede priesz savo 
vyra už bjauru pasielgimą su 
ja. Bendarek prižadėjo sudžiui 
buk daugiau negers ir nemusz 
savo pacziules per tai likos pa
leistas namo bucziuodamas sa
vo pacziule.

NELAIMINGA 
TRAICE

Vyras Nuszove Paczios 
Prielaidini

Danville, Pa. — Hermanas 
Wolf, 29 metu, nuszove savo 
paczia ant smert ir pažeidė jos 
mylima, Bernarda Snyder, 29 
metu, kada parvažiavo namo 
po pusiaunakt. Kada Wolf su- 
gryžo isz naktinio szifto, nera
do paczios namie ir vaikai jam 
pasakė kad mamyte iszvažiavo 
su kokiu tai vyru automobiliu- 
je. Vyras lauke ant j u sugryži- 
mo ir kada automobilius susto
jo prie namo, paleido szuvius 
"žmuszdamas paczia ir sužeidė 

nyderi. Po szaudymui, pasi- 
ave in rankas palicijos.S 88 1943

•AULE” GYVUOJA 
55 METAI!

Szitie eroplanai, be motoriu, vadinami “gliders” buvo 
traukiami per eroplanus in Anglija ant iszbandymo. Tieji 
gliderei yra naudojami ant gabenimo maisto, gyduolių ir 
amunicijos del kareiviu ant kares lauku.

KARE
75,000 PAIMTA IN 

NELAISVE

Per Allijentus
London — Daugiau kaip 75 

tukstancziai Italu ir Vokiecziu 
kareiviu likos paimta in nelais
ve per Allijentus musziuose 
Sicilijoj ir kitur. Dabar Alli- 
jentai rengėsi užklupti ant vi
sos Italijos ir galima tikėtis 
kad po tam kare pasibaigs, Ita
lai pasidavineja pulkais ir nu
bodo jiems kariauti ir prigial- 
binet Hitleriui, taipgi kyla pa
sikėlimai tarp kareiviu kurie 
meta ginklus ir pasidavineja. 
Allijentams.

717 Užmuszta Bom
bardavime Rymo

London — Italiszka kaman 
da apgarsino buk paskutiniam 
bombardavime Rymo, likos už
muszta 717 žmonių ir apie 2;- 
000 sužeista. Taipgi likos bom
barduota ilgas trūkis kuris ve
žė Itaiszkus kareivius ant mu- 
szio lauko. Visi kareiviai likos 
užmuszti.

Amerika Szelpia 
Afrikonus

Washington, D. C. — Ame- 
rikoniszka paszialpine kamisi- 
ja, sugryžus isz Afrikos, paduo
da savo praneszime buk Moro- 
ke, Algerijoj ir Tunisijoj ran
dasi 16 milijonu gyventoju, kur 
iszdalinta pieno del 200,000 vai
ku, suszelpe 7,000 politikiszku 
pabėgėliu su pinigais ir drapa
nomis ir surado prieglauda ir 
pastoges del 8,000 žmonių kurie 
likos iszguiti isz savo namu per 
kare.

Anglija Iszduoda Po 53 
Milijonus Ant Dienos

Vedimui Kares

London — Angliszkas Par- 
liamentas nubalsavo duoti bili
joną doleriu (keturi bilijonai, 
Amerikoniszkais doleriais), ve
dimui kares ateinanti menesi. 
Anglija iszduoda po 53 milijo
nus doleriu ant vedimo kares 
kas diena.

Suszaude 50 Francuzu
Už Viena Vokieti

Oslo, Szveicarija — Aplai- 
kytos žinios in czionais skelbia 
buk Vokiecziai suszaude Pary
žiuje 50 gyventoju už tai kad 
vienas isz j u nužudė viena Vo- 
kiszka aficieriu.

Trumpos Kariszkos 
Žinutes

London — Amerikonai paėmė 
dideli miestą Palermo, sosta- 
pyle Sicilijos, paimdami in ne
laisve apie 75,000 Vokiecziu ir 
Italu. Italai mano sukelti revo
liucija priesz Mussolini nes ne 
yra užganadinti isz jo.

Smarkus musziai eina tarp 
Vokiecziu ir Rusu, aplinkinėje 
Leningrado kur paimta 120 
kaimu per Rusus, daug tanku 
ir visokiu ginklu. Tukstancziai j 
Vokiecziu žuvo, likos sužeista 
ar paimta in nelaisve. Norints 
Vokiecziai smarkiai kovoja beti 
negali ingaleti Maskolių. Ru
sai perkirto Vokiszka linija 
prie Orei užmuszdami 6,000 Vo
kiecziu ir paėmė in nelaisve 
daugiau kaip 6,000. Daugelis 
tanku, eroplanu ir armotu li
kos sunaikinta. Ant Belgorado 
frunto Rusai atėmė keliolika 
kaimu ir miesteliu užmuszdami 
2,000 Vokiecziu.

Valdžia Reikalaus Dar 
15 Bilijonu Doleriu

Washington, D.C. — Treczias 
vajus (draivas) ant surinkimo 
15 bilijonu doleriu ant vedimo 
kares prasidės Rugsėjo—Sept. 
9ta d., tai yra pardavinėjimas 
Amerikos Kares Bonu.

Italija Gal Perkels 
Savo Sostapyle

London — Hitleris pataria 
Italijai perkelti savo sostapyle 
in Verona nes ten butu saugiau 
ne kaip Ryme. Ar Italai ant to 
užmanymo sutiks ar ne tai ne- 
žine.

Amerikonai Bombar
davo Burma

New Delhi, Indija — Ameri
konai užklupo ant Japoniszku 

jstocziu Burmoje, kur padare 
daug bledes ir užmusze dideli 
skaitlį Japonu, sunaikino di
delius tiltus ir kariszkas ka- 
zarmes ir daug namu.

Vokiecziai Isznaikino 
Daug Gyvuliu Lenkijoj

London — Nuo 1939 meto Vo
kiecziai isznaikino puse viso
kiu gyvuliu Lenkijoj, pagal po
žemini daneszima tenaitiniu 
gyventoju. Isz keturiu milijo
nu arkliu, priesz kare, pasiliko 
tik trys milijonai; isz asztuo- 
niu milijonu kiaulių pasiliko 
tik keturi milijonai o isz trijų 
milijonu aviu pasiliko tik pu
se. Ateitis Lenkijos yra ap
verktina.

5 Milijonai Bibliju 
Del Kareiviu

Boston, Mass. — Penki mili
jonai Bibliju Naujo Testamen
to likos nusiunsta del vyru ir 
moterių kurie randasi karisz- 
koje tarnyste j e visose dalyse 
svieto. Jeigu sudėti taisės bib- 
lijas viena ant kitos, tai pasi
darytu stulpas 39 myliu augsz- 
czio.

BENITO MUSSOLINI

Užklupimas Kareiviu Ant Pakraszcziu

Szitie vyrukai, isz Camp Edwards, Mass., inžinierių 
korpusas iszplauke ant pakraszczio su ginklais kad užim
ti ta j a vieta lygiai kaip užimtu nevidono pozicijas jeigu 
prie to ateitu.

MUSSOLINI
PRASZALINTAS

Jo Vieta Užėmė Karalius Vik
toras Emmanuelius Ir Minister is 
Badoglio; Ketina Būtie Pakajus; 
Palermo Miestas Paimta; Mu
sziai Prie Leningrado; Ham

burgas Bombarduotas

Mussolini buvo tikru Judo- 
szium savo tautieczia^ns ku
riuos jis kankino per 21 metus. 
Dabar Italija tikisi padaryti 
taika ir gyventi ramiai po nau
ja valdžia. Badoglia prižada 
kovoti toliaus priesz Allijentus 
kurie nepaliaus bombarduoti 
Ryma ir kitus miestus pakol 
Italai sutiks ant pasidavimo ir 
padarymo taikos. Allijentai ne
paliauna bombarduoti Sicilija 
kur jau 7,000 kareiviu likos pa
imta in nelaisve su 6 generolais 
ir vienu admirolu. Sicilija ke
tina pulti bile kuria valanda.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

LONDON — Diktatorius Italijos Musso
lini padekavojo už savo dinsta kuri laike savo 
rankose per 21 metus ir karalius Viktoras Em- 
manuelius apėmė valdžia ant Italijos ir kaip ro
dos tai neužilgio Italija padarys taika su Allijen- 
tais. Ministeris Badoglio apėmė dinsta kaipo vy- 
riauses ministeris. Tasai pasielgimas ir privers
tinas atsisakymas Mussolino nuo valdymo Ita
lijos yra dideliu smugiu del Vokietijos ir Japo
nijos. Visa Italija nudžiugo isz tosios permainos 
ir turi vilti kad jau kare yra ant užsibaigimo. Gy
ventojai Italijos yra užganadinti kad karalius 
vela paėmė valdžia in savo rankas.

Mussolini valde visa Italija po savo padu 
per 21 metus ir kur jis sziadien randasi tai neži- 
ne bet paskutines žinios per reidio pranesza buk 
jis pasislėpė nežinomoj vietoj kad apsaugoti 
savo gyvastį bet manoma kad jis prasiszalins in 
Vokietija apsaugoti savo gyvasti.

Hamburgas ir kiti Vokiszki miestai likos 
bombarduoti per Allijentus su didėlėms ble- 
dems bet tame bombardavime žuvo 19 Ameri- 
koniszku eroplanu. Hamburgas ir Kiel likos 
baisei bombarduoti ir daugelis žmonių likos už
muszta.

Ant Orelo, Rusiszko frunto, Maskolei pa
ėmė dideli miestą Glazunovka ir paėmė 30 kai
meliu su didėlėms bledems del Vokiecziu.

Dvylika Amerikoniszku lekiotoju likos už
muszti per susidaužyma dvieju dideliu bombiniu 
eroplanu Havanoje, Kuboje. Eroplanai po tam
užsidegė.

Ant Solomonu Salų Ameri
konai paleido apie 1,800 tonu 
bombų padarydami milžinisz- 
kas bledes ir užmuszdami daug 
Japonu.

Prezidentas Rooseveltas kal
bėjo #in laikrasztininkus apie 
savo nuomone kas kiszasi atei
ties Italijos kuri turės pasiduo
ti be jokiu iszlygu. Angliszkas 
ministeris Churchill taipgi kal

bėjo, Londone, apie ateiti Ita
lijos.

Ant Rusiszko frunto Rusai 
apsiaubineja Orei isz visu pu
siu kur ketina atsibūti smar
kus musziai. Rusai taipgi už
ėmė daugeli vietų aplinkinėje 
Belgorado. Musziuose prie 
Orelo jau žuvo daugiau kaip 
70,000 Vokiecziu ir daug paim
ta in nelaisve. t
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“SAULE” GYVUOJE 
55 METAI!

Sziadien, tai yra Liepos 27 
diena, suėjo 55 metai kaip 
laikrasztis “Saule” paregėjo j 
pirma kart szviesa gyvenimo! I

Per tuosius metus “Saule” 
ir josios uždetojas a. a. Domi
ninkas T. Boczkauskas, nuken
tėjo daug isz visu szaliu, bet, 
per savo nenuilstanczia kan
trybių ir pasiszventima del 
labo savo tautiecziu a. a. D. T. 
Boczkausko ir jo impediniu, 
“Saule” sziadien stovi ant 
drueziausio pamato, už visas 
kitas Lietuviszkas iszdavystes.

Visame dėka priguli musu 
skaitytojams, kurie szelpe isz- 
davysta ir prikalbinėjo kitus 
prie didžiosios szeimynos, kuri 
kas diena auga be paliovos.

Sziadieninis redaktorius 
“Saules” Pranciszkus TV. S. 
Boczkauskas, sūnūs a. a. Domi
ninko, kuris apėmė vieta miru
sio tėvelio ir jau darbuojasi 
per 34 metus, eina tuom paežiu 
keliu kaip jo tėvelis, užganady- 
ti didžiąją szeimyna skaitytoju 
ir darbuojasi pakol turės savy
je pajiegas.

Lai Dievas užlaiko visus mu- 
1 su skaitytojus sveikatoje ir lai

mina juos visame, o mes steng
simės su kožnu Jubilejum in- 
tikti jiems visame, pakol musu 
pajėgos iszgales.

Dieve duok mums sulaukti 
dar Deimantinio Jubilejaus, 
ka duok Dieve ! 1

Szirdinga aeziu siuneziame 
visiems “Saules” skaitytojams 
už platinima “Saules” po visa 
svietą, su kuriu pagialba musu 
du-kart savaitinis laikrasztis 
stovi ant drueziausio pamato. 
Butumem dėkingi kad guodoti- 
ni skaitytojai prisiunstu mums 
nors po viena nauja skaitytoja 
o tuom užtvirtintu savo isztiki- 
mysta del ‘‘Saules” ir prailgin
tu jos gyvasti.

“REDAKCIJA.”

les tai tik dairosi in visas szalis 
ar neatpus nuo kur vejas koki j 
jauniki ir nepaims sloga nuo 
galvos.

O ir dukrele laukia, nagus 
iszsiketus ar kokis Vincukas 
neprikalbins ja paeziuotis. Ne 
viena ant 'visko tinka su Vil- 
czia kad Vincukas apsipa- 
cziuos su ja bet ir daug kartu 
uosi užrieczia už bereikalo ant' 
tokio Vincuko. Kada jau kelis 
“felerius” permaino, 

• tegul nesitiki greito 
cziavimo.

Duokite dukrelėms 
j mokykite jas naminio darbo :į 
j sint, skrybėlių rodyt ir pa^a-l 
minti valgi o tada dukrele koki I 
norės, toki gaus vyra o jeigu ir 
tektų pasent, tai vis sau rodą 
duos nes:

Amerikoj yra visokiu darbu, 
Del vyru, vaiku ir mergų.
Tas pats ir su vaikinais de

dasi. Ne vienas beibo.kas novos 
lankosi in mokykla bet ar jis 
tikrais nueina ar ne, tai tas tė
vams neapeina — ir ka: sūnelis 
prastumia dovanai kokius pen
kis metus ir laukia tos dienos 
kada bus siunstas in brekerine 
akademija. Jau sūnelis buna 
pabaigęs žmogus, jau vale jam 
rūkyti, kramtyti taboka ir 
bambileis pyszkyt.

Taip nesieina tevelei, nenorė 
kite idant jusu maži valkelei, 
kaip va'balelei, be mokslo vež- 
liotu in fabrikus ir kasyklas 
ant uždarbio.

Duo*kite savo vaikeliams 
mokslą o ant senatvės turėsite 
lengviau nes szviesus sūnelis 
neužmirsz savo geradeju kurie 
sunkei dirbdami davė jam mok
slą.

KARO BELAISVIU
PRANESZIMAS

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
ISZLEISTAS

PRASERGEJIMAS
PER SAPNA

Sapne Mate Nelaime Ir Ant 
Galo Jos Stebėtinai Iszprudo

JAUDAMAS susirinkime tarp 
pa ž i n s t am u 'kalbėjom e sgip i e 

stebuklingus atsitikimus, pri
jautimus, regėjimus nebasznin- 
ku ir panasziu atsitikimu.

Radosi fenais ir daktaras, 
kuris nudavinejo lengvatikiu, 
prie galo musu pasikalbėjimo

Informacijos 
apie gerove ir 
priežiūra k a r o 
belaisviu ir (kas

— daroma aprupin-
, • ti būtinus reikmenis ir lieku- tai jau1

i’iuos patogumus, kas galimacX Į) oi Į Jei “ į

ti'k .per Raudona ji Kryžių, yra
mokslą 1 aPraszyt°s ijąujame leidinyje

.“Prisoners of War Bulletin,”

.Kūrį Amerikos Raudonasis viena isz moterių užklausė jo: 
j Kryžius iszleido. Szis leidinys |ar-gi jam kada nors atsitiko 
yra siuneziamas, nemokamai 
giminėms nariu Suvien. Valsti
jų Kariuomenio, Laivyno ir

Jeigu esi kvailas tai tylėk o 
tada visi tave palaikys už isz- 
mintinga o jeigu 'busi iszmin- 
tingas ir nieko nekalbėsi tai bu
si kvailas. Kaip ežia galima 
svietui intikti?

Kokia tai Beatricija Moyers, 
isz New Yorko iszdrūkavo ant 
d r u k a v o j am o s m a s z i n u k e s
(typewriter) 261 žodžius in lai
ka vienos minutes.

Nieko stebėtino. Juk sziadien 
neatsirado tokis žmogus, kuris 
surokuotu, kiek moteriszke ga
li iszkalbet žodžiu in viena mi
liutą.

Czioiiais Parodo Vokietijos Maisto Toblyczia 
Ir Kiek Kitos Žemes Aplaiko Nuo Vokietijos

NAZIS' FOOD RATIONS

W 0wGERMAN'*

FOOD
NORWAY

FRANCE

ro

GREECE
Each symbol represents cf Germany’s food ration

SAULE” YRA 
GERIAUSIA
DOVANA!

Senovės kares, kaip už laiku 
Cesaro, daug szirntu metu ad- 
gal, buvo pigesnes, nes tada u'ž- 
muszimas vieno kareivio kai
navo tik 75 centus. Pirmutinėje 
Svietineje Karoję, užmuszimas 
viena kareivio kainavo 21 tūks
tanti doleriu o sziadien kainuo
ja net 50 tukstaneziu doleriu. 
Cesaro visos kares nekainavo 
tiek, kiek sziadienine kare kai
nuoja viena valanda. Pirmuti
ne Svietine Kare kainavo svie
tui 186 bilijonus doleriu o szi- 
ta paskutine kainuos gal pen
kis kartus tiek.

Szioje kareje, galima sakyti, 
jau žuvo nemažiau kaip 10 mi
lijonai žmonių ir kare lyg sziai
dienai jau kainavo daugiau'kiu budu tasai astronomas taji 
kaip 500 bilijonu doleriu. Ve- dalyka isztyrinejo nes jeigu ge
dimas szios kares kainuoja ant 

. dienos pusantro bilijono dole
riu kas diena. Amerika, szioje 
kareje, panesza apie viena ket- 
virta-dali visu iszlaidu.

Dangus randasi viduryje 
saules o pekla tai saules spin
dulei, taip tvirtina Stephan 
Russell, astronomas ir buvusis 
profesorius isz Cornell univer
siteto. Sako jis buk dangaus 
sienos yra isz gryno aukso, ne 
tokis auksas koki mes matome, 
tiktai kaip miglos. Tiktai tieji 
gausis in dangų del kuriu var
tai yra atidarytais o prasižen- 
gelei bus sudeginti nuo saules 
spinduliu (o gal ir teisybe, jei
gu lauktu per ilgai ant lauko). 
Tai-gi tasai astronomas iszty- 
rinejo buk duszia szventojo ei
na tiesiog in viduri saules-dan- 
gaus bet nusidejelei eina tie
siog in viduržemi, laukti pakol 
svietas suteszkes ir sudegs o 
tada rasis pekloje.

Bet akyva butu dažinoti ko

ri žmones numirszta ir gaunasi 
in dangų tai ant szios Aszaru 
Pakalnes nenori sugryžt ir apie 
tai mums praneszti o isz peklos 
nusidejelei neiszleidžiami kad 
ir norėtu atvesti truputi.

Pas ne'kuriuos Lietuvius yra 
negražus paprotys, ypatingai 
tarp moterių. Jeigu katra turi 
vieną ar dvi suaugusęs dukre-

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

kas tokio jo gyvenime ko sau 
negalėjo iszreikszti?

— Būdamas jaunesniu, tu- 
Preky’bos Laivyno ir oficialiai rejau labai stebėtina sapna a- 
raportuotu prieszo rankose.

Szis buletinas atsako in daug 
klausymu kuriuos nesupranta 
susirūpinusios gimines. Jis pa- 
aiszikina sutartis, kurios valdo 
priežiūra karo belaisviu, kaip 
ir aprybavima komunikacijų 
tarp belaisviu ir ju szeimynu.

Raudonojo Kryžiaus pastan
gos palengvinti karo belaisviu 
padėti isždestytos ir prižada 
duota vis tęsti siuntimą mais
to, drabužiu ir būtina reikme
nų. Szie daigiai siuneziami in 

: Geneva, isz kur Tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus Komite
tas iszdalina juos. Komiteto de
legatai paskirtais laikais ap
lanko belaisviu stovyklas ir 
mato kad belaisviai gauna 
sziuos daigtus.

Pristatymas karo reikmenų 
belaisviams yra tik vienas isz 
daugelio paszalpiniu užduo- 
cziu kurias Raud. Kryžius sten
gia iszriszti. Raud. Kryžius tei
kė pagialba szi pavasari, nu
kentėjusioms nuo visokiu ne
laimiu. Nors potviniai buvo ar- 
sziausios nelaimes bet kitu ne
laimiu buvo 16 Gegužes men., 
21 valstijose. Isz viso 264 pa- 
szalpos darbininkai isz Raudo
nojo Kryžiaus vyriausio sztabo 
tuoj stojo darban užkrėstose 
vietose per Gegužes ir Birželio 
menesi. Nelaimiu, apart potvi- 
niu, buvo miszku gaisras, ka
sykloje eksplozija, fabriko eks
plozija, traukinio nelaime, ke
lios audros ir pavietres ir 1.1.

Potviniai užliejo 3,000,000 
akru žemes, sunaikindami arba 
inžeisdami 15,000 butu, kuriuo
se gyveno apie 43,600 szeimynu 
isz apie keturiu asmeniu kiek
vienoj. Daugiau negu 25,000 
isz tu gavo greitos pagialbos 
nuo Raudonojo Kryžiaus.

Penki (traukinio) vagonai 
sėkliniu bulviui, užtektinai ap
rūpinti 15,000 szeimynu su žie
mos atsarga, buvo iszdalinta 
Birželio menesio pradžioje Il
linois-Missouri nelaimes nu- 
kentejusiems, kurie irgi gavo 
30,000 pakeliu daržovių seklu. 
Kiekvienas pakelis turėjo gana 
daržovių rusziu apsodinti dar
želi isz apie puses akro arba 
daugiau. Raudonasis Kryžius 
dalina sziuos pakelius jau per 
daugeli metu, kas padeda be
laimiu nukentėjusioms kuo 
greieziausia sau pristatyti mai
sto.

Nelaimiu atstatymo darbe, 
kiekvienas atsitikimas atsar
giai isztyrinetas iszla vintu 
Raud. Kryžiaus darbininku ir 
pagelba teikiama kur reikalin
ga. Butai pataisyti arba atsta
tyti. Darbininkams • darbo ta
rankiai duodami. Ūkininkai 
gauna arklį ir žagre. Raudono
jo Kryžiaus tikslas yra kuo- 
greieziausia sutvarkyti viską

pie 'kuri apsakysiu jums teisin
gai.

Vokietija aplaiko 100 nuoszimti—100%. Norvegija ap
laiko nuo Vokietijos 60 %. Francija aplaiko 50 %. Grai
kija 25 %. Kožna dėžutė maisto reiszkia 20 nuoszimti ka 
Vokietija iszdalina maisto del minėtos žemes, po josios val
dyba.

le, kurioje ketinome valgyt, ra
dosi žemai.

Elevatorius gal lauke ant 
daugiau pasažieriu o asz tuo 
kart sėdėjau hoteliniam ofise, 
norėdamas truputi atvesti nuo 
baimes ir pajutau kad 'buvau 
iszbales kaip drobule ir neži
nau... Gal praėjo kelios minu- 
tos o gal kelios sekundos kad 
sztai iszgirdau baisu riksmą po 
tam trenksmą ir pasidarė man 
taip silpna ant szirdies kad sė
dėdamas ant kėdės apalpau.

Kada atsikvotejau, parege-

jau ofise žmogiszkus kunus ap
suptus in sukruvintas paklo
des. Vaikinas taipgi žuvo. Pa
žinojau apie tai vėliaus o taip
gi ir mano pažiustamas.

Dabar įkalbėkite sau kaip 
norite. Ne bereikalo mane va
dinate lengvatikiu nes jeigu tas 
butu atsitikęs kam kitam tai 
nebutu intikejas.

Sziadien esmių persitikrinęs 
kad tasai sapnas mane iszgial- 
bejo nuo baisios mirties. —F.

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai ųžraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Su v. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa.Pirkite Apgynimo Czedinimo 

Bondus ir Markes.

Zi-

Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 
50c., o aplaikysite knygas per paczta. , , 

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

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

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

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

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

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu .............................................. 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 pacziaj 
Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu............25c

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ..............................................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 .......................................   • 5o

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui

kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka

No. 103 
pirmutines 
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
pinusi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, ........................................... 15c

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

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

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg
szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke ...................................................15c

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

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

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

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 

. j grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene-
adbulas ll pradėjau bėgt tre-pis; Vargo sapnas ir pasaka apie ci- 
pais žemyn, paimdamas du ar gonus. 45 puslapiu.......................15c
i • i • v. • c* No. 124 Dvi istorijos apie Dvari-tris trepus vienu žingsniu. Sa- „ • A ■ d • • • Iv ni ° I ne Pana ir Apie Baisi istonja. 61.
------------------------------------------------ ■■■". j, puslapiu .............................................. 15c

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

No. 127 Trys istorijos apie Duk-
Peleniute; Du brolei

uz- 
bu-

po 
ta

szymais idant apsakytu apie ta 
stebėtina sapna ir daktaras 
pradėjo apsakinet sękancziai:

—• Dvideszimts metu adga- 
lios, praleidau laika Atlantic 
City, N. J., kur randasi mari
nes maudykles. Priek tam in- 
simylejau in jauna ir patogia 
Aniglikiute.

Parejas namo, užmerkiau a- 
kis, kad rodosi man, jog radau- 
si kokiam tai dideliam mieste, 
o prie kokio tai namo stovėjo 
karavanas, [vežimas kuriame 
veža iiiabaszninkus]. Negana 
to. Prie karavano stovėjo jau
nas vaikinas, gal 16 metu am
žiaus, pasirodęs in juoda man- 
diera su žibaneziais knyp'kiais. 
Paregejas mane, jis davė ženk
lą su ranka idant ineicziau in 
vežimą 'bet taip persigandau ir 
adbulas žengiau kad parpuolęs 
su galva trenkiau iii kede. 
narna jog tuoj pabudau.

Iii kėlės dienas po tam, 
mirszau apie mano sapna
damas prie Anglikiutes szono 
bot treczia diena sapnas pasi- 
antrino taip pat kaip ir pirma 
karta. Po tam pasiantrindavo 
kas tris dienas. Ant galo nubo
do man tas sapnas.

Bet pradėjau merimaut 
truputi turėdamas nuolatos 
pati sapna keliolika kartu.

Po keliu sanvaieziu iszvažia- 
vau in New Yorka ir sustojau 
tam paežiam liotelyje kur bu
vo ir mano pažinstama Angli- 
kiute. Pribuvome vakare, kur 
užtikau gana daug pažinstamu. 
Persiredžiau greitai. Po tam 
nusidaviau prie elevatoriaus 
idant nusileisti žemyn. Karido- 
riuje sutikau kelis mano pažin- 
stamus kurie taipgi lauke ele
vatoriaus, prisiartinau prie do
reliu ir paspaudžiau elektriki- 
ni guzikeli idant pribūtu eleva
torius in virszu. Po trumpai va
landėlei iszgirdau karuka ei
nanti in virszu, durys atsidarė 
ir staigai atszokau nuo karuiko, 
rodos paregėjau ten smerti. 
Atidarytose durelėse pasirodė 
vaikinas, apie 16 metu amžiaus, 
su juoda mandiera ir misingi
niais knypkiais, toki pati koki 
buvau regejas sapne.

Turiu prisipažyt kad pirma 
karta savo gyvastyje pajutau' 

Į kaip man plaukai ant galvos 
atsistojo isz baimes. Atszokau.

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz-

kad žmones galėtu save užsilai
kyti, kad apielinkes gyvenimas 
kuoigreicziausia taptų norma-

ilis.
American Red Cross Hqts.,

Wash. D. C. te pustyniu;

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 
paeziuoms. 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; A"/t keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................... 15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Sz’nlpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tamas; 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-

gete; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.
60 puslapiu .......................................15c

No. 160 Keturiolika istorijų apie

Adresas: 
Saule Publishing 
Mahanoy City, Pdfia.
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AKYVI TRUPINELEI
— Suvienytos Valstijos isz- 

dirba daugiausia kailiniu.

guvo tai Pennsylvanijoj, kur 
parapijiniu mokyklų retai 

tepasitaiko Lietuviu parapijo
se.

j — New Yorke daugiausia 
tŽko prie duriu girta tęva. “Ka'žmoniu aplaSko sužeidimus 
tu ežia turi”-suszako tėvas'ra]ikuirko.iK •
iszpleszcs knygute isz ranku. ~ j
Svyruodamas ant girtu kojų žmones pradėjo keliauti

Tėvas buvo bedievis. Ir pri- eme skaityti ir pamatęs kad in Amerika net in 200 metu po 
siminus jam kunigus ar bažny- yra laikrasztis, sviedė ji in jos ati adimui.
ežia, paplūsdavo keiksmai ir. kampa ir spyrės vaikams sūri- — SostapylesnamasWash- 
blevyzgojimai. Motina taip pat. ko: — “Kad man daugiaus to- jUgtone, kasztuoja 15 milijonu1 
dar arsziau įieapkensdavo ti-ikiu szlamsztu nedivstumet na- (joigpįu q žemes ant kurios ji BALTRUVIENE

Tave vyras isz szirdies mylės, 
Ir per dienas tylės.

* * *
Sziadien jau 55 metai kaip del 

savo meisterio tarnauju, 
Ir po svietą keliauju,
Žinutes rinkdama,

Pas visus atsilankydama, 
Dabar truputi pasilsėsiu,

Apie savo praeiti padūmosiu.

=31    1 ioi -— -—r n r— im— -n
. į.. A

Bausme Dievo
IO

kejimo ir sakydavo, kad galė
tu, tai visus kunigus ir vienuo
lius paskandytu arba pakartu 
savo rankomis. Ka tiems žmo- 
niems blogo buvo tikėjimas ar 
bažnyczia paduria, jie ne patys

mo parvilkti!” Vaikai \ ienok gįovį kasztuoja 10 milijonu, 
tėvui nuėjus, laikraszteli pasi
ėmė ir paslėpė.

Ant rytojaus tėvas nuėjo srinis yra taip didelis (kad pa- 
darbo dirbti su skaudanezia'^Vu pautienes tiek, kiek isz 
galva. Piktas buvo ant saves ir,40 visatiniu kiausziniu.

Striuso (ostrich) kiali

negalėjo pasakyti.
Gyveno ta szeimyna taip, 

kaip kitos panaszios szeimy- 
nos. Vyras iszlindes isz kasyk
lų, kur po žemėmis anglis kasė, 
juodas, in žmogų nepanaszus, 
tuojau eidavo in karezema 
“dulkes nuplauti.” Ir taip nu- 
sigerdavo, kad atėjus savaites 
pabaigai, tkarezemninkas atim
davo jo visa mažne užmokesti. 
Namo parėjus rasdavo paežiu 
nuolatos rusezia; nuolatinei 
barniai ir pesztynes. Pati, ne
gaudama isz vyro pinigu pra
gyvenimui, dirbo namuose deg
tine, ja parduodavo ir isz to gy
veno. Bet ir pati dėlto būdavo 
labai dažnai girta. Kaimynams 
buvo apie ka kalbėti. Ir maty
dami ju gyvenimo nesantaika 
ir nepadorumus, žmones tuom 
noriau kalbėjo, kad nuo saves 
lengviau galėjo žmonių akis 
nukreipti ir apie savo pana- 
szius pasielgimus užmirszti.

Turėjo ta szeimynele dvejetą 
vaikucziu. Klausėsi vaikucziai 
ir mokinosi isz tėvu netvarkaus 
gyvenimo. Lanke mokykla, ži
noma vieszaja mokykla nes tė
vas smalkiausiai uždraudė vai
kams kad ne kojos nedrystu 
kelti tenai kur kunigas pasiro
do. Vaikai, 'berniukas ir mer
gaite, seke .tėvu žodžius, in baž
nyczia niekuomet nėjo, apie ku
nigus mane kaip apie kokias 
baidykles. O savo tarpe ir su 
kitais vaikais muszesi ant gat
vių ir namo pareidavo dažnai 
su sukruvintais veidais, kad 
nuo girtu tėvu dar gavus in kai
li. Patylomis, tad vaikucziai 
priprato keikti ir tėvus. Nebu
vo ne vieno, kas vaikucziams 
butu gera szirdi parodęs, gera 
žodi tarės, nes tiesa, nebuvo ne 
už ka.

Bet kažkaip netikėtai, jiems 
teko susipažinti sii Kataliku 
vaikais, kurie lanke Sekmadie
niais tikybos pamokas parapi
jinėje svetainėje. Žingeidumo 
vedami vaikai nuėjo in tikybos

nežinojo už ka. Isz vakaryksz- 
czia pasigėrimo skaudėjo gal
va; burnoje 'buvo kartu, ant 
szirdies dar kareziau. Visai su
rūgęs leisdamos in žemes gilu
ma, in tamsybes, jis keike savo 
likimą, kuris jam skyrė sunku 
darba o neleido lėbauti taip, 
kaip szimtams kitu, milijonie
rių... Požemyse, nuo prisegtos 
prie kaktos lemputes nedaug 
buvo szviesos. Akmenines juo
dos sienos liedavo atspindžio. 
Ir ant szirdies dar sunkiaus da
rėsi. Ruscziai dirbo žmogelis, 
insilingavo darbo, bet insilin- 
gaves panorėjo daugiau augliu 
priskaldyti, daugiau uždirbti. 
Inkiszo tad in iszkalta plyszi 
didesni negu paprastai, dina
mito szmota. Uždegęs knata 
bego u'ž kertes pasislėpti bet 
užkliuvo koja ir parpuolė. Kol 
atsikėlė, sprogo dinamitas ir 
akmenines anglies didele ske
veldra trenke in ji ir partren
kė ant žemes be žado.

Vėliaus iszkelta sukruvinta 
žmogeli virszun. Ranka ir koja 
jo buvo sutriuszkinta. Parvežė 
namo. Sutaisė, suraiszio jo; 
vaistais pakvipo visas namas. 
Verke pati o vaikai, nulindo ir 
nusigandę stovėjo užkampyje. 
O per galva sužeistojo žmogaus 
matyt braidė labai rimtos min
tys nes jis nedejavo tik ruscziai 
sutraukęs antakius giliai mau
stė. Iszejus gydytojui ir sziek 
tiek aprimus namams, tėvas 
tarė dukrelei: “Ar turi ta kny
gele, kur vakar parsineszei? 
Paskaityk ja man.”

Mergaite paėmė skaityti. Ii 
skaitė, kas pasitaikė: apie Jė
zaus Szirdies gerybe; apie 
szventuju žavejanezius pavyz
džius; ir kitus akyvus apraszy- 
mus, istorijeles ir 1.1. Klausėsi 
sužeistasis, giliai manste ir pa
mažu rarnyii ėjo jo veidas, akys 
aszaromis pasriuvo. Pagaliaus 
pradėjo graudžiai veikti ir ne- 
jucziomis suszuko: “O Jėzau, 
koks asz buvau bjaurybe!

— Astronomai apskaitė buk 
musu žeme yra ne jaunesne kaip 
puse bilijono metu bet ne vie
nas neapskaito ant mažiaus 
kaip ant deszimts milijonu me
tu.

— Grand Falls vanden- 
puolis kuris randasi Labradore, 
yra augszcziauses nes puola 
nuo augszczio 2,000 pėdu; Sou
therland Falls, Naujoj Zelan
dijoj yra antras kuris puola 
1904 pėdas o Niagara Falls, 
Amerikoj yra treczias, kuris 
puola tik 164 pėdas.

— Praeita meta Su v. Vals
tijose likos padirbta ir parduo
ta 80 milijonu poru paneziaku 
kuriu verte buvo 22 milijonai 
doleriu.

— Viso buvo 16 Popiežių 
kurie vadinosi Gregorionais.

Sudžia Marvin Jones yra 
prisiegdinamas per sudžia 
S. Whaley, kaipo administra
torius kontroliavimo maisto 
Amerikoje.

Istorija apie Amžina Žydą, 
to kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. 20 Centai.

Saule, Mahanoy City, Pa.’

pamokas.
Ypacz mergaite per visa pa

moku laika sėdėjo susiraukusi 
ir piktai žiurėjo in kunigą. Jai 
per galva ėjo tie visi keiksmai 
ir piktžodžiavimai ant kunigu, 
kuriuos girdėjo nuo tėvu. Ku
nigas beaiszkindamas pastebė
jo rusezia mergaite ir meiliai 
ja prakalbino.

Isz pradžių rustus buvo jos 
atsakymai. Bet kunigėlis buvo 
toks szvelnus, taip meiliai ir 
prietelingai klausinėjo, kad ne 
maeziusi ir negirdėjusi meilaus 
žodelio mergaite pagaliaus at
sileido. Ir pamokai pasibaigus 
ji jau ne'bežiurejo taip ruscziai 
ir ncbemane apie kunigą, kaip

“Dievas nenori nusidėjėlio

Pirmas Pasimatymas

mirties tik nori kad jis pasitai
sytu ir gyventu.” Už tat ir mu
su ligonis nemirė bet pagijo 
dvigubai. Skaitant klausėsi 
uoliai tėvas, nusiramino nuo 
keiksmu, nelaimes laike, ir mo
tina. Pakviestas tapo kunigas 
ligonio iszpažinties iszklausyti. 
Ir kuomet kunigas, suteikęs 
Szvencziausiaji, paliko ligoni 
ramybėje, visame name paskly
do kažkokia nauja dvasia.

Pagijo tėvas, pasitaisė ir jo 
pati, vaikucziai ir atsimainė vi
sas namas. Nebesigirdi jau 
keiksmu ir nesutikimu. Vaiku
cziai nuolatos lanko tikėjimo 
pamokas. O tėvas dažnai szven- 
tadienio vakarais paskaitęs ša

koki baidykla. Besiskirstant ko, kad tas laikrasztis ju na-

Trys moterėles bambiliu 
I pasisamdė,

Ir tris szpiclius pasiėmė, 
Iszvažiavo in kita miestą, 

Badai M...ta.
Užtruko lyg nakties 12-ta.i 

valandai, 
O jau giedojo gaidžiai, 

Kaip namo parsibaladojo, 
Da in saliuna ant vieno užėjo. 
Viena prikibo prie saliuninko 

merginos, 
Jeszkodama priezinios,

Mergina girtuokle pastūmėjo, 
Toji augsztienika iszsirioglino.

Ir ka boba pradėjo daryti, 
Su nagais merginai dresė pra

dėjo draskyt, 
Žinoma, ant žemes gulėdama, 

O mergina ant saves turėdama, 
Daug juoku isz to turėjo, 

Kaip bobos po saliuna 
strapinėjo.

* * *
Vai moterėlės, moterėles, 
Mano patogios kvietkeles, 
A r-g i jau neduosite man 

atsilset, 
Norints priesz mirti stuboje 

pasėdėt.
Juk Dievas jums-prota davė, 

iNe vis užpuolinet su koezelu 
vali,

Juk po nogiu paezios susi- 
prastumet,

Ir truputi proto pramoktume!. 
Jau mislinau kad paliovėt, 

Sztai tiligramas isz Manitovet, 
Turiu viską mest, 

Pagialba in tonais neszt.
Pribuvau, in karezema užėjau 

viena,
Kur iszgirdau riksmą per 

siena,
“Vai tu tokia, tu tokia, 

Tu paleistuve, tu sziokia.” 
Mat vyras plūdo ant savo 

paezios, 
Iszradinejo visaip ant josios, 

Parejas isz darbo nieko stuboje 
nerado, 

Visas nusilpnejas buvo isz 
bado.

Moteriuke lakstė pas kūmutes 
per dienas, 

Nesugryždavo in kėlės adynas, 
Vyrui nubodo ilginus kentėti, 

Ir vienam namie sėdėti.
Paliko motere savo, 

Ir in kitur iszkeliavo, 
Bobele dabar per dienas verke, 

Ir ji už tai keike.
In karezema bėga su bonkute, 
Aszaras szluosto su rankute, 

Su guzute akis užlieja, 
Vaikelius apleidžia, 

Kūmoms visai neapsileidžia.
Ant galo ja vargas gerai 

prispaudė, 
Ir kaišei ja nubaudė, 

Sztai viena diena, 
Iszgirdau naujiena.

Buk puldama tropais už- 
simusze,

Ir sau visus dantis iszmusze, 
Ant kapiniu ja nepalaidojo, 

Tik juodvarnei kuna' po visas 
pakampes isznesziojo.

RAŽANCZIAUS 
MALDOS 

GRAŽUMAS

vaikams in namus, kunigas ta
re: “Pasveikink teveliąs nuo 
manes, ’ ’ ir indave vaikams par- 
sineszti knygute.

Pareinant namo vaikai susi-

Senatorius Alben Barkley, 
isz Kentucky, pirma karta 
pamate savo anūkėlė, dukre
le majoro D. N. Barkley, ku
ria nemate nuo 1941 meto.

manas buvo, tikras Dievo pa- 
Isiuntinys. “Nes jis mums at- 
Įnesze ta, ka Kristus atnesze 
I pas aulini: R am y b e. ” 
i ----- o-----

Moterėles, geriau vyrams 
intikit,

Valgi in laika padarykit, 
Tai jusu užduotis svarbiausia, 

Ir bus geriausia,

y IENAS Dominikonu vienuo
lis ėjo karta, peksezias misz- 

ku ir senu savo paproeziu paty- 
liai kalbėjo Ražancziu.

Dangus buvo blaivus. Vejas 
kurtai ilsėjosi. Niekas negalė
jo pakliudyti jam melstis o vie
nok pajuto trukdymą.

Miszko gilumoje pasigirdo 
neapsakomos saldybes akor
dai (muzike), lyg kad tai butu 
drebaneziu sparnu judėjimas, 
lyg 'balsu skambėjimas, lyg ko
kia stebuklinga giesme...

Nustebės ir nusigandęs varg- 
szas vienuolis nusotjo meldęsis 
ir ome klausytis. Bet giedoji
mas jau pasiliovė ir buvo taip 
tyku, kad vos lapelis ant me
džio kur sukrustelti galėjo.

—- Tai apsivylimas buvo, — 
pagalvojo sau vienuolis: — 
Nieko negirdėjau o tik insivaiz- 
dinau kad girdžiu. Kas gali ži
noti, kokiu priemonių tamsumu 
galybes griebiasi kad tik mums 
maldoje p ak 1 i ud y t i...

Ir vela pradėjo kalbėti Ra
žancziu.

Bet antra karta pasigirdo 
džiaugsmina giesme ir džiaugs
mingas sparnu judėjimas — 
kas 'kart areziau, kas kart aisz- 
kiau, bemaiszant savo balsus 
su vienuolio malda.

Vela jis sustojo kalbėt ir eme 
klausyti. Bet staiga viskas nu
tilo. Net paukszcziai tylėjo. Ir 
vejas nedryšo medžiu lapu pa
judinti. Ir vela vienuolis ėjo to
liau 'besimelsdamas o nežinomi 
balsai ji lydėjo ir slinko prie jo 
vis artyn ir artyn ir vis darėsi 
saldyn.

Kuomet iszejo miszko pa- 
krasztin, ant dangaus, in kuri 
vos nusileidusi saulute plieslke 
paskutinius raudonus spindu
lius, urnai pamate vienuolis, 
kaip debesiai prasiskyrė, graži 
aikszte pasidarė.

Staigi szviesa nuszvito.
Szv. Panele pasirodė savo ga

lingoje aureolėje (karūnoje), 
apsupta aniolu minioms.

Ir kai vienuolis toliau kalbė
jo Ražancziu, aniolai po kiek
vienai maldai barstė po Mari
jos kojų lelijas, rožes ir rugia
gėlės. “Fulcite me floribus” — 
pabarstykite mane gėlėmis, — 
tarė Dangaus Karaliene ir tru
puti pasilenkdama kele in save 
kvepianezius vainikus.

To matymo pagautas vienuo
lis- nutilo ir užsimirszo apie 
pradėtąja savo malda.

Bet tada ir giesme nutilo o 
apsunkinti gėlėmis aniolu pe- 
cziai liūdnai linko ir pati Mari
ja buvo lyg nuliudus ir neužga
nėdinta.

— O maloningoji Motina! — 
suszuko vienuolis: — Kodėl 
Tavo veidas taip nulindo? Del 
ko saldžios Tavo akys paniuro ? 
Kur aniolu giesme, kur geliu 
daugybes ?

Szv. Panele atsake jam, moti- 
niszkai iszmetinedama:

o i 11 ........... i o i 11

pRANCU ZU laikraszcziuose 
vienas senas gydytojas yra 

apraszes szitoki atsitikima:
Asz buvau dar jaunas ir ka 

tik baigės medicinos mokslus 
Paryžiaus universitete. Atėjo 
pas mane seneliss su žaizda ko
joje. Žaizda buvo jau užsiseue- 
jus ir pilna privisusi kirmiu.

Asz tikėjausi bent paszalin- 
ti tas kirmis isz žaizdos. Ban
džiau visokiu bildu bet negalė
jau nei kirmiu praszalinti nei 
žaizda pagydinti.

— Daktare, —pagalios sako 
man tasai žmogelis, — nebesi- 
stengk ilgiau ta žaizda iszgy- 
dyti. Asz buvau su ja pas dau
geli gydytoju ir ne vienam ne- 
pavydo iszgydyt. Matomai ji 
yra neiszgydoma ir su tais ken
tėjimais man toks ir mirti.

—'Kame tamsta kas sužeidė?
— pakausiau senelio.

— Mane sužeidė Ispanijoj, — 
pratarė drebaneziu balsu, asza
ras szluostydamasis ligonis. 
Buvo taip: buvau tuomet 22 
metu amžiaus kuomet gavau 
insakyma, kartu su savo pulku 
eiti Ispanijon. Buvome trys 
draugai isz vieno namo: Tarnas, 
Pranas ir asz. Visi 'buvome ne
tikėliais, kitaip sakant, 'bedie
viais.

Netoli nuo rubežiaus susto
jome viename bažnytkiemyje. 
Prie bažnyežios duru ant augsz- 
to pastovo buvo V. Jėzaus sto- 
vylas. Vienas isz musu sumanė 
iszniekinti stovyla. Turėjome 
su savim ir szautuvus. Tarnas 
pagundė mus szauti in Kristaus 
stovyla. Pranas mielai sutiko 
o asz bandžiau atkalbinti savo 
draugus nuo tokios piktadarys
tes, kuri mano szirdyje kele di
deli neramumą.

Mano atkalbinėjimai vis-gi 
nieko negelbėjo. Tarnas pirma
sis iszszove ir szuvis pataikė in 
stovylo veidą. Po jo szove in 
stovyla ir Pranas. Jis pataikė 
stovylui in 'krutinę.

— Dabar tavo kaleine! — su
szuko jiedu. Nedrysau atsisa
kyti nes nenorėjau pasirodyti 
bailiu. Drebėdamas pakėliau 
szautuva. Iszszoviau ir szuvis 
pataikė stovylui in koja, augsz- 
cziau kelio, kaip tik ton vieton 
kur yra mano žaizda.

— Vaikeliai, einate karan; 
toji piktadaryste nepraeis be 
bausmes!

Atlikę ta pasibjaurėtina dar
ba, nukeliavome toliau. Mano 
szirdis buvo nerami. Atvyko
me in karo lauka. Asz tamstai 
prisipažystu kad eiti in muszi 
man 'buvo labai 'baisu. Musu 
suszaudytas Kristaus stovvlas V v

vis stovėjo mano akyse.
Nežiūrint to, karas mums se

kėsi. Prieszas buvo nugalėtas, 
bego atgal o mes ji vijomes.

Bet sztai nuo vieno kalnelio 
iszgirdomc szuvi. Tamas pa
sviro ir krito ant veido. Pranas 
ir asz pribėgome su pagialba. 
Musu pagialba buvo jam nebe
reikalinga; szuvis pataikė jo 
kakton, in ta paezia vieta kur
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jo szuvis pataikė in V. Jėzaus 
stovyla.

Abu su Pranu žvilgterejome 
vienas in kita, nei žodžio ne
pratardami. Baime,' kaip dru
gys nukrėtė Prana ir mane. 
Abudu nubalome kaip popiera.

Vakare Pranas atėjo pas ma
ne. Visa nalkti nei akiu nesude- 
jome. Norėjau jam patarti mel
stis bet nedrysau. Bijojau ir 
prisiminti tu piktadaryseziu 
kurios mus dabar taip baugino.

Rytui iszauszus sustiprintas 
prieszas užstojo mums kelia. 
Vos tai pastebėjome, Pranas 
paspaude man ranka, sakyda
mas:

— Alano eile sziadien. Tu esi 
laimingas kad 'blogai taikei iii 
stovyla.

Neklydo vargszas. Szi karta 
prieszas mus nugalėjo. Begome 
ilgai. Pranas ir asz dar buvo
me nesužeisti. Bet sztai paleido 
szuvi sužeistas Ispanas, gulin
tis prie kelio. Pranas krito ant 
žemes su perszauta krutinę.

— O daktare, kokia baisi bu
vo jo mirtis! Jis szliauže savo 
kraujuose, szaukdamasis kuni
go. Bet kur surasi kunigą to
kioj vietoj! Jis mirė baisiai 
nusiminęs, be vilties. Jis krim
to savo pirsztus, rove sau plau
kus, keike savo tėvus kurie ji 
pagimdė ir keike bedievyste 
kuri ji pražudė. Taip numiręs 
jis pasiliko ant kelio.

Nuo to laiko buvau tikras 
kad ir asz nuo bausmes neisz- 
liksiu. Suszaudytas Kristaus 
stovylas neiszejo isz mano gal
vos.

Turėjome dar keletą susirė
mimu, kuriuose iszlikau svei
kas. Paskutiniame muszyje 
prieszas porszove man koja.

Žaizda iszrode nepavojinga. 
Gydytojas tvirtino kad trum
pam laike vela busiu s\reikas. 
Deja, žaizda negijo, netrukus 
joje pradėjo veistis kirmys. Ir 
sztai, jau kelios deszimtys me
tu kaip vargstu su taja žaizda. 
Buvau visur gydytis invairiais 
budais, 'bet nieko nepagelbsti.

Dabar jau atmecziau vilti su- 
simylejimo ir tik kantriai ken- 
cziu tuos sopulius, kad tik Die
vas dovanotu ta bjauria mano 
piktadaryste. Kur tik susitikęs 
koki bedievi aiszkinu jam kad 
jie neeitu musu keliais bet be- 
dievvSte yra netiesa, kad tikrai 
yra Dievas, 'kuriam turėsime 
atsakyti už visas savo nedory
bes. Senelis, papasakojus savo 
nelaimes, atsisveikino. Tai bu
vo 1870 metais.

ISekancziais 1871 metais bu
vo Paryžiaus komuna. Bedie
viai paėmė valdžia ir žudė Ka
talikus. Tais paežiais metais 
jie nužudė ir ana seneli kuris 
jiems skelbė tikėjimą ir peike 
bedievyste.

— O kodėl tu paliovei mels
tis?

Dominikonas panorėjo ta 
puiku matyma pratensti ir isz 
visos szirdies kalbėjo Ražan
cziu, ta taip paprasta malda, 
bet nežemisziko saldumo ir gra
žumo turtinga, taip greitai in 
dan g u sk r i e j a ne z i a...

Pirkite Apgynimo 
‘ A Czedinimo Bondus 

ir Markes.
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55 METAI!

— Utarninke, Liepos - July 
27-ta diena, suėjo 55 metai kaip 
laikrasztis “Saule” paregėjo 
pirma kart szviesa gyvenimo, 
Mahanoy City, Pa., per josios 
iTŽdetoja a.a. Domininką T. 
Boczkauska. Visame dėka pri
guli musu skaitytojams, 'kurie 
szelpe iszdavysta ir prikalbinė
jo kitus prie didžiosios szeimy- 
nos. Lai Dievas užlaiko vi
sus musu skaitytojus sveikato
je ir laimina juos visame, o mes 
stengsimės su kožnu Ju bile jum 
inti'kti jiems visame, pakol mu
su pajėgos iszgales. Redakcija.

—■ Ketverge pripuola Szv. 
Mortos, panos.

— Paskutine sau vaite me
nesio Liepos—July.

—- Vietine Susivienijimo 
Lietuviu kuopa 211, isz miesto, 
leidžia ant losu 25-doleriu Ka
res Bona ant suszelpimo tosios 
kuopos. Tikietai jau parsiduo
da todėl pirkite viena ar kelis, 
losus o g*al turėsite įgilinki lai- 
jmeti taji bona.

— Ponstva S. Pecziulei, isz 
West Hazletono, lankėsi pas 
feavo pažinstamus ir gimines 
Frackvilleje ir Girardvilleje ir 
prie tos progos atsilankė in re
dakcija “Saules” už ka siun- 
cziame padėka. Ponstva Pe
cziulei yra szimt-procentinei 
skaitytojai “Saules” per dau
geli metu ir svetingi žmones.

— Ponia Ona Riteliene, isz 
Filadelfijos, duktė Ona ir žen
tas Jagelai, isz duktė Fran- 
ciszka, isz Camden, N. J., mo- 
toravo in miestą atsilankyda
mi pas savo gimines Ignotus 
Czelinskus, 800 E. Market uly., 
ir taipgi savo sunu Prana Sese- 
vicziu, Tamakveje. Taipgi atsi
lankė in redakcija “Saules” 
užmokėdami už laikraszti de 
ponios Onos Stragienes, isz Fi
ladelfijos kuri taipgi yra sena 
skaitytoja “Saules.” Acziu už 
atsilarikyma. Ponia Riteliene 
iszreiszke savo nuomone kad 
atsilankymas in musu aplinki
ne buvo linksma ir užganadin- 
ta.

ISZ SHENANDOAH, PA.
t Vladas Dzienius, 512 W. 

New York uly., likos u'žmusztas 
Petnyczioje laike darbo Kohi- 
noor kasyklose per nupuolimą 
anglies. Velionis 'buvo gimęs 
mieste. Paliko paczia ir kelis 
vaikus.

Philadelphia, Pa. — Szv. An- Adriejaus Lietuviszkoje bažny- 
czioje, 1120 Wallace uly., likos 
suriszti mazgu moterystes Pet- 
ras Czesnakis isz Szv. Jurgio 
parapijos su pana Juzefina 
Lekszis isz Szv. Andriejaus pa
rapijos. Kun. S. Venslauskas 
suriszo jaunavedžius laike 11- 
tos valandos pamaldų.

— Kun. J. Czepukaitis, kle
bonas Szv. Andriejaus parapi
jos, kuri randasi ant 1120 Wal
lace uly., darbuojasi karsztai 
kad bažnyczia padabint ir ja 
pertaisyt pagal naujausia bū
da. Vėliname klebonui Czepu- 
kaicziui su jo pagialbininkais 
ir gerais parapijonais kad pa
rapija prasiplatintu ir užaug
tu ant vienos isz didžiausiu 
jmieste.

•— Isz skaitliaus 146 vyru
ku, kurie iszvažiavo in Allen
town, praeita Ketverga ant 
daktariszko peržiūrėjimo ar 
yra tinkami in kariuomene, 95 
likos priimti o likusieji nepri
imti. Isz tojo skaitliaus 64 li
kos priimti in Kariuomene, 28 
in Laivyną o 3 in Marinius ka
reivius.

— Tieji kurie likos priimti 
prie kariszkos tarnystes, ap
leis miestą Ketverge, Rugpju- 
czia-Aug. 5-ta, 7:30 vai. ryte 
ant Rea dingo geležkelio in New 
Cumberland, Pa. Tieji, kurie 
likos priimti in laivyną apleis 
miestą Liepos-July 29ta d., in 
paskirta stoti.
Mahanoy City, Pa.
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Fredrick F. Stutz 
Bernard V. Ruczko 
Frank W. Chernosky 
Joseph J. Beleconech 

Saint Nicholas, Pa. 

John J. Hall 
John F. Kilcullen, Jr. 
Uriah L. Davis 

Kaska, Pa.

Michael Wozniski 
Buck Mountain, Pa.

Victor P. Flaim 
Peter D. Kasky 
John Sverha 

Morea, Pa.

Steven M. Souka 
New Boston, Pa.

Joseph J. Wasilefsky 
William Ulinitz

Valley Furnace, New Phila., Pa.

Thomas F. Dyrda 
Boston Run, Pa.

Joseph T. O’Haren 
Baltimore, Md.

Anthony J. Yastzemhsky

Vulcan, Pa.
Paul James, Jr. 

Jacksons, Pa.
Joseph Smith

Lewiston, Me. — Czionais 
nusiszove Juozas Plondunys,i 
54 metu amžiaus, nevedes, 'ku
ris sirgo koki tąi laika, nusi- 
szove ant smert o priek tam bu
vo persemtas badai Komuniz
mu ir tuom labai rūpinosi. Pa
ėjo isz Vilniaus, pribuvo in 
Amerika 1907 mete ir kitados 
gyveno Lawrence, Mass. Pali
ko broli.

Boston, Mass. — Vincas Sta- 
nislovaitis, 70 metu, kuris sir
go koki tai laika, ir kuris ran
dasi prieglaudos name Miners 
Convalescent Home, suczedi- 
nes 2,000 ant juodos valandos, 
ana diena melde draugystes na- 
riu kad nueitu in jo narna ir 
jam atnesztu jo pinigus, bet ka
da nuėjo in jo narna, pinigu ne 
rado nes kas tokis priesz juos 
pasiskubino ir paėmė pinigus. 
Nebagelis net apsiverke isz nu
siminimo netekes viso savo su- 
czedinto turtelio, 'isz kurio ti
kėjosi gyventi koki laika. Se
nukas meldžia vagio kad nors 
puse tuju pinigu jam sugražin
tu.

Nekalbą Su Savo Pa
czia Jau 20 Metu

Meriden, Conn. — Dvide- 
szimts metu adgal susikivirczi- 
no Adolfas Štrome] 1 su savo 
paczia už vaikus ir taip per- 
pyko, kad prižadėjo daugiau 
in ja nekalbėt. Bot moterei 
nubodo tokis gyvenimas su to
kiu kvailiu, kuris per dvide- 
szimts metu neprakalbėjo in ja 
ne žodelio, tiktai su pagial- 
ba vaiku svarbiausius reika
lus atlikdavo, užvedė teismą 
ant persiskyrimo, kuri ir aplai- 
ko ana diena. Motina pasiė
mė dvi dukreles, o tėvas du 
sūnūs, ir kožnas nuėjo savo ke
liais. — Kvailiai!

{Ler3 “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese.

Karaliene Rugepjutes

Dirba Idant Užmirszti Savo Kentėjimus

Naujoj Zelandijoj Raudono Kryžiaus Drauguve moki
na kareivius kaip dirbti visokius darbus, kad užmirsztu sa
vo kentėjimus ir praleidinėtu laika naudingai. Dažiuretoja 

mokina viena isz sužeistu kareiviu ir pagiria jo darba.

Lekiotojai Su Plieninėms Kamzolems

Musu Skaitytojams!
Siuncziant pinigus per ban

kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridėkite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima cze'kiu ir 
ekspresiniu'kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada sinusite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu sinusite money orderius 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes :: 
—o-

RASZYKITE 
LAISZKUS 
KAREIVIAMS

New York, N. Y. — Praėjo 
gal diena, sanvaite, mene- 
sis arba gal ir metai, nuo 
kada jusu sūnūs, brolis, o gal 
ir tėvas, apleido jus iszke- 
liaudamas in kare kovoti už 
laisve szio sklypo. Gal jau isz- 
plauke už mariu idant plakti 
neprieteliu. O jus ar atsime- 
ate apie juos? Taip? Ne? O 
kaip galime apie juos atsimin
ti? Taip. Juk žinote, kad ka
reivio geriause ir smagiause 
vieta 'buvo jo namas. Jis isz 
to namo iszkeliavo, ir nežino 
■kada in ji sugrysz 'bet geidžia 
jis girdėti kas jame darosi ir 
kaip ten jame einasi. Nori ži
noti apie mamyte ir teveli, 
brolius ir sesutes, kuriuos vi
sus lygiai myli. Ar pirko nau
ja staleli? Ar Kaziukas ir Ma
riute jau dideli? Ar Petrukas 
ir Onute da vis lankosi in mo
kykla? Kaip einasi kaimy
nams ir draugams?

Todėl, mamyte,, teveli, sesu
tes ir broliokai, raszykite pas 
savo kareivius tankei. Laisz- 
kas isz namu, tai jiems kaip 
duona reikalinga. Jie vis ant 
ju laukia su ndkantrumu nes 
geriau jiems aplaiky'ti laiszke- 
li nuo mamytes ir tėvelio, ne 
kaip valgyt. Žinau apie tai nes 
rais'zau daug laiszku del musu 
vyruku, kurie sziadien randasi 
po visas dalis svieto. Jusu sū
nūs ir brolei už tai jums atsi
mokės nes savo kraują lieja, 
žūna ant mariu, ore ar ant že
mes, idant atneszti laisve 
Amerikai ir ‘ nuvargusioms 
sklypams, kaipo ir Lietuvai 
laisve. Todėl, pralinksminkime 
juos, nes musu szirdis ir mintis 
saiko, kad taip turime daryti. 
Todėl, raszykite jiems laiszkus 
kanuotankiause, nes jie ju lau
kia diena ir nakti, gulėdami 
kur ten pustynesia, kur juos vi
sokį vabalai kandžioje ir ne
duoda pasilsio, pavojuje mir
ties ne tik nuo vabalu, bet ir 
nuo nevidono szuviu!. ..

— Su v. Valstijų skalbiny- 
■czios kas meta sunaudoja po 
50 tukstancziu tonu muilo.

Gyventojai Beverly Hills, 
Californijoj, užaugino dau
geli daržovių savo kariszkuo- 
se darželiuose bet pana Bar
bora Hale, žymi aktorka, už
augino didžiausius cibulius ir 
morkvas už ka likos apszauk- 
ta “Karaliene Rugepjutes.”

Bus Teisiamas Per 
Valdžia

Jesse Jones, sekretorius ver- 
telgystos, atsisakęs nuo savo 
dinsto dabar bus teisiamas 
per valdžia už nepildymą sa
vo dinsto pagal tiesas, ku
riam užmetineja vice-prezi- 
dentas Wallace.

Amerikoniszki lekiotojai yra apsaugo j ami su plieninė
mis kamzolemis laike lekiojimo, kad apsisaugoti nuo kul
kų isz maszininiu karabinu. Patraukimas szniurelio nutrau
kia taisės kamzoles jeigu jos yra nereikalingos.

Czionais Parodo Amerikos Taksu Toblyczia

INCOME PAYMENTS.AND TAXES

1940
.TOTAL INCOME PAYMENT: $76 BILLION

^TAXES: $3 BILLION

TAXES: 
$13-15 
BILLION

TAXES.
$6'/2 BILLION

1943_______
TOTAL INCOME PAYMENT: $135 BILLION

1942
eTOTAl INCOME PAYMENT: $115 BILLION

4

Mete 1940, Amerikos žmones, ant uždirbtu 76 bilijonu do
leriu užmokėjo 3 bilijonus doleriu taksoms; 1942 mete ant 
uždirbtu 115 bilijonu užmokėjo 6 ir puse bilijonus doleriu; 
1943 mete ant uždirbtu 135 bilijonu užmokėjo suvirsz 13 bi
lijonu doleriu taksoms.

Akyvi Trupinelei
— Namine muse musza 

sparnais 800 kartu ant minutos 
ir per taji laika nulekia tiktai 
25 pėdas.

— Amerikoniszki ūkinin
kai [farmerei] turi 175 milio- 
nus akeriu girriu.

— - Pullman’o miegamasis

vagonas kasztuoje 90 tukstan
cziu doleriu, kartais ir daugiau, 
pagal jo papuoszima.

— Suvienytosia Valstijosia 
randasi suvirszum 22,835,950 
namu.

— Airiszines mares [Irish 
Sea) neturi daugiau kaip 710 
pėdu gylio.

\

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.

\ "" :

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

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Sr'A - B - CELAx£l *

A

arba pradžia
| SKAITYMO I

| ...ir...
J RASZYMO ?
S s
*64 pus., Did. 5x7col.j 
i Tiktai, 10c. I 
ž *

“SAULE”
J MAHANOY CITY, PA. *

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunua numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių,

Musu Kareiviai Sziadien Kovoja Su Nevidonu Gindami Musu S.“\Snoa Numer«kj”
Laisve — Bet Tas Reikalauja Daug Pinigo! 520 W. Centre St., Mahanoy City


