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• Moteres Varo 
’ Munszaine

Salyersville, Ky. — Kada 
vyrai randasi karėj e ir dirba 
kariszkuose fabrikuose, tai 
czionaitines moteres imasi prie 
varymo munszaines Kentucky 
valstijoj. Isz keturiu žmonių 
aresztavotu už taji prasižengi
mą, trys buvo moteres. Viso jau 
areztavota apie 40 moterių vi
sose dalyse valstijos. Priek tam 
isz priežasties stokos arielkos, 
moteres ja dirba nes aplaiko di
deli pinigini pelną, daugiau ne 
kaip dirbdamos kuknioje.

Užmusze Mylima Su 
“Tuszcziu” Revolveriu

Windsor, Mich. — Jonas Mi- 
sevicz, 20 metu amžiaus, isz ne- 
tycziu nuszove ant smert savo 
18 metu mylima, Ona Daniels. 
Mergina nenorėjo kad jos my
limas taji vakara eitu ant pa
veikslu. Tasai, nevos užpykęs, 
sujeszkojo tėvo sena revolveri 
ir atkiszes in mergina gazdino 
ja nuszovimu, manydamas kad 
revolveris yra tuszczias ir tik 
norėjo iszgazdint mylima. Bet 
nežinojo neiszmanelis kad re- 
volverije radosi kulka kuri pa
taikė merginai in kakta ir toji 
ant vietos krito negyva.

Keturi Vaikai Sudege 
i Degancziam Name

Millersville, Pa. — Keturi 
vaikai Szimano Szevero, gyve- 
nanczio dvi mylės nuo czionais, 
sudege degancziam name. Vai
kai buvo nuo 2 lyg 8 metu am
žiaus. Badai vyresnes mergai
tes siautė su degtukais o kada 
ju szlebukes užsidegė, nubėgo 
ant virszaus pas jaunesnius nes 
visi likos surasti gulinti negyvi 
prie vyges mažiausio. Tėvai ta
me laike buvo iszvažiave in 
miestą.

Samogonka
Bažnytiniam Bokszte

Brandentown, Fla. — Samo
gonka su deszimts galonu di
dumo katilu ir paipom, likos 
surasta bažnytiniam bokszte 
Christ Episcopal bažnyczios. 
Kada kunigas Pranas Brunton 
nusiuntė zakristijoną F. Mid
dleton, nueiti in bokszta pažiū
rėti virves ir varpo, kuris tru
ko, nemažai nusistebėjo sura
dęs ten samogonka. Kokiu bu- 
du ji ten atsirado ir kas ja nu- 
nesze in bokszta, tai to da ne- 
dažinota.

Alabamos Straikieriai 
Da Nedirba; 22,000 

Sustojo

Washington, D. C. — Ala
bamos valstijoj da vis strai 
kuoja 22 tukstancziai angleka- 
siu. Prezidentas anglekasiu, 
Jonas Lewis, meldžia angleka 
siu kad sugryžtu prie savo dar
bu o po tam sutaikins ju neuž- 
ganadinimus.

Indi j anos valstijoj angleka- 
siai sugryžo prie darbu po 
trumpam straikui ant prižadė
jimo valdžios kad sutaikins ju 
neužganadinimus su kompani
joms.

Anglinei Butlegeriai 
Tures Paliauti Kasti 

Angli Isz Skylių
Harrisburg, Pa. — Kietųjų 

anglių kamisija iszdave palie
pimą del 2,800 angliniu butle- 
geriu kad paliautu kasti anglis 
skylėse ir kitur isz kur kasa an
glį, kad pabaigtu lyg Lapkr. 
30 d. Jeigu tojo ukazo neklau
sys tai bus aresztavoti. Angli
ne kamisija sako buk sziadiea 
randasi užtektinai darbu del 
tuju darbininku o ne aukauti 
savo gyvastis tose skylėse. Bet 
butlegeriai sako kad tojo pa
liepimo neklausys ir dirbs to- 
liaus pakol juos nesulaikys val
džia.

Pennsylvania Reika
lauja 35,000 Moterių 

Darbininkių

Harrisburg, Pa. — Pennsyl- 
vanijos valdžia apgarsino buk 
reikalauja 35 tukstanczius mo
terių prie visokiu darbu, in 
ateinanczius szeszis menesius. 
Da to neužteks nes ateityje rei
kalaus da 113,500 moterių ir 
merginu prie visokiu kariszku 
darbu isz priežasties stokos vy
ru kurie randasi kariuomenėj e 
ir prie kitokiu valdiszku dar
bu.

Pasažierinis Busas Su
sidūrė Su Trukiu; 6 Už- 

muszti, 35 Sužeisti

Tracy, Calif. — Prisigrūdęs 
pasažieriais didelis Greyhound 
pasažierinis busas susidūrė su 
ekspresiniu trukiu ant skers- 
kelio, užmuszdamas szeszis pa- 
sažierius ant buso ir sužeidė 35. 
Tik septyni pasažieriai iszsi- 
gialbejo be sužeidimu.

10 Užmuszti Eroplano 
Nelaimėje

Centerville, Tenn. — Pasa
žierinis eroplanas nukrito czio
nais isz nežinomos priežasties 
užmuszdamas deszimts pasa- 
žieriu. Tarp užmusztuju radosi 
in Blan Maxwell, kandidatas 
ant gubernatoriaus Tennessee 
valstijos.

Vokiecziai Iszskerde
5,500 Vienam

Miestelyje

Allijentai Suszau 
de 104 Japonisz

Badai Anglekasiai
Dirbs Per Mitchell

Diena

Scranton, Pa.—United Mine 
Workers Unija nutarė kad szi- 
met dirbti laike szventes 
“Mitchell Day” ir kad 73 
tukstancziai anglekasiu ta die
na visi stotu prie darbo. Toji 
diena pripuola Petnyczioje, 
Spalio—Oct. 29ta d. Kituose 
praeituose metuose anglekasiai 
ta diena nedirbo del atminties 
Jono Mitchellio kuris sutvėrė 
ta Anglekasiu Unija.

New York — Rusiszkas rei- 
dio isz Kabarovsko pranesza 
buk 5,500 lavonu Rusiszkuose 
miesteliuose Kabarovsko ir 
Kramatorsko likos surasti vie
nam milžiniszkam kape. Pakol 
Vokiecziai apleido taja aplin 
kine tai iszskerde visus gyven
tojus panaudodami ant tojo 
kruvino darbo maszininius ka
rabinus.

500 Laivu Užėmė 
Salerna

Geriau Kalėjime Ne 
Kaip Gyvent Su Paczia

Rochester, Mass. — Vladas 
Grulevicz ana diena likos uždą 
rytas kalėjime už nemokejima 
laisnu už du szunis. Po keliu 
dienu silsejimo kalėjime, atėjo 
jo pacziule pas szerifa ir užmo
kėjo bausme ir kasztus o kada 
szerifas nuėjo in kalėjimą isz- 
leisti Vlada, tasai užsispyrė ir 
ne ėjo lauk sakydamas kad jam 
nubodo gyvenimas su savo mo- 
teria o kalėjime jam buvo daug 
smagiau ne kaip namie. Mote- 
re vela atėjo už keliu dienu in 
kalėjimą, prižadėjo geresni gy
venimą Viadukui ir keliais 
buczkiais prikalbino idant ei
tu su ja namo.

Lietuviai Užmusze
13,000 Vokiecziu

kus Eroplanus

Washington, D. C. — Ame- 
rikoniszki lekiotojai sunaikino 
garsu fabriką Schweinfurt, Vo
kietijoj, padarydami milžinisz- 
kas bledes.

London — Daugiau kai 500 
Allijentu laivu atplaukė ant 
salos Salernos su ginklais, 
maistu, amunicija ir tankoms 
kada ja apleido Vokiecziai. Ke
li kariszki laivai prigialbejo 
iszkrauti tuosius dalykus ant 
Salerno kur gyventojai priėmė 
juos su džiaugsmu kad atsi
kratė nuo Vokiszko jungo.

Vokiecziai Iszžude 30,- 
000 Žmonių Belgrade, 

Kitus Nukryžiavojo 
Ant Duriu

Moskva, O.N.A. — Rusiszki 
laikraszcziai skelbia buk Lie- 
tuviszkas pulkininkas, Szur- 
kauskas, kuris vadovavo Lie
tu viszkus pulkus Rusiszkoje 
kariuomeneje, su savo pulku 
užmusze 13,000 Vokiecziu ir 
paėmė daug kariszko materijo- 
lo ir 54 milijonus Vokiszku pa
tronu. Daugiau kai 2,000 Lie
tuviu aplaike garbes pripažini
mą nuo Rusiszku generolu už 
savo narsumą.

London — Milus Sekulicz, 
Belgradiszkas daktaras, kuris 
pribuvo in Londoną isz užim
tos Jugoslavijos, apsakė buk 
daugiau kai 30,000 žmonių li
kos iszskersti per Vokieczius 
nuo 1941 meto. Buvo tai baisi 
skerdyne kokios Europa da ne
buvo girdėjus. Szimtai nekaltu 
žmonių o ypatingai moterių ir 
vaiku buvo nukankinti per nu- 
kryžiavojima j u ant duriu j u 
nameliu ir palikti mirti isz pa- 
lengvo.

Daktaras Sekulicz sake kad 
Jugoslavai kovojo tik su ilgais 
peiliais priesz Vokieczius. Jo 
tikslas pribuvimo in Londoną 
yra melsti Anglijos kad nu- 
siunstu in Jugoslavija užtekti
nai ginklu kovoti priesz tuos 
barbarus.

London — Lenkiszkas sub- 
marinas ‘ ‘ Sokol ’ ’ paskandino 
du Vokiszkus laivus ant Me- 
ditteraniszku mariu. Su lai
vais nuskendo apie 800 laivo- 
riu.

Vokiecziai Apsiaubti Per Ru
sus; Moteres Gyvena Piesky- 
nuose; Vokiecziai Panesze Di
deles Bledes; Alabamos Strai
kieriai Da Nedirba, Lewisas 

Meldžia Anglekasiu Kad 
Sugryžtu Prie Darbu

London O.N.A. — Vokiecziai 
pradėjo privertinet Lenkiszka 
jaunuomene ant paleistuvystes 
kad tokiu budu sumindžioti j u 
dorumą, privertineja juos prie 
gerymo ir nemoraliszko pasi
elgimo su jaunom mergaitėm. 
Visos mokyklos Lenkijoj likos 
uždarytos ir vaikai turi patys j 
mokytis namie kaip gali.

Balkanuose Grekai atmusze 
4,000 Vokiecziu užklupimus 
kurie ėjo ant didelio miesto ar
timoje Atėnų. Vokiecziai nu
siuntė in ten kėlės divizijas ka
reiviu apmalszyti tenaitinius 
pasikelelius kurie nepasiduoda 
ir užklupineja ant Vokiecziu 
isz visu pusiu.

Lenkai dagrista Vokiecziams 
visokiais budais. Tankiai tam
sumoje teatru prikabina ant 
Vokiszku aficieru mandieru 
paraszus: “Tik Vokiszki kiau
les eina in teatrus.” Daugeli 
kartu aficieriu mandieros yra 
aplaistyti su smirdancziu alie
jum.

Rusai perlauže Vokiecziu gli
tas aplinkinėje Kremenczugo 
bet Vokiecziai nepasiduoda ir 

i smarkiai pasiprieszino Rusams 
Upe Dnieper yra užkimszta ne
gyvais Vokiecziais kurie norė
jo persigaut ant kitos puses.London — Daugiau kai 10,- 

000 Vokiszku eroplanu likos 
suszaudyti aplinkinėje Angli-Į Ant ^aci^o kariszko lauko 
jos ir 5,000 Mediterraniszkoje'S™6™10 MacArthur® oriszki 

[lekiotojai suszaude 104 Japonu 
eroplanus ir tik du Allijentu 
eroplanai likos suszaudyti.

aplinkinėje. Viso suszaudyta 
17,693 eroplanu lyg Spalio 10.

London — Badai Irlandija 
pasiūlė Popiežiui prieglauda 
sostapyleje Dubline, Irlandijoj 
nes manoma kad Popiežiaus 
gyvastis randasi dideliam pa
vojuje.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Rusai paėmė dideli fabrikini miestą Zapo
rože prie upes Dniepro, iszvaikindami Vokie
czius in visas puses ir užkirsdami 100 tukstan- 
cziams Vokiecziams kelia Krimejoj. Kiti Ru
siszki pulkai smarkiai kovoja prie Melitopoliaus 

i ir eina ant Kijevo. Keli szimtai pusgyviu mote
rių su vaikais, isz miestelio Trukanovo sziadien 
gyvena pieskynuose prie Dniepro upes nes ju 
namai likos sudeginti ir sunaikinti per Vokie
czius. Tosios moteres, neturėdamos tinkamu 
drapanų yra pasiredia in savo balines szilkines 
szlebes, guledamos ant piesku.

Allijentai karsztai užklupo ant Vokiecziu 
miesto Schweinfurt kur sunaikino daugeli fab
riku ir namu, užmuszdami apie tūkstanti žmo
nių. Allijentai nuszove 104 Vokiszkus eroplanus 
bet patys neteko apie 60 eroplanu su lekioto- 
jais. Vokiecziai prasiszalino isz aplinkines Vol- 
turno, Italijoj ir eina ant Rymo. Amerikonai 
naudojo -sunkės armotas ir supliekė smarkiai 
Vokieczius toje aplinkinėje. Allijentu eroplanai 
bombardavo Vokiszkus pakraszczius suteszkin- 
dami visas reidio stotis ir keliolika dideliu 
miestu.

Moskva — Rusiszka paszial- 
pine drauguve iszdalino pavar
gėliams maisto, drapanų ir ki
tokiu reiįcaingu dalyku pri- 
siunstu isz Amerikos vertes 9,- 
267,276 doleriu.

Kiniszki kareiviai turėjo trauktis in užpa
kali isz priežasties 10,000 Japonu kurie užklupo 
ant ju skersai Burmos kelio bet Japonai panesze 
ten dideles bledes nes Kinczikai taip lengvai ne
pasidavė. Badai tame muszyje žuvo apie 10,000 
Kincziku ir Japonu.

London — Allijentu lekioto- dange kur numėtė 30 tonu bom- 
jai smarkiai bombardavo Ja- bu ir nuszove keturis eropla- 
poniszkas eroplanu stotis Ma- nūs.'



'•SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
'moteres pilnas piktybes. Tenai 
tikras “dugnas” arsziausios
visuomeniszkos kovos. Vos sū- 

J skamba skambutis, tarytum, 
įkviecziantis prie pagailos, vos

' Laikrasztininkai labai rūgo- tik sugirgžda durys, motere tu
ja ant stokos popicros ir dange- ’’i skubintis prie vyro kuris ga
lis laikraszcziu jau sustojo ėja padaryti ja savo už truputi 
kaipo ir isz priežasties stokos sidabro. Jis yra viešpats jos 
darbininku kurie likos pa- ant tos valandėlės, jis žiuri in 
szaūkti ant Ikariuomeniszkoskaipo in koki daigta, kaipo
tarnystes. Bet valdžia naudoja szienika, kaipo in niekiausi 
popiera be jokio supratimo isz-Į taranki savo žveriszko prisi- 
leisdami visokius atsiszauki- (sotinimo. Gaszlumas tos cere- 
mus ir nereikalingus paliepi- ponijos yra panieka visai žmo-
mus del žmonių.

Žmones reikia mylėti ir pri
guli juos mylėti nežiūrint ant 
to, kokis jis yra. Tai ne yra di
deliu daigiu mylėti gerus žmo
nes, dorus ir tykius; teisingus 
ir Dievobaimingus. Bet dau
giau reikia mylėti niekszus nes 
tieji užsitarnavo ant didesnes 
gailesties. z

Jeigu motere mus myli, tai 
atleis mums visus musu prasi
kaltimus; jeigu mus nemyli, tai 
neintikes net in musu didžiau- 
ses cnatas.

Motere, kuri isz jaunystes 
yra musu kerėtoja, tai tankiau
sia ant senatvės yra didžiausia 
ragana. z

Mrs. Daniela Foreman, isz 
Mount Chester, Pa., keliolika 
sanvaieziu adgal pamėtė auk
sini žiedą kada szere visztas. 
Nulindo moterėle bet jos nuliū
dimas persimainė ant netikėto 
džiaugsmo kada valgydama 
kiauszini ant pusrycziu, rado 
jame pamesta žiedą. Amerikoj 
stebuklu ne stoka...

Atsitinka daug nelaimiu kur 
laike sapno vienas žmogus kita 
užmusza, kaip tai ant pavyz- 
dies atsitiko nesenei Michiga- 
no valstijoj. Tūlas žmogelis 
sapnavo kad jo gyvastis rado
si pavojuje, isztrauke revolve
ri isz po paduszlkos ir perszove 
mirtinai savo paezia.

Konėktiko valstijoj tūlas 
vaikas, skaitės szventa raszta, 
užmigo ir sapnavo kad ji kas 
to'kis užklupo. Staigai per mie-' 
gus paszoko, pagriebė- revolve
ri ir mirtinai sužeidė savo tęva 
ir motina. Akyva žinoti isz kur 
jis gavo revolveri taip greitai.

Vela kitas žmogus, isz May-i 
ville, N. Y., sapnavo kad vel
nias stovėjo prie jo lovos ir jis 
taip persigando kad perpjovė 
sau (gerkle, vietoje perpjauti 
velniui gerkle.

Gyvenimas užturi savyje 
daug bjaurumu. Ir tuose bjau
rumuose tanikiai paskeirista 
silpna-valei žmones. Prie di
džiausiu bjaurumu priguli ir 
paleistuvyste.

Motere tanikei parduoda sa- 
’ ve su neapykanta, be menkiau
sios meiles kibiikszteleš. Už 
smagumą, užsiganedinima, ku
ri ji parduoda, jai moka sulyg 
jos gražumo, sulyg kambariu 
papuoszimo, kuriuose ji gyve
na. Ir pirkėjas ir pardavėjas "7 
skubinasi ant turgaus doriszko 
nupuolimo, kad apžiūrėti ibran- 
gelnybes, nupenėti sumenkėju
sias ir brangia kaina užmokėti 
už pilna-veides.

Tarpininkai baltosios paleis
tu vystės agentai suvaro ta bai
lia kaimene in paauksuotus pa
leistuviu namus. Ten mes ran
dame tas isteriszkas moteres 
kurios negali nei valandėlė iš
gyventi 'be vyru, tonais mes 
randame aukas bado ir szal- 
cziu, nuvytuses skaist-vęides ir f- * •

Inijai.
Jeigu už tuos pinigus, ku

riuos ji gauna nuo vyro, nelai
mingoji motere galėtu iszsi- 
giall'bet, atsipirkti, galėtu insto- 
ti in nauja gyvenimo vaga, ta
da da jai žibėtu išganymo ži
burėlis. Bet. ne! Tieji pinigai 
priklauso piktai raganai, rau- 

Įdoiios szviesos urvos szeiminin- 
kei, kuri krauja isz svetimos 
gedo pinigus paima. Merginai 
lieka tik ant duonos ir szil'ku 
sznabždejimo o pinigu, kad 
iszsipirkti, ju neturi. Szilkai 
jai reikalingi yra del to, idant 
privilioti juodus strazdus.

Tose tamsiose urvose vyrai 
atpranta nuo tikrosios meiles. 
Ten jie nustoja szviesiosios po
ezijos szirdies, ten jie supudo 
milžiniszka spėka savo proto ir 
jausmu. Ten jie ėda, nors ne- 

Ijauczia alkio, ten geria iki ap
svaiginimu!, nors nejauezia 
troszikulio. Ten, už pinigus, in- 
gija svetimmoterystes saldybių 
kurios tvirkina žmogų, pavers
damos ji godžiausiu sutvėrimu 
ir gyvuliu.

iSztai kokia “meile” siūlo 
szios dienos praturtejusioji vi
suomene del tukstan'cziu žmo
nių, kurie neturi szakeliu ir 
sziaudu, kad sutverus linksmo 
szeimyniszko gyvenimo lizdeli.

Isz lauko puses rodos musu 
visuomene apsitverusi padoru
mais, apsikaisziusi rožėmis bet 
ten, vduryje, tikras supuvimas. 
Galima pastebėti, mislijant 
apie tokius dalykus. Juos nari- 
na paslėpti nuo žmonių akiu ir 
gana uoliai slepemia. Kas isz- 

'drysta apnuoginti ta opa ir 
1 pasakyti teisybe, tasai tuojaus 
'susilaukia vardo begėdžio, aie- 
moraliszko žmogaus.

Visiems reikia rūpintis kad 
kožnas žmogus galėtu sutverti 
sau szeimvniszka gyvenimą. 
Tas bus galima padaryti kad 
kiekviena ypata bus aprūpinta 
tokia dalia visuomeniszku tur
tu, kad be vargo gales palaiky
ti savo būvi.

Bausmėmis ir tiesomis nega
lima panaikinti paleistuvystes. 
Jos panaikinimui reikia gydy
mu musu gyvenimo sanlygu. 
Raszytojai ir auklėtojai turėtu 
pieszti jaunajai gentkartei tik
rosios meiles skaistybe.

Užtylejimu ir gazdiinimais 
ežia nieko negalima atsiekti.

I 42 METU VYRAS
ARESZTAVOTAS

lUž Apsipacziavima Suj Vie,Kls.i„~laks:i:,„u, 
12 Metu Mergaite ku palovi u o priesz paloviu už- 

------  sodino soda. Bet prie paežiu 
Chicago, Ill.— Dvylikos me- sodo vartų stovėjo menkute 

tu mergaite, kuri pabėgo su pirkele kurioje gyveno varg- 
ukininko bernu, sziadien sian- dienis žmogelis.
ežia su lelukems kalėjime. Yra' Karalius sumanė szita piike- 

! tai Dora Boling York, kuri pa- le mukelti nes ji gadino sodo 
Įbegosn Jackson York, 42 metu gražuma ir nusiuntė tarna nu- 
»isz West Burlington, Iowa, ku-’ pirkti pirkele. Tarnas nuejas 
rie pabėgo in Kahoka, Mo., ir žmogeliui tare:

Karalius Ir Pirkele

ton paėmė szliuba. Mergaite at- 
rasze pas savo drangos kur gy
vena per tai tėvas nusiuntė 
palicija in fenais kur areszta- 
vojo berną ir parvežė mergaite 
namo. Bernas yra paeziuotu 
žmogum ir turi kelis vaikus.

Atidavė Savo Vaikus,
Negalėdama Juos

Iszmaityt
Granite City, III. — Isz prie

žasties brangenybes drapanų ir 
maisto, Mrs. Froidą Johnson, 
naszle, negalėdama iszmaityt 
savo penkis vaikus, atidavė 
juos del žmonių ant iszaugini- 
mo. Jau kelios panaszei padare 
nes per brangenybia negali už
laikyti dideliu szeimynu.

Sviesto Bus Trumpa 
Per 6 Sanvaites

Philadelphia, Pa. — Badai 
sviesto bus trumpa per szeszes 
sanvaites, isz priežasties kad 
kariuomene sunaudoja tukstan 
ežius svaru del kareiviu viso
kia szalysia ir siuneziama in 
Europa. Magazinuose jau ne
siranda nei svaro sviesto ir ne
galima jo niekur aplaikyti. 
Kiiomininkai taipgi rugoje kad 
negalima pirkti sviesto.

Pasiutęs Žmogus Su- 

kandžiojo Dvi Moteres
Corning, Ark. — Jay Cedar, 

kuris sirgo ezionaitineje ligon- 
butyje nuo inkandimo pasiutu
sio szunies, staigai 'taipgi pa
siuto ir sukandžiojo dvi dažiu- 
retojas ligoniu. Ligon'butes tar
nai matydami kad pasiutėlio 
neapmalszys, buvo priversti ji 
nuszauti.

— Laimingas tu esi:karalius 
nori pirkti tavo pirkele. Juk ji 
ne deszimties rubliu neverta o 
karalius duoda tau szimta rub
liu.

Žmogus atsake:
— Ne, asz pirkeles už szimta 

rubliu neparduosiu.
— Na, tai karalius duos du 

szimtu.
— Ne už du szimtu, ne už 

tūkstanti neatiduosiu. Mano 
boezius ir tėvas szitoje pirkelėj 
gyveno ir numirė ir asz pase
nau ir numirsiu joje, jeigu Die
vas leis.

Tarnas sugryžo pas karalių 
ir sako:

— Žmogus atkaklus, nieko 
neima. Neduok, karaliau, jam 
nieko ir liepk nukelti pirkele 
be atlyginimo.

Karalius atsake:
— Ne, asz to nenoriu.
— Ka-gi padaryti"? Ar tai 

galima prieszais palociu tokia 
supuvusia pirkia laikyt? Kiek
vienas, pažiurėjas in palociu, 
pasakys: Gražus butu palocius 
bet toji pirkele visa gražuma 
gadina. Tur but, tare jie, kara
lius pinigu nebeturi pirkeles 
nupirkti.”

— Ne, kas pažvelgs in palo
ciu tai pasakys: “Begiama, 
karalius daug pinigu turi kad 
instenge toki palociu pasta
tyt,” o pažvelgia in pirkele jie 
tars: “Begiama, pas szita ka
ralių ir teisiiigyste buvo jeigu 
nesugriovė tokia pirkele.” Pa
lik pirkele.

Maustykite apie Kare! Pasiel- 
ginekit Kariszkai! Pirkinekite 
KARISZKUS BONUS — Nors 
mažiausia lOta procentą tavo 
pedes, kožrra pede!

-------o-------
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Bankrotas yra deszimts kar
tu niekesnis žmogus už papras
ta vagi. Bankrotas ant kart 

įapipleszia daug žmonių o vagis 
tik viena ant kart. Tarp Lietu- 

jviu atsiranda taipgi nemažai I B I
bankrotu. Jeigu pralobsta, taij 
per ban'krutinima bet tankiau-' 
šia tokiems banikrutams nesi-j 
seka ir iszeina ant ubagu se-1 
natveje.

Amerika kalba! Prigial- 
bekite jai ,pirkime Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes del jos Apgyinimo.

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

Iszsigialbejo Szokdami Isz Kropiami

Szitie vyrukai nukentejo baisei kada leke per Burma, In
dijoj, su eroplanais, isz kuriu vienas likos nuszautas ir tu
rėjo isz jo szokti su paraszutais (parasonais) ir apsistojo 
dideleje pustyneje isz kur ėjo net per 26 dienas, pakol dae- 
jo prie kaimeio pusgyvi. Yra tai: John Davies, William 
Stanton ir Erie Sevareid, skelbėjas per reidio.

Svetimszaliu Samdy
mas Svarbiems Karo

I Darbams Paskubintas 
Per Decentralizacija

Washington, D. C. — Dabar 
nepiliecziai gali gauti leidimą 
dirbti svarbiuose karo darbuo
se per 48 valandas nuo -to kaip 
ju aplikacijos pasiekia instai- 
ga kuri tai sprendžia. Anlks- 
cziau praszymu patvirtinimas 

I imdavo ketures sanvaites.
' Karo Depą; imcnlas arba 
skyrius tik ka pranesze apie

1 szio proceso arba dalyko pas- 
kubinima, parcikszdamas, kad 
tai decentralizacijos iszdavos.

Daugiau kaip metai Provost

Joseph Curran, pirmininkas 
laivoriu unijos, buvo laiko
mas kaipo nelaisvis ant lai
vo Afrikoje, in kur buvo nu
plaukęs apmalszyti tenaiti- 
nius ssraikierius. Buvo jis 
laikomas per kėlės dienas ir 
nebuvo jam pavėlinta apleis
ti lai va.

SKAITYKIT
“SAULE”

PLATINKIT!
EP “Saule” dabar $4.00 

metams in Suvienytose Valsti- 
.ose, $5 kitose Vieszpatystese

| SMAGI IR LINKSMA
LIETUVIU UŽEIGA PAS

Andru Rėklaiti
Kada busite Mahanojuje 
tai užeikite pas savo tau
tieti Andru Rėklaiti kuris 
užlaiko puiku saluna kur 
gausite iszsigiart geriau-

y šio alaus, porterio arba ir 
visokiu kitokiu gėrymu.

Andrus Rėklaitis
206 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

likti savo dali, pirkdamas 
Apgynimo Czedinimo Bon
dus ir Markes.

Marshal General tvarkė szia 
programa Karo ir Laivyno 
skyriams, imdamasis veiksmu 
daugumoje atveju laike 48 va
landų po to kaip svetimszaliu 
anketos buvo gautos. Didžiau
sias dalykas buvo tas anketas 
persiunsti galutinam sprendi
mui in Provost Marshal Gene
ral instaiga. Yra reikalinga, 
kad butu praneszti valdininkai 
kurie priskirti ypatiszlko sau
gumo liecziantiems reikalams. 
Dėlto 'buvo reikalą ujama, kad 
visos svetimszaliu anketos pra
eitu pro atitinkamus valdinin
kus. Dalykas buvo neiszven
giamai lėta ir anketų skaiezius 
buvo toks didelis, kad atidėlio
jimai kritiszkuose atvejuose 
buvo neiszvengiami.

Bendrai imant nėra jokio ap
ribojimo priesz svetimszaliu 
samdymu, nežiūrint ar jie yra 
pilięcziai sau jungininku, neu
traliu, ar prieszo szaliu. Bet 
tokiais atvejais reikalaujama 
kad darbdavys gautu Karo ir 
Juru Slkyrio sutikima priesz 
samdydamas s'vetimszali Juru 
aviacijos užsakymą darbams ir 
taipgi tu dvieju skyrių tiems 
užsakymams, kurie pažymėti 
kaipo slapti. x

Duodant teise Tarnybų Ko
mandoms ir Aviacijos Aprūpi
nimo rajonams veikti už Karo 
ir Juriu Skyrius svetimszaliu 
veiksmoj, ilga eile invairiu val
dininku veiksmu panaikinama. 

I —Office of War Information,

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už 51 vertes knygų, prisiuskite tik

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

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

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

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

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

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

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: 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 anisakos 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 i 
62 puslapiu .....................................15c '

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

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

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

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

No. 127 Trys istorijos apie Duk

tė pustyniu; Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c 

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
rnieras 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 
paeziuo^as. 76 puslapiu..................20c

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

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

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

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluki, 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 Szvilpikas; 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

pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu .....................................I5e

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; VieszDats 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. 25o

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. 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 paezia; 
Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu........... 25c

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

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

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

Adresas:
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna.
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Gyvenimas Vargdienes
:: Ko Ji Per Visokius Kentėjimus Dasilauke ::

Likucziai Kurie Pasiliko Ant Kiška Salos

uZ (Tasa)

In skaitlį miestiszku poniu, 
prigulėjo ir pati Wernerio su 
savo duktere Rože. AVerneris, 
turtingas bankieris, kaip jau 
žinoma, buvo godus ir netikės 
žmogus. Bet ne tik jo szirdyje 
tos nedorybes vieszpatavo, ku
rios del gero Krikszczionio ne- 
pritiko bet lyginosi su juom ir 
jo pati su duktere kurios del 
moteriszko sztamo suvis netin
ka. Bet ar gali būti kitaip jei
gu pats galva namu yra tokiu 
pavidalu ? Ar-gi kiti, kurie po

vinejo Emai sintie szlebes ir 
dabintie apredalus ant galvos. 
Prasze kožna karta Emos idant 
de jųdviejų da navatniau isz- 
mislytu kaip kitu padaryta o 
ant ko Ema buvo tikus. Isz tos 
priežasties tanikiai Ema ture-' 
jo AVemeru narna atlankyt. I 
Bet kada tik ineidavo, baisei 
susigraudindavo nes vis atei
davo ant mislies jos geradejas! 
Ten, kur pirma drasei sleriks- 
czius perženginejo, sziadien su 
baime ir nedrąsą ineitineja. Da 
butu ta viską nukentus bet

Senatorius Homer Ferguson, isz Michigano, kuris nese- 
nei buvo atsilankęs ant Kiška salos, peržiūri likuczius su
daužyto Japoniszko eroplano. Tasai senatorius buvo isz- 
siunstas per valdžia ant tu j u vietų isztyrineti tenaitini pa
dėjimą musu kareiviu kaipo ir kiti senatoriai lankosi kito
se vietose su panasziu tikslu idant praneszti valdžiai kaip 
ten gyvena musu kareiviai ir kaip yra dažiureti.

BALTRUVIENE

Jus, Jevos sesutes, pa
klausykite,

Augsztyn ausis pastatykite, 
Padainuosiu jums apie ne

įkurtas moteres, 
Kėlės 'paimsiu už keteros.

Ten kur netoli nuo Pittsburgh, 
Vyrai turi su 'bobom vargo, 

Ba vėjus laidoja,

Ant galo suėmus rakandus ir Į 
vyro sunkia procia, dumia in' 
platu svietą iszsižadedama vy
ro ir mažu vaikeliu.

Tegul motere neužmirszta, 
Jog jau kitokį laikai virsta, 

Jau ne taip kaip seniau buvo,
Kitokia gadyne pribuvo.

Sziadien reikia pasitaisyti, 
Akis isz miego prakrapsztyti, 

In svietą linksmai žiūrėti, 
Senoviszlka 'būda pamesti. 
Tai ir bus gana nes kaip da

bar byro ir guzutes mažai yra, 
kuriu turi kareiviams prista
tyt, tai žmonelei malszei pasi
elgia, namuose tuno ja ir dūsau
ja, mislydami apie savo grie- 
kelius.

Ateis vela geri laikai, 
Bus linksmi Lietuvos vaikai,

Visi pasitaisys,"
‘1 Saule” skaitys, 

Bėdos visos ir 'kares; dings, 
Ir pinigėliu daug surinks!

KAS GERIAU

Musu Skaitytojams!
Siuncziant pinigus per ban

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

BSr1 PRISIUSKITE
TIKTAI 50<? O APLAIKYSI-

juom yra, gali būti dorais. Jei
gu pats AVerneris buvo godum 
ir užsikietejusiu ant nelaimes 
žmonių, tokioms turėjo būti ir 
jo pati su duktere. Jos buvo 
kurezios ant vaitojimo pavar
gėliu, džiaugėsi isz nelaimes 
kitu; priek tam turtai pakele 
jas in puikybe jog laike neapy
kantoje sieratas ir vargszus. 
Motina ir duktė viena in kita 
buvo nedorybėje panaszios ir 
troszko idant visus perauksz- 
tint pareduose ir turtuose. Ro
že buvo labai per motina isz- 
paikinta ir mane sau jog pato
gesnes ir turtingesnes mergi
nos ant svieto nebuvo, per ka 
visus niekino ypacz biednes- 
nius už save o jeigu pamatyda
vo kokia patogia mergina tai 
butu primanius tai butu peiliu 
ja nudurus. Mylėjosi pareduo
se ir tai tokiuose kurie buvo 
dideles vertes o motina ant jos 
užsigeidimu tuojaus tikdavo. 
Turtingesni vaikinai apie ja 
tupinėjo ir vadino ja karalaite 
isz ko ji labai putėsi. Mokslo 
mažai turėjo o ir nemėgo kny
gų per ka ir nieko nežinojo. 
Jeigu kartais Rože ir užsiimda
vo skaitymais, tai jokiu knygų 
nemego skaityt kaip tik apie 
razbaininkus ir kitokius niekus 
isz ko jokios naudos apszvieti- 
me neturėjo. In bažnyczia ėjo 
kas szventa diena bet ne isz pa- 
bažnumo tiktai idant visiems 
pasirodyt o ir savo parėdus pa
rodyt.

Motina su duktere pinigu

sziauszybes Wernerienes ir jos 
dukters ir kaip jos su ja kožna 
karta szaipei apsieidavo, tai 
tas labai jai rūpėjo. Ema neno
rėjo ju pamesti ir darbu atsa
kyt o tai del to, idant priesz ki
tus neapkal'betu ir galėtu ne
tekti geriausiu darbdayikiu 
perka turėjo nu'kenst tykybeje 
ta viską. Del Wernerienes ir 
jos dukters buvo kaip peilis 
krutinėję, kada iszgirsdavo ki
tas pones giriant Ema. Vienok 
nieko negalėjo pikto iszrasti 
ant vargingos merginos. Kož
na diena mate abidvi kaip 
auksztos ponios atsilan'kinejo 
su visokiais reikalais pas Ema, 
ka negalėjo isz pavydumo nu
kenst. Kožna karta, kada Ema 
nuneszdavo koki 'darba pas 
Werneriene, tai iszradinejo vi
saip o viena karta nedora Rože 
mete jai in akis szilkino szlebe 
o kuri buvo labai gerai pasiūta 
ir plūdo kas jai ant liežuvio 
papuolė. Paėmė Ema su asza- 
lomis szlebe nuo žemes ir nors 
nereikejo nieko pataisyt, vie
nok turėjo nors nereikalinga 
siūle padarytie.

O kad negalėjo niekuom 
kenkti Emai, misiijo kokiu bu
do inlkasti dora mergaite. Jau 
negalėjo ilgiau klausyt pagyru 
paszaliniu atiduotu del Emos 
ir jog nekalbėjo apie Werne
rienes ir jos dukters parėdus, 
siuto isz piktumo ir agnia

spjaudė ant merginos, 
motina su duktere 
mislyt apie padaryma pikty
bes. Bet kaip ežia pradėt ir ka 
iszmislyt ? — Vela del ju dvieju 
nauja rūpestis. Ar ežia pradėt 
peikt priesz visus? Bet tai nie
ko nekenks nes visi pasipažino

Czia! suradimo. Vienok taip nebuvo, 
pradėjo Vos atvyniojo szilkini cei'ki ku

ri AVerneriene davė sint, sztai 
iszpuole branzalietai ir nusiri
to po kojų Emos.

Czia dabar Ema kliktelejo ir 
toji skaisti mergina, žydinti 
kaip lelija, ant kart kaip drobe

ant darbsztumo Emos. Apmis-! pabalo o aszaros kaip srioves 
lino kita būda per kuri ja su- Į pradėjo isz akiu te'ket. Palici- 
bjaurint del visu. A lena diena jautas, atidaręs duris paszauke 
AVerneriene liepe paszaukt pas.isz lauko da kelis tarnus. Tieji 
save Ema ir parode puiku szil- metėsi in grinezele pagriebė, 
kini pirkini isz kurio ketino kaip velnei gera duszia 
būti szlebe del Rožes. Ilgai toniszku szaipu ir 
tauszke apie nauja szlebe nes kalėjimu. Blankiene tame laike 
eina apie pasiuvimu ir kaip ji gulėjo nuo keliu sanvaieziu,

su sze-
nuvi'lko in

būti būti pasiūta. ■ suimta liga, ir kada apie tai da-
Kada jau apie viską pakai- girdo jog Ema dasileido vagys- 

bejo, paklausė ar da in kur ne- tos, in kėlės dienas numirė.
turi kokio reikalo ? Ema atsa- Kada nekalta Ema su triuk- 
ke: — Eisiu da ant trumpos va-1 szmu tese pro narna AVernerio, 
landeles in miestą. i motina su duktere stovėjo lan-

— Na, tai gryždama užeisi, guose ir su dideliu džiaugsmu

Brangus Versziukas

tai asz da indesiu kas reikia 
prie szlebes.

Ema, nieko pikto nesitikėda
ma, ramiai iszejo. Toji prakeik
ta ragana in ceiki invyniojo 
brangius branzalietus su kitais 
daigtais.

Kada Ema sugryžo, už ady- 
nos, jau viską rado suvyniota; 
paėmė tai ir indejo in gurbeli 
prie kitu ceikiu kuriuos gavo 
nuo poniu ir nusidavė in savo 
grinezele. Vos inejo in vidų, 
inpuole tuojaus miestisz'kas 
tarnas su piktumu ir paszauke:

— Turi tuojaus atiduot pa
vogtus branzalietus!

ir szaipu žiurėjo ant to gailin
go perstatymo o veiksmas ne
kaltos mergaites atsimuszinejo 
in j u ausis.

O, tegul tokios netikiu mote- 
ires skradžei žeme nueina ku- 
įrios stojosi priežastim kenteji- 
■mu kitu. Del tokiu nematoma 
ranka ženklina virok^ prapul
ties.

Nelaiminga Ema likos kaip 
didžiausia nusidėjėlė instumta 
in kalėjimu. Kvotimas jos buvo 
tokis jog nieko ji nežinojo apie 
branzalietus ir kaip teisinosi 
tai turėjo paezios insipainiot 
in pilkiui. Bet sudžia ant tokio

Kitus vėl vilioja, 
Nesenei pasimirė lėtas vyrelis, 

Nužemintas tarnas bobeles, 
Kuris su pantapliu tankei 

gavo,
Ir in kita svietą insigavo.
Boba tuoj gavo vyra kita, 

Norėjo pliekti su pantapliu ir 
szita,

Bet tas to labai nenorėjo, 
Bobelei kaili puikei iszakejo.

Ka tada jam boba daro?
Per žandarus pas vaitu varo, 
Kur užmokėjo 20 doleriu, 

Isz ko buvo labai nesmagus.
Da boba pasiutimo -nenustojo, 

Koki tai latreli sau ipasi- 
jeszkojo,

Kuris žmogeli sunkei pažeido, 
Net per ausis krauju iszleido.
Tokios tai naujienos ant szio 

balto svieto,
Ir tai tanikei atsitaiko ir tai ne 

vienoje vietoj,
Czia vela kita tokia pagonka. 

Czionais gimus, badai
Amerikonika,

Apsipacziavo su paezedžiu 
vyru, 

Žmogum davadnu, labai geru,
Kol Medini buvo, grąžei 

gyveno.
Kad ir varga vargo, nedejavo, 

Bet kada kelis szimtelius 
susidėjo,

Boba pasiėmus pinigus isz- 
pleszkejo.

Dabar, žmogeli, dejuok,
Ir in kuloka dūduok, 

Davei bobai dideliu valia, 
Ir ka padare toji nevalė? 
Vai, tik ir vargas, su tom

nesigailėjo o kuriuos tėvas per 
godumą surinko, tai jodvi pil
nom saujom barstė. Bot AVerne- 
ris, būdamas turtingu ir pasi
putusiu puikybėje o paezia ir 
duktkere mylėjo labai, tai de] 
ju dvieju nepavydėjo ir tuom 
laik da labiau savo skolininkus 
spaude idant atlygint ta, ka 
pati su duktere iszleidžia. A7er- 
ka ne vienas katras inlindo in 
jo kiszeniu, jau tas turėjo sto
tis ubagu. — Tasai netikės lat
ras ne viena gimine nugramz
dino in dideli varga o ant ver- 
keneziu ir dojuojaneziu neturė
jo jokios gailesties. Kaip vel- 
nes džiaugiasi isz vaitojimo 
sieratu ir naszliu kuriu vyrus 
instume in gra'ba per savo prie- 
žasti. Jeigu paregėjo einanti 
ulyczia suvarginta per ji žmo
gų, apskurusi, tai juokėsi isz 
savo afieros kaip velnes duszia 
prigavės. Žodžiu kalbant, pa
dūkęs godumas suvis AVerneri 
in velnią paverto nes jo duszia 
turėjo už dievaiti apkaustyta 
skryne su pinigais.

O kad AVerneriene su dukte
re laike save už puikiauses vi
sam mieste tai ir kaip kitos da-

Szitas versziukas, prigulin
tis prie Roberto Jargo, isz 
Andover, Iowa, atnesze jam 
455 doerius kaipo dovana, 
aplaikyta ant gyvuliu paro
dos Quad paviete. Yra tai 
brangiauses versziukas ku
ris aplaike tokia augszta pre
ke.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Ema, nusiminus isz tujų žo
džiu, atsake:

— Tamsta blusti, tai gal kas 
kitas nužiūrėtas o ne asz!

Bet tasai da ruseziau pa
szauke :

— Atiduokie greitai ir nieko 
nekalbėk!

Ema jausdamasi nekalta, at
sake drasei miestiszkam tar
nui:

—- Asz apie jokius branza
lietus nežinau'bet del dase'kimo 
gali tamsta iszkresti grinezele 
kurioje visas mano turtas tal
pinusi.

Miestisz'kas tanias, kuri pa
vadinsime palicijantu, pradėjo 
ant tikro 'krest bet nors gerai 
krėtė, negalėjo rast jokiu bran- 
zalietu. Kada jau iszkrete, pri
siartino ant galo prie gurbelio, 
kuriame da parnesztas darbas 
talpinosi. Czia nekata mergina 
tarė linksmai: — Ir czia nieko 
nerasi ko tamsta jeszkai; czia, 
tame gurbelyj, yra ceikis kuri 
sziadien parsinesziau.

— Asz turiu viską peržiūrėt, 
— atsake palicijantas, kuris 
jau in nekaltybe Emos pradėjo 
tikėt ir menkai turėjo

teisinimosi nežiūrėjo nes tai 
nebuvo davadu del Emos o ir 
visai likos apkaltinta kada 
AA’erneriene stojo in akis ir sta- 
cziai pasakė jog ji branzalietus 
pavogė.

O, kas gali apraszytie grau
dumą sieratos! Nuo visu ap
leista, isz szloves nupleszta, in 
kalėjimą investa o jokio budo 
neturi ant apsigynimo savo ne
kaltybes; ir ar gali būti kelkis 
didesnis sopulys del tos jaunos 
mergeles tykios ir teisingos du- 
szios! Sudžia nenorėdamas, bu
vo priverstu laikytie ja nužiū
rėjime kaipo vagilka. Anenok 
per užtarimą auksztu ypatų,

bobom,
Ypatingai su paeziom nelabom,

Tiktai grinezioje sėdėt be 
darbo,

Isz ko vyras turi daug vargo.
Tai szirdeles tosios bobeles 

visur szunybiu iszdaro ir savo 
pasiutima varo, grineziu neap- 
žiuri ka vyrai pakramta tur.

Tūlas kunigaiksztis už svar
bu prasižengimu vieno padono, 
nusprendė ji ant smert. Tasai 
vargszus, puolės unt 'keliu, mel
de jo susimylcjimo bet veltui, 
kunigaiksztis buvo nepermal
daujamas.

Tada nelaimingas žmogelis, 
kuri sargai vede, matydamas 
jog jau niekas ji negelbės, pri- 
versas in paskutinybe, baisei 
susijudino ir pradėjo kuobjau- 
riausiais žodžiais plūsti ant ku- 
nigaikszczio. Kunigaiksztis ži
nojo jog tas žmogus ka toki 
kalba bet per dideli laruma 
žmonių, negirdejo ir paklausė 
viena isz dvaroku, ka toki jis 
kalbėjo? Dvarokas, kuris 'buvo 
doru žmogum, atsake:

— Alaloningas kunigaikszti! 
Jis kalbėjo jog tasai kuris pa
rodys miclaszirdyste ant szio 
svieto, aplaikys mielaszirdin- 
guma’ aut ano svieto kur visi 
dideli ir maži vargszai bus sū
dyti.

Kunigaiksztis susijudinęs 
tais žodžiais, dovanojo gyvasti 
prasikaltėliui. Tada antras 
dvarokas tare in ta pirmutini, 
jog netinka savo pono prigau
dinėti o atsigryžes tarė kuni- 
gaikszcziui, dūduodamas, jog 
jis ji prigavo, nes tasai pikta
darys taip nekalbėjo kaip jam 
pasakė dvarokas, tiktai bjau
rius žodžius mete ant kuni- 
gaikszczio. Kunigaiksztis dirs
telėjo rustai ant abieju dvaro
ku ir tare in ta antra:

— Ar žinai tu? Jo melagyste
yra geresne negu tavo teisybe. 
Jo melagyste padare mielaszir- 
dyste, tavo teisybe butu pada
rius didesne rūstybe; jo mela
gyste apsaugojo gyvasti; tavo 
teisybe butu atėmus gyvasti, 
vienok, — dadave atsigręžda
mas in pirmutini: — Daugiau 
nemeluok.
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ATelniszkas Malūnas, Ant 
Kalno AZiedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
A.pie Stebuklinga Puodą, Dai- 
aele, 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, Nelobulas Žmogas, Po 
Laikui, Onytės Laime, Per 
Neatsarguma In Balta ATergi- 
ja, Pusiau-Gavenis, AZieszpats 
Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva
ke, Del Pirsztiniu, Apie Miri
mą, Pavasaris, Apie Saula, 
Menesi, Žvaigždes Ir Kitus 
Dangiszkus Kunus, Meszla-Ve- 
žis, Grapas, Egli-Aržuolas Ir 
Uosis, Budyne, Baisi Naktis, 
Dzuoko Pasaka, Protas Ant 
Proto, Ir Keletą Trumpu Pasi
skaitymu. Ant Adreso: 
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa. U.S.A.

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto iu 

dtas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule* 
situ 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 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
mums darba ir daug ergelio!

dekretas likos atidėtas ant
liaus.

(Bus daugiau)

to-

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

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio -15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas:

Saule Publishing Co.,

vilties'skaitykit “saulę” platinkit

Taikos Komisija Svarsto Apie Pakaju

Szitie kongresmonai svarsto apie nauja byla vadinama 
Fulbright Pakajaus Planas. Kada kare pasibaigs tai toji ka- 
misija darys iszlygas kaip užbaigti taika pasekmingai.

Istorija apie Amžina Žydą. 
Jo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:

Saule, Mahanoy City, Pa.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
—o---

Yra tai stebėtina kny-

Igute, nes joje randasi 
daug teisybes ir jau 
daug atspėta kas buvo 
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 25^ o gau
site per paczta.

S “Saule,” Mahanoy City, Pa.
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"SAULE" MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines Seibert, Ala., 'kur mokina ka
reivius kariszlko mokslo.

— Ketverge (pripuola Szv. 
Urszuleis su Draugėms.

—• Ana diena motoravo in 
miestą gerai žinomas biznie
rius p. R. Milius, isz Miners- j 
vilios, atlankyti įsavo pažysta- i 
mus,' taipgi atlankė ir redakci
ja "Saules,” nes 'ponas Milius 
yra musu szimtprocentiniu 
s'kaitytojum per daugeli metu. ( 
Ponas Milius yra 'senu kareiviu 
nes tarnavo Pirmutinėje Svie- 
tineje Karoję.

f Petras Kauszas, 315 E. 
Market uly., mirė praeita Pet- 
nyczia Ashlando ligonibuteje 
po trumpai ligai. Velionis pri-l 
buvo in Amerika apie 35 metus i 
adgal, pirmiausia apsigyven
damas Filadelfijoj po tam at
sikraustė in Mahanoju. Prigu
lėjo prie Szv. Juozapo parapi
jos. Paliko paezia Jeva, tris 
dukteres ir keturis sūnūs. Lai
dotuves atsibus Seredoj 8:30 
vai. ryte, isz namo dukters Zo
fijos Nanartaviczienes, 229 E. 
South uly., po direkcija gra'bo- 
riaus L. Trasikausiko.

— Sukatoje, 9-ta vai. ryte, 
Szv. Juozapo Lietuviu 'bažny- 
cziojo Kun. P. Czesna suriszo 
mazgu moterystes pana Fran- 
ciszka Boczkauskiute, duktere 
mirusio leidėjo "Saules” Vla
dislovo D. ir ponios Zuzanos 
Boczkauskienes, 'nuo 338 W. 
Mahanoy Avė., su Jereimaju 
Leary, isz Filadelfijos, sūnūs 
Mrs. Daniel Leary, nuo 25 W. 
Mahanoy Ave. Po suriszimui 
jaunavedžiu Kun. J. Bagdonas 
atlaike Miszias. Pana Terese 
Paserpskiute atgrajino Miszias 
ir puiku marsza del jaunave
džiu, taipgi pagiedojo kelis so
los, po tam svodbinis pulkas 
nusidavė in Elks svetaine ant 
E. Centre uly., ant skaniu pietų 
ir pasilinksminimo. Bažnyczia 
buvo puikiai papuoszta. Nuo
takos sesuo Eleonora ir Joseph 
Martin isz Atlantic City, N. J., 
buvo svotais. Jaunavedžiai isz- 
k oliavo ant saldžiosios keliones 
in New Yorka ir Bostoną po 
tam apsigyvens Filadelfijoj 
kur jaunavedis turi užsiėmimą 
su Elcktro kompanija. Vakare 
motina jaunavedės pavieszino 
svetelius savo namuose. Lin
kime jaunavedžiams ilgo pagy
venimo vedusiam luome ir ži
los senatvės. Nuotaka dirbo 
nuo kokio laiko "Saules” re- 
clysteje kaipo knygvede.

— Ponas Kazimieras Ber
natonis, isz Shcnandorio, atsi
lankė pas savo pažystamus 
mieste, taipgi ir užėjo in re
dakcija 11 Saules ’ ’ atnaujinti 
savo prenumerata už laikrasz- 
ti. Ponas Bernatonis yra senu 
kareiviu isz Pirmos Svietines 
Kares, kuris radosi ant tarnys
tes Camp Lee, Virginijoj kur 
aplaike savo pirmutini mokslą 
po tam likos nusiunstas in 
Francija drauge su tukstan- 
cziais kitu Amerikoiiiszku ka
reiviu tarp kuriu radosi 'dauge
lis Lietuviu ir kitu tautu vy
ruku.

Maizeville, Pa. J Jonas Presz- 
keviczius mirė namie Sukatos 
ryta. Velionis gimė Lietuvoje, 
pribūdamas iii Amerika da 
jaunu vaikinu. Prigulėjo prie 
Szv. Ludviiko parapijos. Pali
ko paezia Ona, septynes dukte
res, sunu, broli Mahanojuj ir 
septynis anukus. Graborius 
M enk e v i c z i u s la i d o s.

Nubaudė Pacziule
Kaip Kūdiki

Jersey City, N. J. — Misiuke 
Elena Korszek apskundė savo 
vyra už pasielgimą su ja kaip 
su kūdikiu. Sztai kaip ji apie 
tai kalbėjo sudžiui: "Jis mane 
paguldydavo ant keliu ir už
duodavo per sėdynė keliolika 
smarkiu ypu su pantapliu už 
tai, kad asz jo neklausydavau 
ir už mažiausia prasikaltima 
mane tankei taip nubausda
vo.” Vyras turi 43 metus o jo 
pacziule ka tik pabaigė 27 me
tus. Sudžia iszklauses abieju 
szaliu, paliepė susitaikint ir ei
ti abiems namo ir gyventi su
taiko j e.

Motere Palaidota Vie
nam Grabe Su Kate

Stromsburg, Ind. — Senija 
Shelbner, mirus ana diena, pa 
liko testamenta kuriame pa
liepė palaidoti save drauge su 
savo mylima kate. Dabar gi 
mines užvede teismą kad su
laužyt taji juokinga testamen
ta, tvirtindami, buk motere bu
vo sumaiszyto proto ir nežino
jo ka daro.

Dovana Už Padirbima
Eroplano

Red Ginsberg, 14 metu am
žiaus studentas, aplaike pir
ma dovana už padirbima szi- 
to eroplano, kuris buvo vie
nas isz geriausiu visoje kla- 
soje. Už jo darba jis aplaike 
kariszka bona.

Laivai Kurie Gabena Viską

Kur tik musu kareiviai keliauna tai paskui juos plaukia szitie milžiniszki laivai su 
kareiviais, maistu, armotoms įr trokais kuriuos iszkrauna kaip tai matome ant paveiks
lu, tai yra isz užpakalio tiesiog ant kranto.

Motina Privertė Savo
Dukrele Paleistuvaut

New York. — Kada Gracija 
Leesberger, 16 metu, radosi ant 
pamaldų, kurias laike Evange
listas ir sugraudino klausan- 
czius su savo pamokslu ir kad 
nusidejelei sugryžtu prie Dievo 
ir darytu pakuta, mergina taip 
susijudino pamokslu Evange
listo, kad atsistojus pradėjo 
apsakinėti atvirai savo kaltes. 
Mergina kaltino savo motina, 
nes toji nelaba motina priverti- 
nejo ja prie paleistuvingo gy
venimo su vyrais. Ant josios 
iszpažinimo, palicija padare 
ablava ant motinos namo kur 
aresztavojo Leesbergiene ir 
keturis vyrus kaipo ir dvi su- 
terszta.s balandėlės. Gracia li
kos atiduota in rankas Vaiku 
Drauguve.

Amerika Neteko Jau

115,201 Kareiviu
Washington, D. C. — Karisz- 

' kas departamentas apgarsino 
i kiek musu kareiviu žuvo ant 
kares lauko nuo Gruodžio-Dec. 
7-tos, 1941 lyg Rugsejo-Sept. 
14, 1943 meto — viso yra 115, 
201 vyru. Tai yra, užmusztuju, 
sužeistųjų, paimtu in nelaisve 
ir dingusiu.

Ponia J, Grigutis, isz Wauke
gan, III., raszo:— Aplaikiau 
mano sena apdaryta malda- 
knygia, kuria buvau jums nu
siuntus ant apdarymo. Esmių 
labai užganadyta isz jusu dar
bo, nes knyga dabar iszrodo 
kaip nauja. Acziu jums iszir- 
d ingai.

Geriauses Loszejas Beisboles

Pacztas Turi Pereiti

Kada buvo elevatorių strai- 
ka, Rockefeller Center, N. Y., 
pacztas negalėjo pereit in pa
skirtas vietas bet valdžia to 
nepaisė ir pacztas turėjo bū
ti pristatytas, nors gromat- 
ncszei buvo apkrauti su mai- 
szais.

Kvailas Szposas Užsi

baigė Mirczia

Motere Nesziojo Szun- 
kalnieriu Per Visa

Diena

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Detroit, Mich. — Franas^ 
iMunsen, turėdamas geros veis | 
!les szuni, nupirko jam skurini - 
^kalnieriu iszdeta brangiais ak- 
įmenukais ir sidabru.. Palikes 
szunkalnieriu namie, iszejo in 
kroma. Pati, užtikus taip pui j 

i ku kalnieriu, labai jai patiko ir 
i užsidėjo ant kaklo, norėdama- 
Įprisižiuret veidrodyj kaip isz
rodo. Ant nelaimes suspaudė 
pat-užsirakinanezia spynute ir Į 
szunkalnieriu negalėjo nuimti; 

jo ant didesnes nelaimes jos vy-į 
ras pamėtė sidabrini raktuką 
nuo kalnieriaus. Pati buvo pri
versta szuniszkam papuoszime 
vaikszczioti per visa Nedeldie- 
ni pakol Panedelyje slusorius 
spyna atrakino.

Bjaurus Pasielgimas
Tėvo Su Duktere

Jamestown, W. Va. — Miko
las Sollerman, 56 metu am
žiaus, likos aresztavotu už 
bjauru pasielgimą su savo 
szesziolikos metu dukteria Ve
ra. Pagal pripažinimą mergai 
tęs tai tėvas ja kankino degin
damas ja su inkaitusia geležia, 
pjaustė su peiliu, bade su ada
tomis ir kitokius sopulius už
davinėjo. Mergaite buvo pabė
gus isz namu apie du metus ad
gal tuoj aus po mireziai savo 
motinos o kada tėvas vela ap- 
sipaeziavo, nurasze dukterei 
kad sugryžtu namo ir viskas 
bus dovanota bet kada sugry 
žo, moezeka taip neapkentė 
mergaites kad pakurstė tęva 
idant jis dukteria kankytu vi
sokiais budais, kad tik iszvary- 
ti ja isz svieto.

Jau Tik Tos Merginos
Siunta

Seni Ir Kvaili

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

Chicago, Ill. — Czionais ana 
diena atsibuvo vinezevone ko
kio tai Jono Siderovicz su Ane
le Mazurkevicz. "Jaunikis” 
yra 86 metu amžiaus su de- 
szimts vaikais o nuotaka yra 
80 metu amžiaus, su devyniais 
vaikais. Vaikai abieju pasi 
prieszino priesz toki suėjima in 
pora bet senis kalba buk "jis 
žino ka daro ir vaikai negali ji 
sulaikyti nuo apsipaeziavimo 
su savo mylima.”

Skaitykite “Saule”

Žmones Dagyvens
100 Metu

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas 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 suprastu

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

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

O- VISOS TRYS 
KNYGUTES 

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIŪS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

ISZ SHENANDOAH, PA.

— Pulkininkas Klemensas 
Kaziunas aplaike nuo valdžios 
garbes pripažinimą už atsižy- 
mejima savo užduotyje karisz- 
kam moksle valdyme laivo ka
da plauke prie Sicilijos, Itali
jos ir apsaugojo savo laiva nuo 
nepriėteliaus užklupimo. Jo 
įbrolis. Povylas randasi Camp

Buvusis New Yorko pacztorius, James Farley, apdova
nojo auksiniu medaliu Joe Gordon, už geriausia loszima 
beisboles, laike paskutinio loszimo szia vasara.

New York — Izaokas Zim
merman, 15 metu amžiaus, tu
rėjo plunksna ir kaip mane tai 
jam turėjo pavogt ja vienas isz^ 
jo broliu. Brolis nežinojo kat-į 
ras papilde vagysta bet nutarei 
tai isztyrineti tokiu budu kaip 
mate krutumuose paveiksluo
se — per užnerima virves ant 
kaklo.

Izaokas paszauke du bro- 
ius, vienam užtraukė virve ant 
kaklo o kitam liepe būti liūdin
to jum bet antras brolis likos 
paszauktas in stuba per moti- 

į na idant eitu in sztora.
sugryžo, su baime paregėjo kad 
jo brolis jau buvo negyvas nes 
kaip rodos Izaokas jam užtrau
kė virve per druezei ant kaklo. 
Izaoko lyg sziol palicija da ne
surado.

Kansas City, Kans. — Vyrai, 
saugokitės nuo savo moterių ir 
mylimu o savo "seifti” britvas 
užrakykite gerai in stalcziu nes 

(teminkite ka sziadien motere- 
I les ir merginos daro su jusu 
britvoms... pradeda skusti savo 
kojas. Del ko? O-gi del to, kad 
paneziakos, būdamos plonos 
szilkines, plaukai buna matyt 
per paneziakas o idant tam už
bėgti, pradėjo plaukus nuo ko
jų skųst. — Gal ateityje ir no
sis pradės nupjauti nuo veido 
idant būti madoje.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRĄBORIUS

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

Kada

Neužmirszo Pacziules
Savo Testamente

Minneapolis, Minn. — Tur
tingas biznierius, Fredrikas 
Sewera, mirdamas paliepė sa 
vo advokatui suraszyti pasku
tini testamenta ir neužmirszti 
apie jo pacziuie kuriai paliko... 
penkis dolerius. Apie penkioli
ka tukstaneziu doleriu užrasze, 
savo broliui. Pasirodė, kad tu
rėjo labai mylėti savo pacziule, 
jeigu tik tiek jai paliko isz sa
vo turto. O gal bobele ant to už
sitarnavo. Kas žino?

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Clive M. McCay, profeso
rius isz Cornell universiteto, 
tvirtina buk žmones gales 
lengvai dagyvent lyg 100 
metu, jeigu valgys tinkamus 
valgius. Iszbande jis tai ant 
žiurkių kuriom prailgino gy
vastį ant 1,000 dienu ir sako 
kad ir žmones gales gyventi 
ilgiau valgydami tinkama 
valgi.

SAULE’’ YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Kliubas Afrikoje Del Kareiviu

-   ....... - —■—7^

Kur ten Tunisijoj, ant lauku Afrikoje, stovi szitas ka
reiviu kliubas kuri pastate kareiviai isz likucziu suardytu 
eroplanu kur praleidžia nuobodu laika. Isz deszines stovi 
majoras Green, Hildegarda Darrin, Raudono Kryžiaus tar
naite ir kiti kariszki virszininkai.

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. 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.


