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Isz Amerikos
NORS JA APGAVO 

į -Bet Ji Mylėjo

‘ Chicago, Ill. — Kada Juras 
Miškovicz stojo czionaitiniam 
sude už apgavima Elzbieteles 
Policziutes, kuriai norėjo par
duoti maszina del dirbimo bu- 
maszku isz czystos popieros, už 
keturis tukstanczius doleriu, 
mergina stojus sude atsisakė 
ji aresztavoti nes prisipažino 
atvirai sude kad ji myli ir pri- 
szokus prie jo karsztai pabu 
cziavo ji in lupas. — Tokia tai 
tikrai bus teisinga pati.

Baisi Eksplozija Gazo 
Užmusze Du Žmones

Ir Sužeidė 26-
Easton, Pa. — Isz nežinomos 

lyg sziam laikui priežasties, ki
lo baisi eksplozija Easton Gas 
yiorks, kurioje žuvo du žmo
nes ir 26 sužeisti. 25 namai li
kos suardyti. Manoma kad tai 
darbas sznipu arba sabotieriu. 
Eksplozija suardė visa dirbtu
ve ir aplinkinius namus. Li 
gonbutes pilnos sužeistais isz 
kuriu keli gal mirs.

Daktarai Susiuvo Ligo
niui Szirdi Ir Yra Gyvas
r Ney York — Labai svarbia 
operacija padare daktarai czio- 
naitineje ligonbuteje ant Cal
vin Mascalero szirdies, kuria 
kulka isz revolverio jam per- 
plesze ir iszlindo per peczius. 
Kada ligoni atveže in ligonbu- 
te tai daktarai mane kad jis 
tuoj mirs bet daktaras Monta 
guo, su pagialba savo draugu, 
paguldė mirsztanti ant stalo ir 
ėmėsi prie darbo. Perpjovė kru
tinę, iszeme szirdi ir susiuvo ja 
trejose vietose po tam vela szir
di indėj o in savo vieta, ligonis 
pasveiko ir sziadien jaucziasi 
sveiku. Panaszi operacija yra 
tai treczia daktariszkam moks
le. Viena likos padaryta San 
Franciske o kita Los Angeles, 
Calif., keliolika metu adgal.

Žmones Aplaikys
Daugiau Sviesto

Washington, D. C. — Gyven 
tojai aplaikys daugiau sviesto 
szia žiema, daugiau ne kaip 
praeita vasara aplaikem. Pra
eita Vasario menesi gyventojai 
turėjo tik 100 milijonu svaru o 
Spalio menesyje turėjo 130 mi
lijonu svaru ir tas skaitlis pa
sididins ateityje. Kožnam žmo
gui užteks sviesto ant jo pa
reikalavimo.

{SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI?

Italiszkos Moteres Jeszko Vandens

SZETONISZKI
ŽVĖRYS

Moteres Neapoliuje, Italijoj, neturėdamos vandens, jesz
ko jo ulycziu instaigose po visas dalis miesto, nes Vokie- 
cziai suardė vandenines paipas kada bombardavo miestą. 
Allijentai užemia miestą stengėsi pristatyt vandeni del 
miesto, sutaisydami sutrukuses vandenines paipas.

Tėvas Sveria 400 Sva
ru, Motina 450 o Duk

rele 658 Svaru
Dallas, Tex. — Kada pana 

Edna Gorman, sverenti tik 658 
svarus, pribuvo in czionais isz 
Perioscope, ant geležinkelio 
stoties turėjo pasikalbę j ima su 
laikraszcziu reporteriais szi- 
taip: “Asz esu 29 metu am
žiaus, 5 pėdu ir 5 coliu augsz- 
czio, czeverykus neszioju 9 nu- 
mario, platumo esu aplinkui 
6^4 pėdu, blauzdos mano 32 co
lei aplinkui ir'sveriu 658 sva
rus. Mano motina sveria 450 
svaru o tėvas 400 svaru, septy
ni mano brolei ir sesutes sveria 
kožnas nemažiau kaip po 218 
svaru. — Sunkus bus gyveni
mas su taja storule, katras ja 
gaus už paezia.

Gailestis Užmusze Ark
lį Po Mircziai Pono
Williamsport, Pa. — Penkes 

minutas priesz mirimą nuo szir
dies ligos, ūkininkas James 
Sounders paszauke prie saves 
savo numyletina arkli ir pra
kalbėjo in ji meilei. Visa taja 
diena arklys nieko neede ir sto
vėjo tvarte su palenkta galva. 
Szeimyna paszauke gyvuliu 
daktara ant isztyrinejimo prie
žasties nuliudimo arklio bet 
dakaras nieko nesurado ir nu
tarė kad arklys neserga. Ant 
rytojaus arklys pastipo o kaip 
daktaras tvirtina tai ji užmu
sze didele gailesties netekime 
savo pono.

-------------□-------------

Anglija iszduoda kas me
tas arti bilijoną doleriu ant ta
bako ir pypkių.

23 Vyrai, Moterys Ir 
Vaikai Iszskersti Per 
Vokieczius Nekaltai
Caiazzo, Italija — Vienas 

Vokiszkas pulkininkas, du ser
žantai ir vienas kapralius nu
žudė szaltam kraujuje 23 vy
rus, moteres ir vaikus mažam 
miestelyje San Giovani Paolo, 
artimoje Caiazzo, nakties lai
ke.

Vokiszkas pulkininkas, nu- 
pleszes savo czina nuo kruti
nės, persistatė save kaipo Ame- 
rikoniszkas kareivis, nuėjo pas

Jeigu Neuždirbi $125
Ant Menesio, Tai 

Nesipacziuok
Duluth, Minn. — Vietinis 

bankas ana diena iszdave savo 
darbininkams nauja ukaza kad 
nesipaeziuotu jeigu neuždirba 
mažiau kaip po 125 dolerius 
ant menesio. Bankos virszinin- 
kai tvirtina kad vyras, kuris 
mažiau uždirba kaip po 125 do
lerius, sziadien negali užlaiky
ti paezia ir vaikus todėl iszda
ve toki ukaza.

Paszove Simu Kad Isz- 
gialbet Jo Duszia Nuo

Prapulties
Deming, Ill. — Georgio Pu- 

cceno guli ligonbuteje su trimi 
kulkoms savyje, kurias palei
do in ji jo tėvas.

Ant užklausymo del ko tėvas 
szove in sunu, senelis atsake1 
“Szoviau idant iszgialbet jo 
duszia nuo prapulties, geriau 
butu man ji užmuszti ne kaip 
palicija turėtu tai padaryt nes 
vaikas buvo nepaklusnus ir ėjo 
keliu piktadarystes ir apiplesz- 
damas visus. Visi mano pasi
stengimai atkalbinti ji nuo pik
to, ėjo ant niek, todėl nutariau 
ji pats užmuszti, ne kaip kiti 
turėtu tai padaryt.”

Sūnelis pasveiks o tęva pa
leido ant liuosybes ir jis iszejo 
isz kalėjimo apsiverkęs grau
džiai.

Italiszka ūkininką užklausda
mas, kur randasi Vokiszki ka- 
reivei toje aplinkinėje. Dvi jau
nos mergaites, manydamos kad 
tai isžtikruju Amerikietis, pa
sakė, kad Vokiecziai randasi 
ant artimo kalno. Pulkininkas 
paprasze kad mergaites eitu 
drauge su juom o kada atėjo 
ant pasakytos vietos, pulkinin
kas iszsitraukes revolveri nu 
szove be jokio žodžio abi mer
gaites.

Sugryžes adgal in savo pul 
ka, pasiėmė keliolika kareiviu, 
sugryžo pas ūkininką ir inme- 
te in grinezia kėlės bombas kur 
moteres vyrai ir vaikai buvo 
susikuopine kampelyje isz bai
mes, kuriuos visus užmusze 
szaltam kraujuje be jokios 
mielaszirdystes. Tasai szetonas 
žmogiszkam kūne paliepė ka
reiviams užkasti savo aukas 
bet kareiviai taip buvo perim
ti tuom žveriszkumu kad pa
bėgo. Tieji, kurie papilde taja 
skerdyne, sugryžo pas savo 
draugus juokdamiesi ir plak
dami juos ant pecziu rodos kad 
tai buvo didelis juokas.

Tasai atsitikimas sujudino 
taisei visa aplinkine ir net pa
tys Vokicziai neužtvirtina to
kio bestijaliszko pasielgimo ir 
badai generolas pradėjo tyri
nėjimą tosios nekaltos skerdy
nes.

140,000 Kariszku Ne- 
laisviu Amerikoj

Washington, D. C. — Dau
giau kai 140 tukstaneziai Vo- 
kiszku ir kitu nelaisviu randa
si czionais Amerikoj, kurie 
dirba ant ukiu, lauku ir kitokiu 
darbu.

Amerikoniszku kareiviu li
kos užmuszta ant kariszku

Szkotlandijoj jeigu loc- 
ninkai geidže idant žmones isz- 
sikraustytų isz namo, tai pa
ženklina duris su raudona krei
da,

Kur ten Australijoj — Ame- 
rikoniszkas kareivis, seržantas 
Elmer Thomas, 37 metu, isz 
Columbus, Ohio, laimėjo 40,- 
000 doleriu ant vaistines lote
rijos Queenslande.

London — Ryme, Italijoj, 
badai szimtai žmonių mirszta 
isz priežasties bado nes Vokie
cziai užgriebė visa maista nuo 
žmonių.

Žinutes
Chicago — Daugiau kai 350,- 

000 darbininku ant geležinke
liu kerszina straikuoti del di
desnes mokesties. Taipgi 35,- 
000 anglekasiu mano iszeiti ant 
straikos del didesnes mokes
ties.

Philadelphia, Pa. — Rūpin
damasi apie savo du sūnūs ku
rie randasi kariszkoj tarnystoj 
kur ten užrubežyje, Izabele 
Caukins, 70 metu, iszszoko isz 
ketvirto laipsnio per langa, už- 
simuszdama ant vietos.

Washington, D. C. — Dau
giau kai 35,000 anglekasiu isz
ejo ant straikos Alabamoje, In
dianoj, Kentucky, Ohio, Illino- 
juj, Pennsylvanijoj ir Arkan- 
suose kurie spiriasi didesnes 
mokesties.

Washington, D. C. — Valdžia 
apgarsino buk Amęrikoniszkas 
submarinas ‘ ‘ Dorado ’ ’ žuvo 
ant Pacifiko mariu, kaip rodos, 
buvo paskandytas per Japo- 
niszka laiva su kuriuom žuvo 
63 kareiviai.

Fort Benning, Ga. — Dvide- 
szimts aficieriu ir kareiviu li
kos užmuszti kada didelis ero- 

i planas susidaužė ant Lawson 
Field nakties laike.

Palm Beach, Fla. — Per su- 
lauku Europoje 879, 3,047 su- sidaužyma dvieju laivu, prie 
žeisti ir 2,840 nesurandamuju o czionaitinio pakraszczio ir po 
Italijoj užmuszta, sužeista ir tam eksplodavojo, 26 laivoriai 
nesurandamuju daeina lyg 6, likos užmuszti ir baisei apde- 
774 Amerikoniszku kareiviu. ginti o 28 sužeisti ir apdeginti.

Rusai Paėmė
Miestą Molitopol 

750,000 Vokiecziu Bėga Isz 
Tos Apylinkes; Rusai Daro 
Taika Su Lenkija; Amerikonai 
Paskandino 16 Japonu Laivu; 
Amęrikoniszkas Submarinas 

Žuvo; Eksplozija Gazo 
Easton, Penna.

LONDON — Rusai paėmė visa miestą 
Melitopoliu ant Krimejos kur atsibuvinejo kru
vini musziai su Vokiecziais per vienuolika die
nu, kuriuose užmuszta gal daugiau kai 30 tuks- 
taneziai Vokiecziu, daug sužeista ir paimta dau
gybe visokio kariszko materijolo. Daugiau kai 
750 tukstaneziu Vokiecziu likos apsiaubti per 
Rusus, artimoje upes Dniepro. Badai Rusija 
stengėsi padaryti taika su Lenkais kad tieji pri
stotu prie Rusijos kuri žada Lenkams duoti liuo- 
sybe ir lygybe. Ar Lenkai ant to sutiko tai da 
nedažinota. Rusai apsiaubė tukstanczius Vokie
cziu, aplinkinėje Dniepro, Kaukaze, paimdami 
miestą Dniepropetrovsk kuriame randasi dau
gybe visokiu fabriku. Taipgi prisiartino 18 my
liu areziau prie Krivoi Rog.

Bulgarijoj kas diena kyla smarkus maisza- 
cziai kuriuos Vokiecziai nepajiegia apmalszyti 
ir likos užmuszta keliolika szimtu Vokiecziu. 
Pasikelelei paėmė dideles kasyklas Kroecijoj ir 
netolima miestą Bosancka.

Amerikoniszki eroplanai perleke per Ang- 
liszka suspauda dienos laike ir bombardavo pa- 
krasztini miestą Evreux, 45 mylės nuo Pary
žiaus, sugryždami su visais eroplanais sveiki.

Anglikai bombardavo Vo
kiszkas dirbtuves lokomotivu, 
Kassele, kur beveik visas mies
tas likos suardytas per bom
bas. Anglikai neteko keliolika 
eroplanu.

Generolo MacArthuro ero
planai numėtė 221 tonus dina
mito in viena diena ant Satell- 
bergo, Naujoj G vino j e, kur ra
dosi keli tukstaneziai Japonu 
ir buvo priversti jeszkoti sau
gesnes vietos ant artimos salos 

bet daugelis isz j u prigėrė per 
suszaudyma j u laiveliu. Arti 
moje Bougainville suszaudyta 
szeszi Japonu eroplanai.

Prie upes Salween, Kinuose 
atsibuvo smarkus musziai tarp 
Kincziku ir Japonu, kuriuose 
likos užmuszta apie du tuks
taneziai Japonu.

Amerikonai paskandino 16 
Japonu laivu ir sunaikino dau
geli Japonu eroplanu.
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI?
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jera, norėdamas sekti tėvo pe- -J \ J ■ WJ*" I Tv E? O
domis. Ib laika buvo paskir- ■■■įh į V iSjQVffO UŽ OUC"“
tas in West Point, kuria akąde- " *

tems), pakabindavo viena ant 
szniurelio ir gerdamas kava ar 
arbata, žiurėjo in cukru ir ma

nio kad ji geria su kava ir palai- 
| žydavo cukru su liežuviu. To-

būti skausmo priesz užbaigos 
musu gy venimo.

Mirtis, tai kaip sapnas, yra 
dėl mirsztanczio — nežinoma. 
Niekas ne sztant paženklinti 

Del ko žmones sueina in po-, kiu budu jam szmotelis enk-[tikrai valanda užmigimo ir nie- 
ra?

Kas Girdėt
Ant tojo užklausymo tūla

zmotere atsako sekancziai:
Pirmiausia vyrai: — Tieji 

poruojasi isz meiles, kiti del 
pinigu o kiti vela del to, many-

raus užtekdavo aut trijų dienu, kas taip-gi negali tikrai žinoti

Apszvieta ir blaivumas ne
duoda tautai pražūti! Juk ir 
Žydai neturi jokios savo tėvy
nės o 'bet per didelia apszvieta

valandos mirties.

mija užbaigė 1917 mete.
Jis tarnavo Francijoj pir

mame pasaulio kare. Buvo su
žeistas Vosges apylinkėj, ir vė
liau apdovanotas Order of the

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

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. '<
Neku riuo.se a t s i t ik i muose,

kur smegenyse žmogaus da už
silaiko sziclk tiek jaustos, pavė
lina da ligoniui maustyti ir kal

dami, kad vyrai turi paeziuo- ir vienybe likosi valdonais ne' }jeįį įr tokiame atsitikime, at
tik vieszpacziu bet ir visu žmo-! jauezįa savo padėjimą, kad rei- 
mu- Įkia nesztis in ana svietą bet ir

—-------- - Visur del mus vejas puczia^a įac]a> negali sau perstatyt o
— Vienos del to, kad nori pa- in a'kis ir net szitam laisvam ja ajpįe taį jausį ar žinot kada 
siliikti Misis ir turėti savo stu- ^h'Pb Per savo kvailumą, už-i|ojį paįsį valanda mirties pri- 
. . i ... > . . . . .... .. 1 r ~ .. .. 4- n .... ... z ' z. . . . __ . • . .siartins. Kas kiszasi tiziszku 

'kentėjimu, tai tuju suvis mirsz- 
tantis nejauezia. Kada žmogus 
serga taip, 'kad turi mirti, be 
skyriaus, kokia liga serga ar 
nuo sužeidimu, tai jauslos so
puliu suvis neturi, taip, kad 
mirsztainti galima gnaibyti, 
deginti ir pjaustyti jo kuna, tai 
jis suvis to nejauezia. Teisybe, 
kad žmogus valandoje mirties, 
priesz tai atkenezia savo sopu
lius, nes mirsztant nieko nejau
ezia.

Daugeliuose • atsitikimuose 
pažeidimu nuo szuviu, norints 
žaidulys butu sunkus, bet ne
mirtinas, tai apsireiszkineja. 
Skausmas suvis kitoje dalyje 
kūno, yra taip, daleiskime: pa- 
szautos kepenys, jaucziasi 
skausmas akyje ir 1.1. Mirtis 
nuo nubegimo kraujo, kaip 
daktarai tvirtina, yra labai 
smagi, lyginai ir mirtis per pa
korimą. Žymus Succano, valan
doje savo mirties tarė: “Jeigu 
žmones žinotu kaip saldi yra 
mirtis, tai noringai kožnas mir
tų 'be baimes ir nesigailėtu pa
likti tuosius vargus ant szios 
aszaru pakalnes.”

tis o kiti del to, kad jaucziasi 
vieni.

Merginos del to pacziuojasi:

sitraukeme junga ant sprando.
Bovijom.es kaip vaikai, pa- 

megždžiodami kitoms tautoms? 
i Turime pritrauikima prie dide
liu daigtii o aipie mažiausia ir 
! reikalingiausia daigteli, kas 
tikrai kiszasi musu veikalu, ne
turime jokio iszmanymo. — 
Esame kaip tosios varles, in 
kur pasisukame visur mus gar- 
nei — dykaduoniai rija, ir isz

ba o be vyro to negali turėt.
Kitos del to: jog ne yra taip 

drąsios likti senom merginom. 
Kitos vela del to, kad geidžia i 
turėti pinigu ant paredu. Kitos 
idant po mireziai butu iszkalta 
ant jos paminklo: “czion guli 
mylima pati” ir vela kitos del. 
to, kad nemoka vyrui atsisa
kyt, kada tasai kalbina ja ap
sivesti. Dauguma iszteka už 
vyro tik del pinigu. Ant galo naudojasi, 
nekurios del to paeziuojasi kad j 
insimyli in vyra ir geidžia būti, tui e1 u 
jam prietelka ir pagialba ir, 
kad amžinai mylėtis ir būti del. razumu- 115ame kaiP tvora 

• r r t • • • • 1 isz nelygiu kuolu ir kuoleliu,
■kuri susideda isz žemu, augsz- 

i tu, plonu ir storu kuoleliu. Juo
kingai tokia tvora iszrodo ir 
mes panasziai iszrodome priesz 

■ apszviestunus.
Lietuvei ir Lenkai yra labai 

godus gaubės, kožnas mažiau- 
ses piszczikas, norėtu turėti 
virszu ant prastu žmonelių, 

.kaip tai vadina “karnų.” Ne- 
I geresni ne Lietuviai ne Lenkai, 
isz vieun ir kitu, patrijotai 
minta prakaitu tuju vargingu 
“karnų.”

•I Vargszai tieji “Polanderei,” 
(kad turėtu lygias nuomones, 
.‘butu puse bėdos bet kiek gaivu

jo tarnaite. Bet laimingiausia 
yra ta pora kuri sueina in vie
nybe isz tikros meiles.

Žmogau, kad ir barzda turė
si ir ipuikei iszrodysi 'bet jeigu 
proto neturėsi, tai vis juokingu 
busi.

Patarima, kaip galima iszgy- 
dyt savo vyra nuo valkiojimo-j 
si naktimis, paduoda viena isz 
musu skaitytoju sekancziai:

Viena nakti maniszkis su
grąžo labai vėlai ir tai ne karta 
bet tankiai darydavo tokius 
naktinius spacierus. Nusiavė 
savo czeverykus prie duriu, 
atidarė duris ir tyikei užlipo 
trepais ant virszaus ir inejo in 
mieg'kamlbari. Nusistebėjo ka
da paregėjo mane stovinczia 
priesz veidrodi, puikiai pasirė
džiusia ir tarė: “Nesitikėjau 
buk sėdėsi ir manes lauksi?” 
Ant Ika atsiliepiau: “Asz tavęs 
nelaukiau nes ir asz ka tik su- 
gryžau namo!”

Vyras nusistebėjo tuom la
bai, nieko ant to neat sake t ik “ 
gilei užsimanste ir daugiau jau 
nesitrankydavo naktimis.

Ar mes keneziame kada 
mirsztame ?

Garsingiausi daktarai ant 
svieto ant tojo klausymo atsa
ko kad mirtis yra. ’be sopuliu. 
Priduriame czionais atyda 
garsaus Paryžinio daktaro 
Neckerio, kuris apie tai raszo 

1 sekancziai:
“Teminau ir užraszinejau ko- 

1 skaitlingiausia visus apsireisz- 
I kimus tos svarbios pabaigos 
'gyvenimo žmogaus, kuria va
diname mirti ir teisingai pripa- 
žystu kad mirtis yra be joikiu 

(sopuliu. Persiemimas, ar kitaip 
! sakant jausla, tai sudaro sme- 

, . genu, nervom muskulu, kurie Czi'kagas pasigyrė kad turi . ’□ v . . . , v sudarinėjo mumyse jausla taipdu skupuolius kurie privalo uz . 1
, . , ... i tiziszka (kaipo ir psychologiniasavo skupuma aplarkyti szio- . ...i . ,n . t , , numirszta mumvse pirmiausiakia to'kia dovana (arba nupla-,., . . ,, . taip, kad jaustos mumvse įaukima su geru rimbu). . . , , , , '... ,. . , , . . . 'suvis isznyksta, kol gyvastisPietinėje dalyje miesto ran-i . . \ ,

t . ... .. ineiszeina, tokiu budu negalidasis sziauczius, kuris ana die- 

damas plakatus 
mu), garsinanti jo bizni. Po ke
liu dienu tasai sziauczius per
ėjo vela per stubas su klausy
mu, ar turi jam kokio darbo. 
Jeigu aiplaikydavo atsakymu 
kad neturi, tai pareikalaudavo! 
adgal savo plaikata.

Nesenei atsibuvo laidotuves 
mo teres trilo skupuoliaus. Die
noje laidotuvių tasai skupuo-| 
liūs, atsistojas prie grabo ne- 
baszninkes, atsiliepe prie visu 
szitaiip: “Kalbu tau, paeziut, 
kad szitas grabas kasztuoja J 
man daug daugiau kaip butu Ž 
kasztaves keli metai adgal. 
Jeigu tu būtumei mirus keturis 
metus adgal tai nebueziau tiek 
pinigu iszdaves ant tavęs kiek 
sziadien.”

Ar-gi ne skupuolei?! Nesenei 
Malianojuj radosi da didesnis 
slkuĮiuolius, 'kuris nusipirkęs

(apgarsini- jA * 
i

arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir...
RASZYMO

v
I 
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, . ? MAHANOY CITY, PA. |
pusę svuio cu'kiaus (toblyczai- ^.^x-x-x-jt-x-x-****************!

164 pus., Did. 5x7col. 
I Tiktai, 10c

S AULE

Kariuomenes Jauniau- 
ses Generolas Vede 

Invazija Italijos

pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu .....................................l&c

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

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. 25o

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganczio 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 paežiai 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu........... 25<j

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); Kairriecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai;
Preke

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 

Popierinei apdarai. 
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus. 
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio, 

Su

Purple Heart. Ir del jo pastan
gų padaryti kontaktą su Frau- puslapiu.

No. 102 
minaliszka

No. 103 
“Distinguished Service pirmutines 

imta isz Lietuviszku užlieku. 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

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

i<a-1 jog Penkios istorijos, apu-
lai- Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 

Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
, Debesėlis. 77 puslapiu .........20c

No. 107 Keturios istorijos apie

cuzais Sziaures Afrikoj, priesz' 
užpuolimą, jis buvo apdovano-

4U4 
50c 
kn- 
35c !
isz 

isz- 
pa- 
35c 
Ne-

44 pus. 15e 
istorijos apie

Medal” ir buvo paauksztintas.
Tarpe dvieju pasaulio karu,! 

Generolais Clark užėmė daug 
atsakomingu, bet paprastu ka- j 
riuomenej vietų ir taikos 
ku apie ji nieko nežinoma. Ge
gužes men., 1942 jo vardas vėl 1 
pasirodė surasze Amerikos Ka- I^arala/tif _ir u^ag1asiAnzelI"as _tarki' . . T nunuomones ir Laivyno aiicienu darbininko, 
kurie atvyko in Londoną in ka- { 
ro konferencijas ir už kiek lai-1 
ko jis buvo paskirtas koman
dierius Amerikos žemes jegu 
Didžioj Britanijoj.

Generolui Clark’ui geriausia 
patinka Amerikos pėstininkai. 
Js prisilaiko asztriu prisakymu 
bet paežiu laiku puikei aprūpi
na savo kareiviu:

tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
...... ..........  182 puslapiu............35c 

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

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

jis P&Žysta jiiukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 
savo vyrus ir juos myli. Jie ji, XT* "° --
gerbia. Po jo komanda, 'pulkai 
Did. Britanijoj puikiai lavino
si del ateinaneziu kovu. Kai 
kuriose manevrose jie varto
jo tikra amunieja.

“Turėsime nuostoliu pakol 
baigsime manevrus,” jis sake 
paai'S'zkindamas aperacijas, 
“bet geriau jeigu jie invyktu 
czionai ir ne tikroj 'kovoj. Ma
no vyrai geri. Ašz žinau ka jie 
gali dairyti. Ju morale auksz- 
ta. Jie apsipažine su antruoju 
frontu ir nekantriai laukia jo 
atidarymo, kad tik kuogrei- 
cziausia galėtu vykti namon.”

Ne daug kalba Generolas 
Clark. Jokiu prakalbu neduo
da. Net jo West Point dienose 
kada 'jis užklaustas apie kas ji 
užima, jis atsake —“u’žbaigti 
mokslą ir gauti komisija.” Jis 
mėgsta teatrus ir krut. paveik
slus. Mėgsta žuvauti bet virsz 
visko ji užima militare istorija 
ir viską kas tik lieczia 'kares ve
dima ir 'biografijos apie milita- 
rius vyrus. Nerūko, bet neat
sisako gerymo įpriesz pietus.

Generolas Clark vedes. Jis 
sutiko ipaezia Washingtone, 
1924 mete, kada ji tenai lanke 
jos motina. Jis paeina isz Mun- 

!Zejcie, Indiana. Sziadien Clark’o 
randasi Washingtone

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 api-3 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu...................... 15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
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 Dūk-

te pustyniu: Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus., ,15c

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali.

No. 129 Keturios
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu............15c

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

No. ’33 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
kėsimas kunigo. 47 pus................ 15c

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

No. 141 Eieturios 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”/1 keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu ....................................15c

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

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

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

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

Nn. 15R Keturios istorijos anie Ka-

Kelerą Juoku ir Paveikslo.
...................................................15«

Kada mes czionai Amejike 
sužinojome apie slaptus susita
rimus, kurie liete Sziaures Af
rikos užpuolimą, girdėjom apie 
viena akyva invyki. Amerikos 
aficierius, iszlip.da.mas isz sub- 
marino nakezia pasitarti su 
Allijantu-Francuzu mil Įtariais 
vyrais Afrikoj pergyveno ne
laime. Laivelis, kuris ji veže ■ 
prie kranto, apsivertė, ir vis- j namaį 
kas dingo, netik jo drabužini, kur j0 (pati dirba visuomenini 
bet ir $18,000 auksu, kuriuo'S i jaiba. 
pinigus jis su savim nesze.

Vėliau sužinojome, kad tas Į Point, norėdamas sekti jo tėvo 
Amerikos aficierius buvo Lieu- karjera, jo duktė ,0na, 17 me- 
tenant General Mark W. Clark tu dailės studente, Washingto- 
apie kuri visuomene mažai ne.

i Clarko visos svajones iszsi- 
pillde kada jis buvo paskirtas 
komandierius garsiosios 5-tos 
kariuomenes ir kada jis buvo 
pirmas komandierius Ameri
kos pėstininku pulku stumti 
kara Europoje. —JC.C.A.U.

Jo sūnūs Vincas, 18 m. 
amžiaus, dabar lanko West

žinojo, bet sziadien visiems jis [ 
žinomas kaipo vadas Amerikos 
5-tO'siois kariuomenes, tai pir
mas Amerikos žemes pulkas 
kovoti Europos kontinente da
bartiniame kare. i

Kada buvo praneszta kad 5- ■ 
toji, kariuomene pasiekė Hitle-i 
no Europos tvirtove prie Nea-' OTC VTTMI1
polio, Allijantu vyriausybe! blEdUKlUd K U M U 
Sziaures Afrikoje pranesze 
kad Lieutenant General Clark
buvo komandoje Amerikos i r [ciszkus Juozapas buvo užsikie- 
Britu pulku kurie buvo pirmie- tėjusiu medejum ir lankei isz- 
ji pasiekti Europa. smukdavo isz palociaus persi-

Generolas Clark netik jau- indės kaipo prastas aficierius.
niausiąs musu generolas, bet ir ! Viena karta, draugystėje tik 
aukszczias'; szesziu pėdu ir tri- vieno savo adjutanto, iszsiren- 
ju coliu ūgio, jis yra 47 metu ge, Syrijoj, ant medžiokles ir 
amžiaus. Jis gimė Gegužes L užėjo ant svetimos vietos, neži- 
1896 mete. Madison Barracks.
New Yorko valstijoj, kur pul
kauninkas Charles C. Clark jo 
tėvas gyveno. Nuo pat jaunys
tes jis pasirinko militare kar- klus. Ciesorius apreiszke jam

Austrijolkinis ciesorius Frau-

nedarnas jog medžioja ne ant 
savo locnasties ir susitiko su 
locnininku kuris užpykęs norė
jo atimt nuo medžiotoju ju gin-

jog jaucziasi kaltas ir nori už 
tai jam atlygint bet ginklu ne
atiduos.'Szlektelis lyg paskuti
niam užpykęs paszauke:

— Kas tai, ar gyvename Azi
joj ar Afrikoj jog kožnam, 'ku
ris neszioja mandiera, butu 
paveilinta ant svetimos vietos 
medžioti. Kas tu do vienas, po
nas aficieriau, praszau savo 
pravarde man pasakyt.

— Mano pravarde yra Franz.
— O vardas?
— Vardas mano, Juozas.
— Gerai, ponas Juozai 

Franz, buikie tikras jog apie 
tavo medžiokle dasižinos pats 
ciesorius. Inneszu skunda!

— Teisingai! O kad asz va
žiuoju in Viedniu o turiu dins
ta 'palociuje, tai tavo apskim- 
dima atiduosiu .paežiam cieso
riui.

Szlektelis tokia kalba labai 
užsirūstino ir buvo tosios nuo
mones jog aficierius isz jo juo
kavo. Paraudonavo kaip buro
kas ir liepe abiems aficieriams 
sudėt ten protokolą.

Gmino urėdas talpinosi dva
relyje tojo szlektelio. Nueja 
paskui ji abudu aficierei, sudė
jo protokula isz savo atsitiki
mo. Tuo kart svetinga gaspa
dine, matydama svetimus afi
cierius, pagamino užkandala ir 
paprasze visus ant pusrycziu...

Apsimalszino truputi szHe’k- 
telis nuo savo užsirustinimo. 
Peržengimas savo keliu eina o
svetingumas savo. Neu'žgana- dinsto laja diena.

Adresas:
Saule Publishing Co., 

Mahanov Citv. Penna.
— Isz visu pajiegu stengsiuo- 

užpraszyt aficierius ant pusry- siu idant mane atvalnytu nuo 
ežiu.

Kada ineitinejo in valgoma 
pakaju, isz jo iszejo tarnaite 
su mažiuleliu 'kūdikiu ant ran
ku.

— Kokis puikus aniolelis, — 
paszauke aficierius, — gal ta
sai kūdikėlis nesenei pribuvo 
isz dangaus.

Motina, dirstelėjo ant jo ap
kaitus 'bet tėvas da vis užsirūs
tinęs tarė:

— Sztai ant jo kriksztynu 
auginau taji parszeli kuri po
nas užmuszei sziadien. Bet ga
lui jau apie tai. Praszau ant 
pusrycziu.

Aficieriai ėmėsi prie valgio 
su noru nes ir 'buvo iszalkia. 
Ant galo szlektelis pasakė afi- 
cieriams jog taji atsitikima už
tylės ir nepaduos skundo pas 
ciesorių.

— Acziu ponui, — atsiliepe 
jaunas aficierius. — Pripažin- 
siu ponui jog ciesorius tokiuo
se atsitikimuose neduoda isz 
saves szposaut. Bet idant taji 
visa atsitikima užmirszt, pra
szau man pavelint idant pasi- 
likcziau Krikszto Tėvu tojo 
naujai užgimusio kūdikėlio.

— Nuoszirdžiai priimu pono 
norą, — paszauke gaspadine.

Gaspadorius isz to 
buvo užganadintas ir 

:ke:
— Kasžin, ar ponas 

įlinkas (bus palinosuotas nuo

dintas isz savo paczios, turėjo

mažiau 
paszau-

porucz-

dinsto ta ja diena. O kada atsi
bus kriksztynos?

— Ateinanczia Nedelia. S
— Gerai. 'O ar turėsi kurna?
— Žinoma, kad turėsim! — 

paszauke gaspadine. —Rytoj 
pribus mano sesuo isz Pragos.

Atėjo diena Krikszto. Ant 
prižadėtos adynos pribuvo afi
cierius arba tikriau sakant, 
siesorius Franciszikus Juoza
pas. Gaspadorei pasveikino ji 
szirdingai. Bet kaip nusistebė
jo, 'kada paregėjo po plosczium 
mandiera jenerolo su keliolika 
medaliais ant krutinės.

Szlektelis greitai susipratęs 
paszauke:

— Szviesiausos Pone! Par- 
szelis da nepagamintas, o asz 
meldžiu atleidimo!

— Ponas 'buvai teisingas ir 
pildei gerai savo dinsta. Ka 
peržengė prova Juozas Franz, 
tai atleisi kalte savo kumui 
Franciszikui Juozapui, tavo 
ciesoriui. O dabar perstatyk 
mane kūmai, tegul su ja susi
pažinsiu ir nesudrebkime to
sios puikios dienos nereikalin
gais atminimais.

Parszelis gana gausei atsi
mokėjo tėvui ir sunui. Po keliu 
metu ciesoriaus Krikszto sū
nūs, isz paliepimo ciesoriaus li
kos iszaugintas karaliszkuose 
palociuose ir sziadien yra žino
mas svietui kaipo jo ekselenci- 
ja, ministeris B—.

riuo.se
Bovijom.es


“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kokias Drapanas Neszioja Moteres Tarnystoje

Gyvenimas Vargdienes
:: Ko Ji Per Visokius Kentėjimus Dasilauke

mislys pradėjo galvoje painio
tis. Puolė ant keliu ir grau-j 
džiam pasikėlime dvasios atsi
duso: “Didis Dieve, geriauses' 
sarge, globėjau mano gyvas
ties! Ka tas viskas ženklina? 
Kas su manim .stosis ? Ar gal 

linpuoliau in piktas kilpas ? Ar-
<$> 'si tai'P nnelaszir-

dingi žmones? Asz to negaliu 
iszmanyt ir ta viską paimt! 1 

Nuvarginta atidavus Apveiz
dai savo nekaltybe ir gyvastį, 
užmigo.

| Ant rytojaus vela murinas 
unarm saitiziai oego. ligai ne- auuauav. ramv ■io.md.u .
t JT! t 1 G i • ir r,a., ii I pribuvo m paikam Emos ir at-Jiavo per ta dideli vandenvna ko, pradėjo szaltas lietus pult 1 J .

' • -iii • mesze puikius pusryczius ku-nes m szeszta sau vaite paregę-,ir oras suvis atszalo; ka czia . 1 • i. v /rr. _ ” I i i i • i , m i • ■ riuos pastatęs atsitraukė. Injo žeme. (Tada da nebuvo gar- dabar galėjo pradėt? Jokioj
, -n -> ,• puse advnos sugryzo murinastamsumoj nebuvo budo surasti 1 / .

t r t 4. . v. . - įsu kokiu tai ponu, viduriniokelia; buvo matyt ziburei nuo; . .. .
4 t .4. ‘ i-i amžiaus. Kaip tik duris atida-tolimu miestu nes ar galėjo be 1 . . i
, r’ .... X7- • _ • i re, Ema dirstelėjo su baime inkelio eiti! Varginga mergina- ’ . .

, i 4. r • ita puikia asaba jog net drebu-su veiksmu puolė ant keliu iri. 1 J ”

Uf (Tasa) nieko niekam nekalta, nepavy-
Tokia nekalta kalba Ema tu- di, sutaikė su kožnu, neužžiuri, 

rejo su Martele, jautėsi gana kožnam tikėjo, dabar ka galėjo 
laiminga o laikas keliones ant pradėt nakties laike pasilikus 
mariu saldžiai 'bego. Ilgai ko- ant lauko. Tame 'laike apsiniau-

pusry ežius ku-

1—Parodo moterių mandieras

laivių tik 'buvo žeglinei laivai). 
Czia pastojo tarp visu links
mybe.

Emos duszioje visokios mis
lys painiojosi. Kartais džiau
gėsi tai vela bijojo kaip czia 
užsidirbus ant szmotelio duo
nos o nors da ir turėjo kelis do- mano Ikentejimu, ar da ne gana 

suspaudė ir kentejimu ant ma
nos daleidai! Ar da ne pilnas 
saikas skaudžios sieratystos ir 
vargo! O visogalingas Dieve! 
Susimilk ant manes apleistos 
sieratos, arba paimkie ta var
ginga gvvasti, jeigu yra gali- 
ma, tegul nors karta pasibaigia 
mano kentėjimai! Susimilk ant 
manes o Dieve, susimilk!

Ant galo sukalbėjo karszta 
malda, aszaros bego ir maisze- 
si su lietum ant veidu. Kada 
pradėjo temint in szalis, pare
gėjo ži'buri. Prisipildė jos szir- 
dis vilties ir leidosi in taja sza- i-ni x ii- • -i q . , • . |zcmis piakalbcjo y okiszkamkaHį j x ” nutarė su tuojaus Repe nuneszt nelaimia-'Ii. Nors ir skubino, vienok jai I i i j » j j i ;
- - . jKma isZęiidus laoai nudzn^o. I tavim susivineziavot. Jeigu da- giems geras drapanas nes ji ne-1 ko neteko;

Paasakojo svetimžemiui apie' 
savo gyvenimą ir mažiausia at
sitikima. Svetimžemis, žodis 
in žodi apsakė ponui namo ■ 
Angliszkai, apie ka tas klau
sydamas net apsiverkė. — Po
nas gilei užsimislines pamaželi 
iszejo isz pakajaus o svetimže
mis da ant valandėlės užsilai
kė; už valandėlės tare in Ema:

— Asz ir-gi esmių tavo vien- 
žemiu, Vokiecziu. Jau keliolika 
metu kaip gyvenu Amerikoj. 
Mano amatas rymorius, gyve
nu netolimam mieste ir gerai 
man einasi; pas szita poną tu
riu daibo invales. Asz matau, 
jog tau navatnai iszrodo tas 
mielaszirdingas priėmimas — 
nieko neprivalai 'bijot nes tai 
yra labai geras ponas ir pilnas 
dorybių. Daug jis paszelipe 
vaigszu ir ne viena gausei ap
dovanojo. Ne vieno pakelevin- 
go jis nęatstume, ko'žna palai
ko tris dienas po tam apdova- 
nojas iszleidžia.

Ir tai tau pasakau, jog tasai 
geradejas ne tik yra valdyto- 
jum to puikaus dvaro bet ir di
džiausias turezius szitoj aplin
kinėj. Yra Dievobaimingas ir 
mielaszirdingas; yra da jauni
kiu. Jis man liepe pasakyt, jog 
tavo pasaka labai ji pereme ir 
jeigu nori tai gali czion būti 
ketures sanvaites. Murinas 
kaip vakar ir sziadien tau tar
navo ir toliaus tarnaus, gali 
czia būti be baimes nes tas po- 

1 nas ipervirsz yra geras.
Tai pasakęs dadave rymo-

— O Dieve! Ar da negana

lerius tai nežinojo ant kaip ii-j 
gai tens? Visaip mistino bet 
ant galo atsidavė Apveizdai 
augszcziausio Dievo nes turėjo 
vilti jog jos neapleis-.

Tuo lailk .priskubino laivas in 
pristova. Netrukus visi iszejo 
isz laivo ir isznesze pungulus 
kokius su savim turėjo. -Tame 
laike buvo didelis karsztis.

Keliauninkai, nuvargia ke
lione, apžiurėjo savo pakrasz- 
tyje pavesi, netoli pristovos ir 
lauke pakol laivas pasijudins 
in tolimesne kelione nes ežia da 
nebuvo miestas, tik taip pa- 
prasztys.

Džiaugesgi visi jog po tiek 
samvaieziu keliavimo vandeniu, 
gavo vela silsėtis ant 'žemes. 
Netrukus visi pradėjo snaust 
nes Ikožnas buvo iszsiilges ty
kaus miego, po kuriuom galėtu 
atlikti tolimesne kelione.

Užėjo ir liūdna naktis. Ema 
isz ilgo kieto miego pabudus, 
baisei nusigando pamaezius, 
juodus debesius. Apsidairius 
aplinkui ant savo keliones 
draugu, del Dievo! ‘Sudrėbėjo, 
nepamaezius ne vieno. Prany
ko nevidonai o su jais ir jos vi
si daigtai dingo! Isz pradžių 
isz tos iszgasties nežinojo kas 
su ja darosi. Tryne alkis, pilnas 
aszaru ir dairėsi aplinkui kur 
jos draugai dingo; jeszkojo sa
vo skryneles, kurioje viskas jos 
'buvo sudėta 'bet ant tuszczio. 
Nevidonai apiplesze dora mer
gaite ir paliko ant pragaiszties. 
Toji nelaiminga, isz gailesties 
negaliojo ta paimt jog tais nevi
donais buvo ne kas kitas kaip 
tėvai Mortukos, kurie padare 
taji žaiduli Emai už jos gera- 
dejyste. Ji taja mergiuke moki
no dorybes ir visokiu maldelių 
o sztai taip nedorai užsimokė
jo. Ir tikrai Mortukes tėvas bu
vo pirmutiniu, kuris ir kitus 
prikalbino ant apipleszimo ne
kaltos merginos. — Dievas ati
dėjo korone ant tolesnio laiko.

O kas, turėdamas jausla, ne
sigailėtu Emos? Nelaiminga,

i ta puikia asaba jog net drebu
lys ja pereme. Dasiprato jog 
tai yra ponas to puikaus namo.

I Bet kada pažino ant veido jog 
. tai yra geras žmogus, pastojo 
drąsesne. Ponas visaip klausė 
Emos bet ka! pažino jog ji nie-' 
ko nesupranta. Ema saviška:' .;us. _ Ryfoj asz ateisiu> bai. 

|kabejo bet ne ponas ne mmi-|gįu mano darba ponui ir ___
ims negalėjo suprast. Kad taip 
isz szalies žiūrėt, ant tu trijų 
asabu, tai gailestis butu pa
ėmus. Ponas ant pirsztu davė 
suprast jog gali czia būti be 
baimes ir su juodu tarnu atsi
tolino.

Už kokios tai valandos su_itare.
j — Paguodota Ema! Sztai po- (nakvynes, 
inas ilgai praeita nakti mislino 1 Ema

:: Naujos ::
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes :: - o—
Yra tai stebėtina kny

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

Pri’siuskite 25^ o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

' pasodint in kalėjimą. Idant isz- 
sisaugot sarmatos, apleido pa
slėptai tėvynė, gelbėdamasis 
pabėgimu su paezia ir du'kte- 
re in Amerika. Pinigu tik tiek

1 turėjo jog vos iszteko užmokėt 
I u'ž pervežimą per vandeni.
1 Wernerei da iki sziol nepa- 
, žino Emos o kada dabar antru 
kartu stojo, Rože pirmiausia 
ja pažino. — Del Dievo! baisei 

i persigando jog net szaltu pra- 
I kaitų apsiliejo. Prisilenkė prie 
t motinos ausies ir drebaneziu 
i balsu sznabžtelejo: — Motin!
Tai Ema, isz musu miesto!

j Dabar pažino ja Werneris o 
jr jo pati. Toje valandoje atsi
imi ne sau apie viską. Czia su 
' didžiausiu nusižeminimu ir 
'gailesczia susis judinę, susisar- 
matine ir aszaroms apsilieja, 

J tėvas motina ir duktė puolė in 
kojas Emai. Ema su anioliszka 
gerybe pakelinejo juos ir tarė: 

Į — Stokite, mano prietelei! 
Jau viskas yra užmirszta ir isz 
galvos man iszejo! Meldžiu jus 
tiktai, idant padarytumėt man 
ta malone ir kaipo mano vien- 

; žemei, norėkite prie manes die
nas gyvenimo savo perbut; es- 

jmiu viso pilna nes augszcziau- 
'sia Apveizda taip surėdė todėl 

sziadien szvelnus dioksztu su jumis pasidalint.

WAVE laike vasaros. 2—Kurios dirba aptiekose. 3
—Apsierkos laike lietaus ir blogo oro kada turi rastis ant lauko laike visokio oro. 4— 
Tosios kurios randasi tankiai ant lauko prie visokiu darbu laike lietaus.

i, ucu-'su savo vyru in pakaju kuria-Į sius, kurie'kitados buvo jos di- 
:• tada me buvo patalpinti sveczei. Bet džiausiais nevidonais. Kain tiki■me buvo patalpinti sveczei. Bet 

ilgiau pasikalbėsime. į vos slenksti peržengė ir dirste-
Atsisveikines su Ema, iszejo.'Įėjo ant pakelevingu, klyktelė

jo ir butu parpuolus jeigu jos 
vyras nebutu ja sulaikęs.

Ir kas buvo tieji pakelevin- 
gi? Sztai Werneris, banlkieris,!

džiausiais nevidonais. Kaip tik 
apsirėdė, liepe juos papraszyt 
pas save.

Czia tasai kitados' puikus 
bankierius, t______ ______

kaip avinėlis ir su dideliu nu
sižeminimu skundžiasi su asza-

■ linksmai meiliuose žodžiuose 'jo pati ir duktė Rozalija, kurie I roms už savo klaida, kurie per-
■ x__  i... i m . ta: i 1 ...» . . , ~ .

Ant rytojaus pribuvo ponas 
su rymorium in pakaju Emos. 
Bet sziadien jau buvo svarbes- 

i uis atsilankymas. Rymorius

ponas su tuom paežiui 
tarnu ir kokiu tai svetimžemiu ’ 
in pakaju Emos. Tasai svetim-l

Patys matote kaip mane Die
vas apdovanojo ir susimylėjo 
ant manes. Kada 'buvote turtin
gi, teisybe, 'buvote mano per
sekiotojais ir nevidonais bet ti- 
kiuosiu jog dabar, būdami ne- 

i laimėjo, busite prieteleis. Kal- 
I bu jums teisybių, su atvira

kelione nudavė gana ilga; ėjo 
nenuleisdama žiburio nuo akiu 
nors .pataikė ant visokiu krumu 
ir griovų, vienok ant to nežiū
rėjo tiktai kas karta tolyn yrė
si o szviesa kas karta artinosi.

Už geros valandos, visa szla- 
pia, jog no siūlo sauso ant jos 
nebuvo, stojo priesz koki tai 
dideli puiku narna. Kada gerai 
insižiurejo, pamate jog tai dva
ras o kuris 'buvo puikei užlai
kytas, kas davė suprast jog ja
me turtingas ponas gyveno. 
Pabaladojo in bromą kiemo bet 
jokis balsas neatsiliepe. Pare- : 
gejus skambuka, insidrasinus 
isz vaigo, užskambino. Toje va- , 
landoje iszgirdo greitus žings
nius ir klausymą sargo. Kada 
jiamate atidarytoja duriu ku- ; 
ris buvo juodas-murinas ir ku
ris prakalbėjo nežinomu jai 
liežuviu, nutirpo isz baimes. ' 
A'ienok tuojaus, insidrasinus, 
prasze idant priimtu ant atsil- 
sio. Bet murinas ne žodžio ne
suprato. Matydama Ema jog 
murinas nesupranta, parode 
savo szlapia drabuži ir ka ne
galėjo pasakyt tai ant pirsztu 
parode. Murinas ir jai parode 
ant pirsztu jog užpraszo su sa
vim.

Vcde-gi Ema in paloviu. In- 
vede in prieszpakaji, atidarė 
duris ir parode puiku pakaju 
in kuri kada inejo, pastate ant 
stalo balta žvake ir rode ant 
pirsztu idant sestu o pats isz
ejo. Netrukus sugry'žo murinas, 
užtiesė su balta staltiese stala 
ir pastate puikius purceleno su- 
delius. Atnesze visokiu kepsniu 
ir užprasze varginga, mergina 
prie stalo o pats iszejo. Kada 
nuvargus ir iszalkus Ema pasi
drūtino gardžiais valgiais, in
ejo vela murinas ir paėmė vis
ką nuo stalo. Paskui parode jai 
lova, puikei paklota. Atidavęs 
“laba nakti” linktelėjimu gal
vos, užrakino duris ir iszejo in 
tolimus pakajus.

Tas puikus priėmimas nema
žai perome mergina ir visokios

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI,. . . 50c

SAULE PUBLISHING CO. 
Mahanoy City, Pa.

del meiles Dievo prasze vakar sekiojo varginga sierata. Szia
dien jie stovi priesz ja kaipo

apalpusia nunesze in didžiausia ju geradeja! Czia jis 
apie tavo nes taip prie jo szir- pakaju. Kaip tik atsikvotejo,! pasakė jog negiliukningai vi

sus pinigus pragaiszino ir nie-
; narna paėmė skoli- jsz^ J°8’ viską atleidžiu ir 

bar negali duot tikro atsakymo galėjo žiūrėt in juos apdrisku-! įlinkai ir da norėjo už skolas ji 
tai palieka laiko ant-apmisliji-j 
mo, — per ketures sanvaites 
turėsi gana laiko apie tai ap-1 
manstyt. Per taji laika, jeigu 
nenoretumei aiit jo noru pri- 
stot, nieko nebijok, jis už tai1 
nesupyks. Jis ir taip tavęs ne- 
užmirsz ir paszelps. Galėsi ta
da keliauti 'kur nori.

Keturios sanvaites traukėsi 
'pamaži ir labai 'buvo ilgu del 
tu dviejų asabu. Ema per ta 
laika mistino apie savo gerade- 
ju ir pradėjo pamylėt. Atsida
vus ant Apveizdos Dievo likos 
paezia pono.

Ema buvo laiminga už savo 
vyro ir labai džiaugėsi nes pats 
rūpinosi saldint praeities ken
tėjimus. Buvo jis aniolu, sura- 
mintoju, kuri apveizda del jos 
paskyrė. J- 1/

Taip tai stebuklingas Dievas 
žmonių giliukeis kraipo!

Ema dabar buvo puikiausia 
ir turtingiausia ponia jog kitos 
tokios reikėjo toli Amerikoj 
jeszkot. Jos garsinga miela- 
szirdyste buvo del ubagu ir pa
vargėliu o įkuria Dievas tiktai 
ant to paskyrė. Nebuvo jai di
desnio džiaugsmo kaip kad ga
lėjo pavargėli paszelpt ir su 
tuom buvo sutaikoje su vyru. 
Jis kožnam pavargėliui buvo 
tėvu ir szluoste sieratoms asza- 
ras o jeigu kas pas ji užklydo, 
tai tris dienas vieszino, isz ko 
turėjo linksmybe.

Viena valkara buvo labai tam
su, žaibavo ir labai lijo, in dva
rą atvyko trys keleiviai. Buvo 
tai vyras ir dvi moteres, tai 
yra, pagal apsaJkyma atidary- 
tojaus, buvo vyras su paezia ir 
du'ktere, kurie kaipo pakele- 
vingi, isz svetimos 'žemes melde 
prieglaudos ant vienos nakties. 
Ponia jau kietai buvo užmigus, 
durys in miegstube buVb užda
rytos, vienok tuojaus pabudo 
ir liepe tarnui idant grąžei pri
imtu pakelevingus ir duotu 
jiems vigada kaip priguli.

Ant rytojaus nusidavė Ema

i neprivalote 'baugintis. Asz isz 
i jaunu dienu esu iszmokinta 

.' idant skriaudų datirtu neat- 
mint. Patsai Dievas sudija ir 
baudžia už nusidėjimus. — Na, 
ka, ar patinka jums mano kal-

Isztikro, net mano žilas pa- 
kauszis svyruoja nuo visokiu 
daneszimu kokius aplaikau kas 
diena isz visu sza'liu Amerikos 
ir pagal tuosius telegramus tai 
galima dasiprast kokio tai szta- 
mo bobas turime ant svieto. 
Isztilkruju jau ne Dievas sar
matos neduoda. Neturiu ne ka
da sirgti ne dejuoti tik vis in 
svietą reizuoti ir reizuoti. 
Sztai Illinojaus gubernijoj, 
viename miestelyje baisei in- 
prato merguczes in guzute kad 
nekurios net pleczkutes neszio- 
jasi su savim 'krepsziuo.se (kaip 
Skulkino mergicos daro). Mer
gaites, tai nelabai gražu ir Die
vulis už tai baudžia.

Vela dažinojau apie netiku- 
>es bobeles kurios, paezios bū
damos niekszes, kitas moteres 
bjaurei aploja o ir vyru neap
lenkia. Moteres visaip iszbjau- 
rina bet paezios ant savo bjau
ru klaidu netemina kaip slysta 
in pragaru. Taip, taip, mano 
rūteles, prasmirdeles mistiną 
kad visos smirda.

Ivada parbėga isz kur namo, 
tai pirmiausia prikisza ausi 
prie sienos ir klauso ka kaimy
nai 'kalba o kada iszgirsta koki 
žodi'tai da prideda daugiau ir 
paleidžia in svietą. Davadnos 
moteres privalo tokiai liežuv- 
ninkiai szluota paimti ir suvis

: in grinezia neinleisti. Už toki 
i pasielgimą velnei inleis in au-' 
sis sutarpintos smalos.

Tokiu sztuku randasi nema- , nS) T . ,.(1 ..ba? Jeigu tikite Dievuje ir ma
žai ant svieto. O jau nelaimingi 
tieji vyrai kurie, nežinodami! 
apie paszelumus tuju bo'bu, ■ 
gaunasi pas jas ant burdo. 
Vienas dava'dnas vyrukas 'pri
buvo pas viena tokia kiaule 
ant burdo ir pabuvęs kėlės die
nas, pamėto burda ir darba ir 
iszdume in svietą ir da badai 
bėga isz persigandimo.

Geros moteres daug gero ga
lėtu padaryti ir visokias nedo- . ... * 1 rvbes isziiaikinti. Negana kad 
paezios niekam ne yra vertos 
bet ir ju vaikai bus da niekes
nio sztamo o ypatingai tosios 
ju dukreles kurios prisižiūri 
ant visokiu darbeliu mameles.

Geros gaspadines puikei vy
rus užlaiko, nepavelina pliovo- 
ti, girtuokliauti ir naktimis 
valkiotis, tiktai pas bruda 
bjaurybes užsilaiko.

* & &
Buvau, ana diena Bostone 

kur pamaeziau kad tenaitines 
mergeles yra dar'bszczios ir pu
sėtinai pinigėliu yra susieze- 
dinia tik —

Atsiranda tokiu latreliu, 
Kurie prisiplaka prie mergeliu, 
Sztai vienas tekis, ka darot 
Iszviliojo isz vienos pinigu, 

ir iszdume- in Havajų.
Mergeles, pinigus bankoj 

laikykite, 
Tokiems szpicliams neduokite, 

Ba toki latrai prisiplaka, 
Pinigus pralaka, 

Tykoja ant jusu cnatos ir 
pinigu.

Paskui sau reizuoja po velniu, 
Geriau kad manos klausytu, 
Lailkraszti “Saule” užsi- 

raszytu, 
Tada daugiau proto turėsite, 
Vaikinams pinigu neduosite, 
Reikia visados protą turėti, 

Szpicliu neklausyti, 
Nuo saves visados varyti.

■ no szirdžiai, duokite man ir 
mano vyrui jusu rankas. U'žtik- 
rinu jus, jog jis bus jums kaip 
broliu o asz ilki smert tro'ksztu 
būti jusu tikra sesuo.

— C) maloningiausia ponia! 
— paszauke su aszaroms Wer- 
neris, — mes vargingi iszguiti, 
mes užsikieteja nusideje'lei, 
mes dallypsteti rūstybe Dievo! 
Mes ne esame verti atleidimo 

i tavo, ypacz tu nuo tavęs losku 
kurias del mus prižadi!

— Meldžiu apsimalszyt! — 
tarė Ema su gerybe, — lai to
sios mislys isz jus iszeina. Už- 
mirszkime kas buvo praeityje o 
jeszkokime ateityje ka mums 
ji atnesz.

Wernerei padavė rankas 
ponstvai ir sutaiką likos pada
ryta ant kurios Dievas isz dan
gaus su džiaugsmu žiurėjo.

(Bus daugiau)

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 czekiu 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 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

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

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

krepsziuo.se
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' —■ Ketverge pripuola S.S. 
'Simono ir Judo, apasztalu.

— Naujos maistui paskirs
tymo knygutes nr. 4 pradėjo 
būti iszdalintos del žmonių pra
dedant Pancdelyje, publikine- 
se mokyikose ir trauksis per 
Utarninka ir Sereda, 'kurias 
iszraszines daraktorkos. Tieji 
kurie gyvena aplinkinėje E. 
6-tos ulyczios turi nusiduoti in 
12-tos ulyczios mokykla; tieji 
gyvenanti aplinkinėje West' 
nuo 6-tos ulyczios eis in Pine į 
ulyczios mokykla; tieji kurieI 
gyvena tarp 6-tos ulyczios ir 
East Locust ulyczios eis in Pine 
ulyczios mokykla o tieji, gyve
nanti W. Locust ulyczios eis in 
Spruce ulyczios mokykla. Pa
gedėlyje visu pravardes, kurios 
prasideda su litara A lyg G, tu
ri registruotis. Utarninke re- 
gistruosis nuo litaros H lyg N. 
Seredoje visi kuriu pravardes 
prasideda su litara O lyg Z. 
Registracijos bus nuo 2:30 po 
piet lyg 7:30 vakare. Atsinesz- 
jkite savo nr. 3 knygute kuri 
turi būti iszpildyta.
i — Susivienijimo Lietuviu 
Amerikoj vietine kuopa nr. 211 
laikys savo metine didele kard 
parte Spalio-Oct. 31, Szv. Juo- 
faaipo parapijos svetainėje. Ta 
fvakara bus traukimas $25-dole- 
rines kares Ibonas. Atsilankyki
te visi kurie mylite praleisti 
linksmai vakarėli su draugais 
ir draugėms.

—• Mahanojau® Lietuviai 
gausiai pasirodo paskutiniam 
vajuje pirkime Amerikos Ka
res Bonu nes du bankai ir paūž
tas pardavė Lietuviams Bonu 
Už 83,300 doleriu.

—■ Ponas Juozas Verbaus- 
kas isz Slienandorio lankeisi 
mieste ir prie tos progos atsi
lanko in redakcija “Saules,” 
idant užsimokėti už prenu- 
merta už laikraszti del pono 
Antano Margeviczio, gerai ži
nomo biznieriaus kuris labai 
myli “Saule” ir skaito jau 
daugeli metu.

—• Ukesai s'zios apylinkes 
turės proga balsuot už gerai ži
noma musu gyventoja poną 
Herbert Noakes, kuris yra kan
didatu ant Prothonotary in 
Pottsvilles suda, ateinanczuose 
rinkimuosia Lapkriczio [Nov.] 
menesije. Ponas Noakes yra 
gyventojas musu miesto, dar
buodamasis gerovei gyventoju 
ir tinkamas ant tojo urėdo ir 
žino kaip ji v esti. Balsas duo
tas del pono Noakes bus duotas 
del žmogaus, kuris yra gerai 
apsipratęs su tuo darbu.

—• Praeita Petnyczia 26 vy
rukai perejo egzaminą Allen
town ant Ikariszkos tarnystes J 
isz skaitliaus 42.
Mahanoy City, Pa.

Albert W. Labooty 
John J. Lesko 
Joseph G. Klein 
Joseph R. Ambrose 
John A. Harvey 
Francis P. Isella 
Daniel E. Jones 
John E. Warning 
Edward W. Shultz 
Cyril P. Kufrovich 
Francis M. McElhenny 
Edward W. Puck 
Charles W. Meldish 
Edward J. Kaier 
Edward G. Nuss

Bowmans, Pa.
John F. Museouskey

New Boston, Pa.
Bernard E. Ryan

Jacksons, Pa.
John G. Dempsey

Barnesville, Pa.
Alvin D. Herring

Park Place, Pa.
Wassil Barna

Kaska, Pa.
Morell B. Murray

Amerikonai Suszaudc
7,312 Eroplanu

Washington, D. C. — Infor
macijos kariszkas bjuras dane- 
sza buk nuo pradžios kares i 
Amerikoniszki lekiotojai nuo' 
pradžių kares suszaude 7,302 
neprieteliu eroplanus o Ameri
koniszki lekiotojai yra geriau
si ant svieto pagal pripažinimą 
kariszko sztabo.

Apmainė 10,009 
Kareiviu

Goteburg, Szvedija — Ana 
diena likos apmainyta 10,000i 
Angliszku, Kanadiszku ir Aus- 
traliszku nelaisviu kaipo ir ke
li Amerikoniszki kariszki ne
laisvei ant Vokiszku. Visi likos 
atgabenti ant laivo “Meteor.” 
Daugelis isz tuju nelaisviu yra 
serganti ir blogam padėjime.

Atidarė Augszcziausia
Suda

Silver Creek, Pa.
Donald T. Langton

New Philadelphia, Pa.
Edward D. Paukštis 
Victor A. Zokaitis 
John C.’Karlonis

Cumbola, Pa.
Chester A. Rogowski

Aplaike Insziurenc
Pinigus; Vyras Gyvas

Detroit, Mich. — Arthuras 
Foster, kuris buvo pripažintas 
negyvu per septynis metus, 
staigai atsirado kariszko j e sto
tyje, Kanadoje, kaipo kareivis. 
Motere, kuri ji palaidojo, jo 
pati, dabar likos aresztavota 
už aplaikyma insziurenc 4,417 
doleriu po jo “mireziai.”

Kada Fostris apleido namus 
1936 mete, in kelis menesius 
vėliau likos surastas upeje la
vonas, kuri motere nevos paži
no buk tai jos dingusis vyras.

Pasikeleliai Paėmė 
Anglių Kasyklas Ir

Jas Sunaikino
London — Didelis pulkas 

Jugoslaviszku pasikeleliu už
klupo Bosanske ant didžiausiu 
anglių kasyklų kurias sunaiki
no su dinamitu ir suardė dideli 
tilta per Una upe. Taipgi pa
ėmė 250 Vokiecziu in nelaisve 
su daugeliu ginklu.

Pati Dirba Savo Sviesta

Mrs. G. N. Connell, isz Rea
ding, Pa., pati dirba savo pie
ną su pagialba szitos maszi- 
nukes, kuri iszsuka pieną ir 
tokiu budu suezedina savo 
maisto ženklelius.

--------------- ---------------------

Pienas Del Kareiviu

Vyrukai Užpakalyje Armotu

Szitie Amerikoniszki vyrukai, kurie valdo anuotas ant 
eroplanu, turi nemažai ergelio stovėti ant kojų kada leidi - 
neja szuvius ant nevidono. Eroplanai siūbuoja in visas sza- 
lis kada jie taiko szuvius in paskirtas vietas.

John A. Kenning, 17 metu, 
isz Germantown, Pa., szia- 
dien yra atidaryto jum augsz- 
eziausio sudo Supreme Court, 
Washingtone, kurio darbas 
yra pradėti teismus su tinka
ma malda. Jo dinstas vadina
si “Court Crier” kuri tai 
dinsta aplaike po Perry Lip 
pet kuris instojo in kariuo 
mene.

Pirmutinis Stojo
Agropoliuje

Paėmė Vokiszka Le- 
kiotoja In Nelaisve

Ponas Juozas Jakubaitis, isz 
Waterbury, Conn., raszo: Svei
kinu . “Saules” redyste su 
gerais velinimais ir prisiun- 
cziu užmokesti už laikraszti, 
kuri jau skaitau 38 metus kuris 
man labai patinka, ir skaity
siu pakol gyvas busiu.

Laivorei New Yorke krau
na bleszines su pienu in tre
kus, kurie gabena pieną ant 
laivu del kareiviu. Tasai pie
nas taipgi buna pristatytas 
del kareiviu in kariszkus aba
zus po visas dalis.

Franas (Vito) Ruacco, isz 
Brooklyn, N. Y., bus pirmu
tiniu Amerikoniszku karei
viu, kuris ženge ant tosios 
vietos po paėmimui per Ame- 
rikonus. Kada Amerikonai 
iszlipo toje vietoje, tai szim- 
tai gyventoju pasveikino in- 
galetojus su baltoms vėliavė
lėms ant ženklo pasidavimo.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI7

Koncertas Sugriautam Name

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA
DOVANA!

Amerikoniszkas eroplanas, 
artimoje Icelandijos, nuszo- 
ve Vokiszka kariszka eropla- 
na su septyneis lekioto jais 
isz kuriu vienas likos sužeis
tas. Jam prigialbsti eiti in 
kariszka stoti vienas isz Ame
rikoniszku lekioto j u. Kad tai 
butu Amrikonas sužeistas 
tai Vokiecziai butu ji nuszo- 
ve ant vietos.

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, FA.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Marked.

Isz Dariaus-Girėno Pa-
I ■ J ’ •1 «- .-y i

gerbimui Prakalbu .
Ir Aukos

Iszmete Per Langa 
3,000 Doleriu

Brooklyn, N. Y. — Gustavo 
Perminei©, Italas, bijojo paside 
ti in banka savo sutaupytus pi
nigus, kad neprapultu. Jisai 
buvo susitaupines $3,000 ir in
side jo -in bležine dėžutė, kuri 
stovėjo ant stalelio netoli lan
go., Jo dvylikos metu dukrele 
nuvalydama dulkes, iszmete 
dėžute su pinigais nežinodama 
kad joje yra pinigu. Ji mate 
kaip vaikai ant ulyczios spardė 
ta dėžutė ir inmete in szaszla- 
vu blokine o neužilgio szaszla- 
vu iszvežiotojai inmete trokan 
ir is'zveže ant miesto meszlyno. 
Tik vakare sugryžus tėvui isz 
dabbo, iszsiaiszkino dalykas 
(bet jau buvo per vėlu.

25,000 Mirė Nuo Bado 
Indijoj

London — Isz Calcutos, In 
dijoj,«*pranesza buk in laika 
keturiu menesiu iszmire Ben- 
gales provincijoj 25 tukstan- 
cziai žmonių ir tukstaneziai 
serga badu. Tarp tuju mirusiu 
randasi daugiau kai 15 tuks
taneziai vaiku ir moterių kurie 
neturėjo tinkamo maisto.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Kariszka kapelija* Algiere, Afrikoj, geisdama pralinks- 
mint nuliudusius gyventojus, laiko koncertą vienam isz su
griuvusiu namu, kaip tai ant paveikslo matome. Žmones 
isz to buvo labai užganadinti.

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso met 
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.

Palinksmina Sierata
Versziuka

Marinei Amerikoniszki ka
reiviai iszgialbejo szita sze- 
sziu sanvaieziu senumo ver
sziuka nuo mėsininko peilio, 
kurio motina likos užmuszta 
per bomba isz eroplano, ant 
Guadalcanal©. Kareiviai ji 
prisotino, apezystino ir idant 
ji palinksmint, grajino jam 
smagius szmotelius ir matyt, 
kad jam tas patinka.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI? .

Spalio 3 d., Apreiszkimo parapijos 
saleje Brooklyn, N. Y., Paminklui sta
tyti Komitetas suruosze prakalbas, 
pagerbimui musu didvyriu lakunu 
Dariaus ir Girėno deszimts metu su
kakties skridimo isz New Yorko in 
Kauna ir ju žuvimo minėjimą.

Pradžioj sugiedota Amerikos ir 
Lietuvos hymnai, po tam seke lakunu 
pagerbimui giesme, Dariaus ir Gire- 

! no Rauda. Iszpilde vakaro artistes 
Genovaite K. Vitaityte ir Lione Juo
dyte. Jos sudainavo ir daugiau gražiu 
dainų solo ir duetus. Pianu akompa
navo muz. Jonas Jankus, vėliau p. 
Juodyte dainavo solo ir sau pritarė 

! gitarų.
Pirmiausei kalbėjo Fondo Komite

to nariai, J. Ambrazaitis, J. Spurga 
Adv. Steponas Briedis, jie aiszkino 
publikai szio vakaro reikszme.

Toliau kalbėjo J. V. Stilsonas, Juo
zas Tysliava, Juozas Lauczka ir K.
J. Paulauskas. Visi kalbėtojai nurodė 
svarba Dariaus ir Girėno atlikto žy
gio ir reiszke užuojautos ju pagarbai 
pastatyti paminklą Brooklyne. Au
kas padėjo rinkti O. Valaitiene, B. 
Spudiene, Zyzas ir Adv. S. Briedis; 
surinkta paminklo naudai $65.44. Vi
siems vakaro dalyviams reiszkiame 
nuoszirdžiausia padėka. Vakara ve- 
de Fondo Komiteto pirm. Jonas 
Szaltis.

AUKOS
Lietuviu Piliecziu Kliubas, Cliff

side, N. J., per J. Bakuna prisiuntė 
$10.00. A. Kirdeikis, E. White Plains, 
N. Y. ir B. Borus, Bronx, N. Y. au
kojo po $2.00. Apreiszkimo choras 
,80c ir B. Spudiene 40c, Brooklynie- 
cziai. Bankos nuoszimtis už du pus- 
meczius iki Liepos 1 d., 1943 m., — 
$26.1.1 — Viso $41.31.
AUKOS SURINKTOS PRAKALBO

SE SPALIO 3 d. BROOKLYNE 
Aukojo: C. Kairaitis $5.00; Mrs.

R. Kašėta $5.00; J. Strumskis, $5.00; 
Mr. ir Mrs. A. Matijoszaitis $5.00; 
Mr. ir Mrs. Sziaucziunas $5.00; Pe
ter Katen $2.00.

Aukojo po $1.00 Dr. Labanas, Mrs. 
Y. Marcziukiene, J. Sodaitis, J. Gra- 
žuilis, O. Vaselka, E. Pavilonis, Mrs. 
E. Baltus, J. Revukas, J. Daukszys, 
M. Gailius, P. Vitkus, J. Bastys, Mrs.
K. Pupeliene, P. Baliukas, A. Pode- 
ris, J. Guzeviczius, J. J. Sherry, Mrs. 
A. Karbot.

Seka po $1.00: Mr. ir Mrs. S. Aks
tinas, Mrs. U. Sesziene, Mrs. Bara
nauskiene, A. Karuszaitis, Mr. ir Mrs
S. Vitaitis, P. Rimkuviene, Chas. 
Kundrotas, J. Rimaviczius, Mr. ir 
Mrs. K. Melinaviczius, K. Juodis, M. 
Stakovas, J. Szaltis, J. Akeliunas, M. 
Varneskas, K. Gagas.

Po 50c aukojo J. Vosylius, M. 
Swingle, A. Balcziunas. Smulkiu 
$3.94. Viso $65.44.

Bendrai pribuvo auku $106.75. 
Paminklo Fonde yra pinigu viso $2,- 
276.88 Už aukas visiems nuoszirdžiai 
dėkojame. Taipgi, praszome visuo
menes, draugijų ir pavieniu asmenų 
malonios paramos paminklo pastaty
mo reikalui.

Į Aukas teikitės siunstf ežekiu ar 
Money Orderiu iszraszant DARIUS— 
GIRĖNAS^ MONUMENT FUND, o 
pasiunskite jas komiteto iždininkui 
JOHN SPURGA, Port Jefferson Sta
tion, L. L New York. Jis gavės au
kas prisiuns jums kvitą o vėliau ju- 
su vardai ir suma tilps laikraszcziuo- 
se. Iždininkas po užstatu ir dirba san- 
žiningai.

Dariaus—Girėno Paminklui Staty
ti Komitetas:

Jonas Szaltis, Pirmininkas,
J. J. Sherry (Szertvitis), Vice

pirmininkas, 
VI. Pivarunas ir Antanas Gudonis, 

Sekretoriai, 
Jonas Spurga, Iždininkas, 
Juozas Ambrozaitis ir Juozas Kai

rys, Iždo Globėjai, 
Adv. Steponas Briedis, Finansų 

Sekretorius, 
Kiti Komiteto nariai: Vincas Bra

zaitis, M. Stakovas, A. Balcziunas, 
P. Kyrius, Charles Breckęr ir G. Mar
cziukiene,

I


