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Isz Amerikos Amerikonai Ant “Kruvino Kaino” ] Brest - Litovsk
UGNINIS KAMUOLIS 

ANT KAPINIU

Gyventojai Nusistebė
jo Tuom Reginiu

Claremore, Okla. — Ūkinin
kai isz visos aplinkines yra nu
sistebėja ugniniu kamuoliu ku
ris pasirodo beveik kas nakti 
ant vietiniu kapiniu, kuris pa
sirodo tarp 9 ir 11 valandos 
nakczia.

Tasai ugninis kamuolys žiba 
kaip elektriko szviesa, po tam 
užgesta ir eina ant kitos vietos 
bet toliaus neatsitolina kaip 
kelis szimtus žingsniu nuo ka
piniu.

Ūkininkai susitarė po kelis 
kas nakti sergėti ir isztirti kas 
tai butu bet lyg sziai dienai ne- 
isztyrinejo priežasties žiban- 
czio kamuolio o net ir palicija 
in tai insikiszo, manydama jog 
gal kas tokis daro szposus ant 
kapiniu. Vienas palicij antas, 
kuris norėjo atsiženklinti nar
sumu, pats vaktavo ant kapi
niu bet ugninis kamuolis prie 
jo prisiartino ir baisiai apdegi
no. Palicij antas adbeges in 
miestą, negalėjo kalbėti per 
valanda laiko nes taip buvo 
persigandęs. Daugiau ne eis 
ant kapiniu.

Užmusze Motere Raktu 
Nuo Automobiliaus
Muskegon, Mich. — Elmeris 

Woodward prisipažino buk jis 
nužudė Mrs. John Barnes, ka
da ja prikalbino in savo auto
mobiliu, sakydamas kad ja gei
džia nuvežti pas jos serganczia 
duktere. Kada motere ketino 
sesti su savo kita duktere in 
automobiliu, Woodward pri- 
szokes isz užpakalio, kirto mo
teriai su automobiliniu raktu 
užmuszdamas ja ant vietos o 
duktere mirtinai sužeidė. Mo
tere už tai nužudė kad nors jis 
labai ja mylėjo bet ji nenorėjo 
draugauti su juom.

Paslėpė Paczios Dantis 
Kad Negalėtu Valgyt
Scranton, Pa. — Mrs. Carl 

Sypp gal turi viena isz arsziau- 
iu vyru ant svieto ir ant galo 
ji apskundė, paduodama sekan- 
czias priežastis, del ko ji nori 
uždaryt kalėjime: “Jis mane 
tankiai sumuszdavo ir plūsda
vo visaip, ant galo paslėpė ma
no dantis sakydamas kad asz 
per daug valgau.’’

Magistratas iszklauses skun
do, paliepė vyrui sugražint 
dantis o moteriai valgyt kiek 
tik gales paneszti. Vyras turės 
pasninkaut per 30 dienu kalėji
me. -

Szitie Amerikoniszki vyrukai jau kelis kartus dalyvavo 
kruvinuose musziuose ant Guadalkanalo, vela užėmė svar
bias vietas ant Bougainvilles. Randasi jie ant svarbios po
zicijos “Kruvino Kalno,’’ kur jau szimtai Japonu likos už- 
muszta.

Burdingieris Nužudė
Mergaite

New Bedford, Conn. — Po- 
vylas Turėk, 37 metu iszpilde 
savo kerszta jog nužudys 14 
metu amžiaus dukrele savo 
gaspadoriaus, pas kuri radosi 
ant burdo, jeigu su juom nepa
bėgs isz namu ir su juom neap
sives. Kada mergaite gulėjo su 
savo septynių metu sesute, Po- 
vylas insigavo in kambari, pa
leisdamas jai kulka in galva, 
užmuszdamas ja ant vietos.

Auka tojo pasiutėlio yra Zo
fija Turėk, ir nėra jokia gimi
naite žudintojaus nors turi ta 
paczia pravarde.

Turekas po nužudymui mer
gaites, iszbego in laukus ir atė
mė sau gyvasti, paleisdamas 
kulka in krutinę. Žudintojas 
kelis kartus kerszino nužudy
mui mergaites bet tėvai mažai 
atkreipė atydos ant tuju kersz- 
tu.

Banditai Nužudė Sena
Moteria Del Jos
Paslėpto Turto

Pittsburgh, Pa. — Keli ban
ditai baisiai kankino po tam 
nužudė sena moteria, kokia tai 
Oszko, kuri gyveno pati viena 
bakužleeje arti North Univer
sal, tikėdamiesi isz jos iszgauti 
slaptybe, kur ji buvo paslėpus 
10,000 doleriu kuriuos nevos 
turėjo susiczedinus ir laike ba
kūžėlėje. O kad senuke neisz- 
dave slaptybia, banditai degi
no jos rankas ir kojas ir ant ga 
lo perskele jai galva su kirviu. 
Kaimynai, nematydami senu
kes per kėlės dienas, nuėjo pa
žiūrėti kas su ja atsitiko, ma
nydami kad gal serga. Rado ja 
gulinczia kraujuose negyva o 
visa grinczele iszkresta.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Laivas Iszplauke Su
Serganczeis Kali-

ninkais
Washington, D. C. — Szve- 

diszkas laivas Gripsholm isz 
plauke isz New Yorko su ser- 
gancziais ir sužeistais kalinin- 
kais, kurie bus apmainyti ant 
Vokiszku sergancziu, per pasi- 
darbavima Raudono Kryžiaus 
drauguves. Apie 17 d. Gegužio 
tieji vargszai bus apmainyti 
Barcelona, Iszpanijoj, ant mu
su sužeistųjų ir atplauks in 
New Yorka pradžioj Birželio— 
Juniaus menesio.

$25,000 UŽ MEILU
NUSISZYPSOJIMA

Mergaite Likos Apdo
vanota Per Daktara Už

Jos Meilu Veideli

New York — Meilus nusi- 
szypsojimas Hannah Gruber’- 
iutes atnesze jai 25 tukstan- 
czius doleriu pasogo nuo žmo 
gaus, kuriam devyni metai ad 
gal nesigailėjo savo meilaus 
nusiszypsojimo ir visame buvo 
paklusna.

Devyni metai adgal, kada 
Howard Louraine da mokinosi 
ant daktaro, tankiai sutikdavo 
mergaite Hannah, in kuri ji 
meiliai nusiszypsodavo ir at- 
neszdavo jam valgi ir sziaip vi
same patarnaudavo. Kada Lou
raine pasiliko daktaru, neuž- 
mirszo meilaus . veidelio savo 
drauges o kada dagirdo kad 
Hannah iszteka už vyro, pri
siuntė jai 25 tukstanczius do
leriu kaipo pasogo.

Dabar Hannah, jos sužiedo- 
tinis, tėvai ir sesutes suka sau 
galvas, ka ji padarys su tiek 
pinigu o kaimynai sako kad da
bar Gruberiai pasiliks dideliais 
“a groise puric,’’ nes yra Žy- 
diszkos veisles.

Pavogė Skalbimą Bet 
Sugražino Suprosinta

Butler, Pa. — Ana diena kas 
tokis pavogė skalbimą Miss 
Jennie Hartman nuo virves. 
Nors locnininke pavogtu daig- 
tu visur jeszkojo bet negalėjo 
vagies susekti. Už keliu dienu 
kas tokis pabaladojo in duris 
palikdamas pundeli prie duriu 
ir pats dingo. Pana Hartman, 
atriszus pundeli, rado pavog
tus daigtus grąžei iszprosintus. 
— Visos moterėles geistu susi
pažinti su tokiu vagiu.

Lenkai Nužudė
Vokiszka Kankytoja

London — Lenkai nužudė 
pulkininką Vokieti, Otto Gyun- 
walda ir kunigą Sergiu, isz 
Vilniaus, kurie buvo baisiais 
persekiotojais Lenku. Szeszi 
Lenkai nužudė juos nakties lai
ke. Žudintoju da nesusekta 
nors nekurie ir žino kas juos 
nužudė bet pravardžių palici- 
jai neiszduoda.

Forteca Liepsnoje
Bukaresztas Bombarduotas, 
Geležkelio Stotys Sunaikintos; 
Aficierius Pierre Cristofini, 
Prancūzas Likos Nuszautas;

17 Japoniszku Kariszku 
Laivu Paskandyti

Algiers, Afrika — Gerai ži
nomas aficierius Pierre Cristo 
fini, Prancūzas, kuris valde 
Vichy Phalange Africaine or
ganizacija priesz Alijentus 
Afrikoj, likos nuteistas ant 
mirties per Francuziszka Ko
mitetą isz Nationalistu Libera
lo arba Laisvųjų Francuzu. Jis 
likos nuszautas.

Alijentai užklupo ant Japo- 
jniszku stocziu ant salų Truk, 
Ponape ir Satawan kur visisz 
kai jas suteszkino. Ameriko- 
niszku eroplanu nežuvo ne vie
nas.

Kates Chungking’e Po 
$500 Už Viena

Chungking, Kinai — Kituo
se miestuose ir szalyse kates 
neturi jokios vertes bet mieste 
Chungking, Kinuose tieji miau
kei yra verti po 10,000 Kinisz- 
ku yen arba 500 doleriu Ameri- 
koniszkais pinigais. Tasai 
miestas yra apimtas žiurkių ir 
todėl kates ten yra labai reika
lingos.

Szitas 36 Pėdu pK.k

Ilgas Laiszkas Savo 

Mylimui

Laivas Nuskendo Su
498 Amerikoniszkais

Kareiviais

Washington, D. C. — Ameriko- 
niszkas transportinis laivas li
kos paskandytas ant Meditera- 
niszku mariu su 498 Ameriko- 
niszkais kareiviais ir aficie- 
riais. Telegramas nieko neskel
bia kokioje vietoje tas atsiti- 
I ko ir kokia diena. Yra tai tre- 
; ežias Amerikoniszkas laivas 
j paskandytas in trumpa laika 
i su didėlėms bledems. Yra tai 
kariszka slaptybe apie kuria 

( dane visi gali žinot bet bus pra- 
neszta vėliaus.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Szitas 36 pėdu ilgio laiszkas, 
nusiunstas kareiviui William 
Paultz, isz E. Orange, N. J., 
susideda isz visokiu apraszy- 
mu ir atsitikimu isz jo mies
telio, kuri jam prisiuntė jo 
mylima kad jis turėtu ka 
skaityt ir linksmai praleisti 
savo liuosa laika.

Paryžius — Paskutiniai telegramai pra- 
nesza buk Vokiecziai vela bombardavo Rumu
nijos sostapyle Bukareszta ir beveik visus gele
žinkelius. Daug trukiu likos bombarduoti ant 
kuriu radosi daug kariszko tavoro. Vokiecziai 
yra baisei susirupinia per ateinanezia invazija 
ant Vokietijos nes neturi užtektinai kareiviu at
spirtį taji užklupima. Hitleris su savo sėbrais 
dabar yra baisei susirupines ir gailesi kad inki- 
szo savo dvileki in szita kare.

Apie 4,000 eroplanai užklupo ant pakrasz- 
cziu Franci jos, Belgijos ir Holandijos, netekda
mi tik septynių eroplanu. Szesziolika pakrasz- 
tiniu miestu, isz kur ėjo dideli geležinkelei likos 
baisei subombarduoti. Amerikoniszki eroplanai 
sudaužė tris Italiszkas orines stotis Milano aps
krityje.

Beveik kožnas Vokiecziu geležkelis aplin
kinėje Cologne, likos suardytas per Alijentus. 
Amerikoniszki eroplanai bombardavo aplinki
ne Paryžiaus ir Italijos pakraszczius. Vokiecziai 
sziadien turi tik 700,000 kareiviu ant apsigyni
mo kada ant jos užklups Alijentai laike inva
zijos.

Brest-Litovsk forteca ir didele geležkelio 
stotis, artimoje Varszavos, Lenkijoj, pasiliko 
liepsnoje po bombardavimo per Rusus. Du Vo- 
kiszki trukiai, kurie gabeno kareivius, likos su- 
teszkinti ant szmoteliu. Dabar Rusai užklupo 
ant Kovel-Lvov geležinkelio kuris gabeno Vo- 
kieczius, amunicija ir ginklus.

Rusu eroplanai bombardavo* per Alijentu submarinus ant
geležkelius ir stotis Lvove ir 
Sambore, Lenkijoj.

Septynioika Japoniszku ka
riszku laivu likos paskandyti

Pacifiko mariu. Dvylika isz tu
ju laivu likos paskandyti per 
paežius Amerikonus. Su tais 
laivais nuėjo ant dugno mariu 
642 Japoniszki laivoriai. <•
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gialbejo, pradėjo melstis in 
“balta veidą.” Ir tas nieko ne- 
pagialibejo. Motina mirė ant ry
tojaus. “Balta Plunksna”, bi 
jodamas 'kad ir ji mirtis nepa- 

Ne tik aniolai turi sparnus1 imtu, indejo mirusiai paežiai 
bet ir įneš, gyvenanti czionais gyva kudilki ant ranku ir a'bu- 
ant szios aszaru palkalnes, taip- du uūkase. Nežine ar nuo velnio 

’■alesime turėti 1 atsikratė ar ne 'bet gavosi in ka
lėjimą. Likos nuteistas ant 
smert ’bet kada dažiuretojas ka
lėjimo atnesze jam valgi, rado 
ji negyva. Kitam kalėjimo 

kožnas žmogus gali sau prisi-į kambarėlyje sėdėjo Mormoi 
juost ant pėcziu ir lėkt kur jam j Joe, giedodamas giesme už nu 
patinka. Jo pirmutine padirbtai mirusius, pagal savo sztamo 
maszina svėrė tiktai 80 svaru paprotį.
bet su pagerinimais gales būti 
daug lengvesne. Lutscz’is (pri- 
sijuose savo nauja maszina ant tyt laikraszcziuose buk mirė 
pecziu, iszleke in ora dvylika 
mastu ir laimingai nuplesdeno 
adgal ant žemes.

Kas Girdėt

gi neužilgio g 
sparnus, jeigu iszradejaus M. 
Lutscz’o, isž Austrijos, žodžiai 
yra teisingi, nes jis iszrado ma
ža maszina su slparnais, kuria

Daugeli kartu duodasi skai-

^VogtasRažancziusg!’7$1k;00 7^ K7^kUž
^AULELiE linksmai szviete. ežiu ir parode visiems. Ta, kaip 

Ramus, pilnas pavasario jie vadino “burtus tamsiu Ka
taliku,” tai yra ražaneziu leido 
per rankas, ji tyrinėdami ir da- 

visokius paaiszkini-

Ramus, pilnas pavasario 
kvapsniu vejalis, sziureno me
lžia lapus ir jauna, žalia žolele. 
Jegužes menuo buvo pilname rydami 
savo gražumo. Taip ir eme lin- mus. 
kas svtjoti aipie prarastąjį 
Rojų.

Gamtos gyvumas užkrėtė ražaneziu, nuėjo in savo kam- 
viska gy vumu. Kaimai ir mies- bari gult. Ji mete ražaneziu ant 
tai puosziasi žalumais, rodos stalelio ir su mintimi, kad ji 
lenktyniuodami.
miestas Richmondas visas žy 
Ii pavasario gražumu.

Daibszcziu vyru

Susirinkusieji iszsislkirste.
! Mergaite, pasiėmus atgal savo

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

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisasa 
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Kaip toli 'gali žiurke nueiti 
jeszkodama sau maisto? Ant 
tojo 'klausymo atsako tieji ku
rie žino, buk žiurke, būdama 
allkana, gali nueiti 190 myliu, 
jeszkodama sau maisto, o gal 
ir daugiau.

Daug žiurkių likos sugauta 
Londone su toblyczaitems ant 
kuriu radosi diena ir vieta isz 
kur likos paleistos. In laika 
vienos sanvaites likos sugauta 
žiuikes kurios nuėjo net 50 my
liu kada jas paleido isz kletku. 
jViena žiurke pere jo net per pu
se Anglijos in laike szesziu me
nesiu. Gaudytojai žiurkių sako 
kad Londone sziadien yra dau
giau žiurkių ne kaiip kada bu
vo. Praeita meta gaudytojai 
žiurkių sugavo net 70,000 žiur
kių.

tokia ar tokia ypata ant kurios 
laidotuvių paaukauta tiek žie
du ir vainiku, jog patilpo in 
'kelis automobilius o kurie kai
navo kelis szimtus doleriu. Yra 
tai iszmetinejimas pinigu ne
reikalingai. Žiedai už dienos ar 
dvieju suvys ir neatnesza ma
žiausios naudos nebaszninkui 
ne szeimynai tiktai kupcziams 
tojo tavoro. Ar-gi ne hutu ge
riau paaulkaut tuosius pinigus 
del likusiu sieratu'ku arba ant 
kito gero tikslo ?

Sztai Pietų gali melstis prie Dievo be tu 
burtu, atsiiklaujpe sukalbėti sa
vo valkarines maldas. Bet keis- 

linksmu1 ^a• Ji Ju neatsimena! Jai neat- 
moteru ir vikriu lyg paukszte- eina kiti žodžiai, kaip tik 
liu vaikucziu pilnos gatves. Vi- “Szventoji Marija, Dievo Mo- 

vniclni nncv.viin sivlcin su na- tilia!

Daugeli kartu ji bandė pra
dėti isz naujo bet vis tas pats. 
Jos atmintis buvo tuszczia. Isz-, 
skyrus žodžius “Szventoji Ma- 

czia. Saulei leidžianties da jos rDa, Dievo Motina, ’ kitu ji 
durys buvo placziai adaros.į 
Praeiviai nuo gatves galėjo 
matyti jos altorius, puikiai isz- 
puosztus Ikvepiancziomis 
mis. Ju buvo du žymiausiu.

su veidai nuszvite sykiu su pa-j 
vasario szviesiu, ’be debesėlio 
dangumi.

Prie vienos szoniniu gatvių 
stovi nedidele Kataliku Ibažny-

Szventoji Marija, Dievo Mo-

I nerado.
lejol Nuvargus, nusiminus ir net 

■ nusigandus ji turėjo apleisti sa- 
ele- vo mnldas.

“Tas senas

Pasaulyje, kuri vadina ‘1 uni- 
versu” randasi ne tik musu 
svietas, panaszus in dulkele bet 
yra 60,000,000,000,000,000,000 
kitu žmonių gyvenancziuju to
se vietose pagal apskaityma 
profesoriaus Fredriko H. Sea- 
res isz Mount Wilson observa
torijos. Tasai mokslinczius ap
skaitė kad pasaulyje yra 30,- 
000,000,000 svietu isz kuriu 
kožname randasi nemažiau kai 
2,000,000,000 žmonių — ir mes 
turime tiek žmonių ant musu 
svieto.

Pagall Rymiszka surasza tai 
ant viso svieto randasi 312,000 
Katalikiszku kunigu, isz kuriu 
200,324 gyvena Europoje arba 
beveik vienas kunigas pripuo
la del kožno 1,800 gyventoju.

Kas kiszasi auku dovanotu 
del Katalikiszku misijų
Amerika stovi ant pirmutinio 
laipsnio nes tik isz vienos Na- 
jorkines diecezijos surinkta del 
Katalikiszku misijų ’keturioli
ka milijonu lyrų 1942 mete o 
kur da kitu diecezijų aukos?

Pue'blo, Koloradoje, atsibuvo 
nepaprastas teismas Indi jono 
“Baltos Plunksnos,” kuris sa 
vo kūdiki gyva palaidojo kaipo 
auka del perpraszymo piktu 
dvasiu, kurios atlankė jo gyve
nimą. Papilde jis tai ant pata
rimo didelio raganiaus “Mor
mon Joe,” kuris per savo “ra- 
ganystas” turėjo didele intek- 
me ant tojo sztamo Indijonu.

Atsitikimas buvo tokis: Mo- 
terei “ Baltos Plunksnos ” gimė 
kūdikis, bet nesveikas, o moti
na radosi ant kranto mirties. 
Mormon Jeo davė rodą idant 
sukurtu didele ulgni, aplink ku
lia szoko per visa naktį kalbė
damas užkurinio žodžius. Ryte 
inmusze kuolą in žeme, kuri ap
laistė Ikrą uju mažo avinėlio. O 
kada tas būrimas nieko įiepa-

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; Gra.pas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25e

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu...................... 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 Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
’ame 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 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai;
Preke

nieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c :
No. 129 Keturios istorijos apie I 

Cetvirtas prieakymas Dievo: Keliau- 
ojei in Szventa žeme; Beda; Tamsa
us prigauna. 58 puslapiu.......... 15c j

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
■ius isz vaienczijos; Kožnas daigtas | 
tiri savo vieta; Ka pasakė ka tras 
tacziuoms. 76 puslapiu..............20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni. 

2 puslapiu....................................... 15c
No. 134 Dvi istorijos apie Bais;

Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka.
43 puslapiu......................................... 15c

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

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

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

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

........................   15c
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu........................... 15c

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu............15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. 
Nikitas . 61 puslapiu.................... 15c

No. 147 Trys istorijos apie Raga
na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu..................20c

No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir 
Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu ....................................................... 15c

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; A-/t keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu ................  15c

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

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

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield damruje; Pabe 
gele; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis 
60 puslapiu .................................... t5c

No. 101 Kapitonas Velnias. Pu> 
kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 
ninaliszka

No. 103 
pirmutines
iirfta isz Lietuviszku užlieku. 
veikslais, 177 dideliu nuslapiu.

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

No. 106 Penkios istorijos, api 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti.

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

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

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

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudr 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg 
;zo paskutinis skatikas; 
Preke

No.
>uikus

No.
Garžia
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
>2 puslapiu .................................. .15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valū
nas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu .............................. 15c

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
•Tabelis: Drąsus szuo; Kolera; Sene 
is; Vargo sapnas ir pasaka apie či
renus. 45 puslapiu.......................15c

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

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

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustvniu: Pelsmiute: Du brolei 
Vargutis ir Skunutis. 60 pus...15c

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi-

Katalikiszkas 
Viename stovėjo isz rinktinio' niekas užkerėjo mane,” suriko 

Pa J ji piktai ir krito in lova. Bet ji
■ nugalėjo užmigti. Ji vartėsi nuo 
szono ant szono, užsidėjo pa
galvi sau ant galvos, bandė nie
ką nemanstyti. Bet tie žodžiai, 
bažnyczioje girdėti, vis patys 
kartojasi.

Isz ryto atsikėlė visa susi- 
žvilgterejo vidun ir, smalsumo (nervavusi, mieguista, mintys 

jos buvo intemptos. Ji įbaudę 
pildyti savo priedermes bet ir 
tuomet tie žodžiai ‘"Szventoji 
Marija, Dievo Motina” neap
leido jos.

Pusiau ligonis ji lauke va
karo. Tada su baime ir didžiu 
slaptingumu ji paėmė sutruku
si ražaneziu in kiszene ir nuėjo 
vela in Kataliku bažnyczia. Ji 
buvo pasiryžusi tenai atsikra- 

i: vovsnc.ziaus.tyti nuo to razancziaus.
Jau ji 'bažnyczioje — nei vie

no žmogaus joje nėra. Skubiai 
ji inejo in suolą, kuriame buvo 
radusi ražaneziu ir ji ten nu
mėtė. Palengvėjo jai szirdyje. 
Ji jau norėjo iszeiti, bet jos 
akys apsistojo ant Dievo Moti
nos stovylo. Jos veidas buvo 
nekaltas ir gražus, jos rankos 
ramiai sudėtos ant krutinės.

Nejucziomis mergaitei isz lu- 
įn'pu prasipruko žodžiai: “Szven- 

priesz l0.il Marija, Dievo Motina!”
.' Toje valandoje Dievo malone 

VcHtui lbuvo'visos jos pastan- Pa^e^e jos szirdi. Prietaru luk- 
gos iszgirsti visus žodžius, ko- sz^ai nukrito nuo jos akiu. Ji 
kius girdėjo nuolat kartojant. ^au tikėjo! Dievo Motina buvo Į 

e t. i * 4 ? __ T, „ TZ' —___ T>« X ’
Tik sziuos ji nugirdo: 

“Szventoji Marija, 
Motina—!”

Szie žodžiai jai skambėjo 
ausyse, kuomet kiti nyko nepa
gaunami Nejucziomis ji pati ^nnaus Szirdies. Ji pasiliko ge-į moję pramones reikalams 
sau eme kartoti:
Marija, Dievo Motina—” |

Staiga ji pastebėjo sutruku- 
i si ražaneziu, gulinti ant sedy-i 
: nes. Isz smalsumo ji ji pasiėmė 
ir insidejo kiszenen. Pama- 
czius žmonių sujudimą ji urnai 
pakilo ir spruko in gatve, pasi-! 
linksminusi pati isz savo dra-J 
sos, kad inejo in “ Popiežiszka ” 
bažnyczia, nesutikdama jokio

I pasiprieszinimo arba užkabini-' i i * Mjino. Jai galvoje jau sukosi pa-j* 
'daryti visa istorija isz to savoj* 
prietikio ir pasidalinti tuo su * 
savo draugais ir draugėms.

Ji panasziai ir padare ta pat * 
vakara. Pasisakė aplankiusi į* 

„ _t , . .. _ . - c. . 1 Kataliku bažnvezia ir maeziusi j *Neuzmirszkite Guodotim bkai- v ; į
tytojai, atsilygint su prenumerata už tokias 11’ tokias SCeiiaS. DaUgC-• ★ 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- įįs jaį nenorejo tikėti. Tuomet * 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti - į
iaiįra«zę?io. paskubinkite Ii! Ji iszsitrauke sutrukusi razan- ,

Po visa Amerika didžiausios 
Katalikiszkos draugoves nuta
rė surinkti milijoną doleriu in 
Katalikiszka kariszka fondą 
ant užlaikymo Katalikiszku 
kunigu kariuomeneje, taip-gi 
pristatymui kareiviams Kata
likams visokiu pasilinksmini
mu ant lygybes su kitu iszpaži- 
nimu kareiviu. Katalikai neno
ri pasilikti užpakalyje kitu. 
Protestonai turi savo dvasisz- 
kuosius todėl Katalikai nenori 
pasilikti užpakaly y e. Isz su
rinkto milijono doleriu prista
tys Katalikisz'kiems karei
viams visokius naudingus skai
tymus, raszymui popieros ir 1.1.

marmuro padirbta Marijos 
uos vainikuota stovyla. Virsz 
Jos 'galvos 'buvo elektros ap- 
szviecziamos žvaigždes.

Rožių kvapai, pripildė baž
nyczia, sieke net gatve. Jie ma
loniai užgavo praeinanezios 
jaunos mergaites jausmus. Ji

Už .pauderi — vyrai atker-
szino su britva!

Ne, mieli skaitytojai, ne eina 
czionais, apie kokia ten baisia 
žudinsta, 'kaip tai galima ma
nyt isz pirmutines eilutes bet 
tikras Amerikoniszkas atsitiki
mas.

Sztai du studentai isz Kali
fornijos universiteto atikerszi- 
no savo besipauderiuojan- 

‘ ežioms draugėms — britvom o 
tai atsitiko sekaneziai:

■Sztai kada studentes atėjo 
ant mokslo, pauderiuodavo sa
vo noseles priesz vaikinu akiu 

,‘kas labai nepatiko profesoriui 
Croscou, kuris iszreisz'ke savo 
nuomone kad jeigu merginos 
gali klasoje pauderiutis nosis j 
tai vyrai gali skustis taipgi' 
laike mokslo.

Iszigirde tai studentai, ne il
gai lauke taji patarima iszpil-i 
dyt. Ant rytojaus 'keli studen-i 
tai atsinesze in klasa britvasj 
puodukus, muilą, szepetuka ir j 
1.1., ir pradėjo laike mokslo' . 
skustis ant ko profesoris 'Cros
cou sutiko ir pagyre studentus 
už taji pasielgimą.

Koki inspudi padare tokis 
pasielgimas ant merginu, galit 
dasiprast, kad po tam daugiau 
nepudriavo savo uoseliu su 
pauderiu — kas vale tau, vale 
ir man.

stumiama, inejo. Ji niekuomet 
da nebuvo buvusi Kataliku baž
nyczioje.

Susyk jai prisiminė visi bai
sus dalykai, kelkiu ji buvo gir
dėjusi nuo mažu dienu apie 
“Rymo Katalikus.” Ja paėmė 
baime. Ji insmuko in suolą arti 
duru, manydama tuojaus isz- 
sprukti laukan, jeigu tik pajus 
koki nors pavoju.

Bažnyczioje tuo laiku 'buvo 
nedaug žmonių. Ir tie esantieji 
taip rimtai ir giliai buvo pa
skendę savo pamaldume, kad 
niekas mažiausios domes ne- 
kreijpe in inejusia mergaite.

Ji atsikveĮpe ramiau ir links
miau ir pradėjo klausyti, kas 
kalbama nes ji iszgirdo kad vi
si susirinkusieji protarpiais Į 
kartoja kokius tai žodžius. Po. 
valandėlės, apsižiūrėjus ji su-Į 
prato, kad jie atsakinėja 
vieno klupo janezio jo 
Dievo Motinos stovyla.

juokai
...15c

116 Istorija apie Sierata
apraszymas. 119 pus. .. .15c

119 Keturios istorijos apie
Haremo nevalninke; Luoszis:

Keletą Juoku ir Paveikslo 
...............................................

Adresas
Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.

SKAITYKIT 
’ “SAULE” ' 
PLATINKIT!

OPA Sako, Kad Tauku'd i|alaik0 i'eikalii‘ga isztekl,u
Taupymas Turi Būti

Tęsiamas

pramones riebalu ir jokiu budu 
negalima leisti, kad sziu isztek- 
liu sumažėtu, netaupant pa
kankamai namuose.”

WFA Pranesza Apie 
Žuvies Ir Mėsos

Perspektyvas

in va i •Numuszimas taszku 
riems taukams, riebalams bei 
kepimo alyvai neturi paliesti 
karo programos taupyti szei- 
mininkavime atliekamus tau
kus. Detaliniai mėsos prekiau
tojai ir toliau mokės szeiminin- 
kems po 2 raudonus taszkus ir 
keturis centus už švara atnesz- 
tu virtuvėje sunaudotu tauku, 
pareiszke Administravimo In-

Užaugino Geriausius
Kvieczius

'jai tikrenybe. Kristaus Baž-
Dievo 11-vez^a buvo jai ramybes uola.

įjos siela buvo beskenstanti1 staiga.
Dievo malonėje. Dievo Motina! “Szitie atliekami riebalai 

I'ja vede prie dievisJkosios Jos skubiai reikalingi karo progra- 
pa- 

Szventoji ra Fntalike. Gyveno ir mire sake ’pulk. Bryan Houston, OP 
kaipo tikras dievotumo ir uolu- A Racionavimo Administrato- 
mo pavyzdi s.

O, palaimintoji Dievo Moti-'dirbimo tie riebalai eina gink- 
na! Tavo meile yra rojaus gro- lu, vaistu, sintetiszkos gumos, 
žy'bes dalis. Tekrinta nors nylon’o parasziutams, dažams 

'spindulėlis ant Jievos vaiku,'ir invairiu kitu daigiu gamy- 
i nepažinstaneziu Tavęs, kad Ta- bai.”
ve rastu ir radę mylėtu o Toliau Rae. Admin, pava- 
“Szventoji Marija, Dievo AIo- duot o jas pareisz'ke, kad nors 
tina!

riaus pavaduotojas. “Po ap

★

invairiu riebalu valgymui yra 
I pakankamai tiek civiliu tiek 

£ karo vartojimui, tacziau karo 
¥

___ _ * pramonei dar reikia dideliu 
KALENDORIAI i kiekiu rie'balu.

W Į

1944 M. * I “'Pramoniniai riebalai apima
— taifp pat ir valgymo riebalus,

15 coliu ploczio x col. } netinkamus maistui ir didele 
ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 J dalis pramonėje vartojamu rie

balu priesz k a ra būdavo im- 
* portuojami. Suvartoti virtuves 
" riebalai, szeimininkiu sutaupy-

Adresas:
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

* 
¥ 
¥

v

Leo Lindstrom, isz Sterling, 
Colo., aplaike szita dovana 
nuo Union Stock Yards, isz 
Chicagos, už užauginima pui
kiausiu ir geriausiu kviecziu. 
Laiko jis savo dovana ir de- 
žuke tuju kviecziu kurie ap
laike pirma dovana ant uk- 
iszkos parodos.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

1944 metu žuvu pateikimas 
nebus akankamas patenkinti 
padidėjusius proteinninio mai
sto karo laiko civiliu pareika
lavimus, kartu su kariniais 
]end-lease reikalavimais, pra
nesza Karo Maisto Administra
cijos Vidaus Departamento Žu
vininkystes Koordinacijos įri
šta iga.

Amerikos szeimininkems pa
tartina piiktis szvieziu vande
nų žuvis.

Kaip žuvininkystes koordi
natorius pranesza, 1944 metu 
salmon’o konservuose isztek- 
liai'bus mažesni, negu 1943 me
tais.

Karo Maisto Administracija 
tikisi, kad mėsos bus pagamin
ta žymiai didesni kiekiai negu 
1943 metais. Civiliai, tikimasi, 
gaus kiek daugiau mėsos sziais 
metais, negu 1943 metais (131 
svaru asmeniui). Tacziau di-’ 
desne padidėjusios gamybos 
dalis bus sunaudota karo pajė
goms.

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.

8®° “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti* 
jose, $5 kitose Vieszpatystese,



MAHANOY CITY, PA. 
____ i_____________________________________

das. — Czia tikras dangus!
! — Bet jeigu kas užkluptu tai 
I butu dangus!

gi krapsztosi.
Kur tos regėtos peteliszkes 

su apkarpytais siparneliais
— Kas czia velnes eis naikti. Viskas buvo tik sapne.
Kiszau ranka in pintine ir

užgriebiau alve. Pripyliau deg- — manau sau. O 'ka Tadas ma-
Monticello! Monticello! ’ ’

Mokina Draugia Kaip 
Cziužinet Ant Ledo

Wilma Kaim-

Inv 
'H®

draiko, 
rniszko 
Puikus

Pulkininkes 
lein ir Agnieszka Malone, isz 
Masillon, Ohio, mokina savo 
drauge, Kuiulei Kehakeloa, 
isz Havajos, kaip cziužineti 
ant ledo nes tenaitinei gy
ventojai niekad nemato ledo.

sziene ant szono.
kast ir

insi-

su Tadu iszvažiavom 
in giria grybaut. Medžiai 

nuogi. Vejas szvilpia. Lapai 
nuogi. Vejas szvilpia. Lapai su
vytę ant žemes, einant grebžda.

Grvlbu nėra. «/
— Kokis velnes mus ežia 

taip toli nesze!
— Tylėk! — riktelėjo Tadas. 

— Tu ežia kurk itgrii o asz eisiu 
vogt bulviu. Kepsim.

— Ar tu pasiutai?! — suszu- 
kau. — Dar nuszaus.

— Tu nesirūpink! — tarė. — 
Kurk ugni.

'Czia yra malkyne ir szieno 
kupetas. Szienas apipuvęs; at
rodė, kad jis jau pernyksz- 
czias.

Tadas nuėjo sau o asz pradė
jau neszti pagalius ir netoli ku- 
peczio sukūriau ugni. Durnu 
kamuoliai pradėjo verstis, pa
sirodė ir liepsna. Asz pasida
riau sziene vieta ir atsisėdau. 
Durnus vejas blasziko, 
tarsi kokios tai žilos 
deives plaukus velia, 
vaizdas.

Tadas nuėjo bulviu
nesugryžta. Priesz ugni 
szildžiau asz 'bet malkos jau 
baigiasi. Tingiu, bet rėkia eit 
daugiau atsineszt.

Bra’kszt, 'brakszt, bralkszt, 
lapai užpakalyje. Maniau, kad 
Tadas sugryžo. Bet atsisuku. Į 
O-gi nepažinstamas vyras ir su 
revolveriu rankoje.

— Rankas augsztyn! — pa
sakė.

Persilgandau. Pakėliau ran
kas. Iszkrate jis mano kisze- 
nius ir radęs kelis skatikus nu
ėjo sau.

Eisiu malku atsineszt. Nuo 
malkynes imti bijau. Duobėje 
riogso sausas kelmas. Paimsiu 
ir nuneszes uždėsiu, tai 'bent 
degs. Praspyriau lapus. Kokia 
tai sena gune... Pradengiau. 
Nugi 'buteliai... Juose kokis tai 
rudas, tyras skystimas o ant 
buteliu užraszas: “Monticel
lo.” Asz žinau ka radau... Czia 
puikus grybai — apie szimtas 
buteliu degtines. Negaila nei 
tu keliu skatiku, ka valkata 
atėmė. Pasiėmiau viena 'buteli, 
uždengiau gune ir užvertęs kel
mą atgal prie ugnies. Sukurs- 
cziau ugni ir vela szildausi.

— U-u! — Tado balsas.
— U-u! — atsiliepiau.
Atėjo ir jis. Atsinesze kėlės 

bulves, apkapste in žarijas ir 
atsisėdo. Asz isz kupeczio isz- 
traukiau 'buteli.

— Isz kur tas? — jis pradžiu
go.

— Radau! — atsakiau.
— Ar tik viena?
— Kam klausi? — atkirtau.

— Gerk! Tau užteiks.
Tadas paėmė 'buteli in rankas, 

iszkele in augszta ir suszuko:
— Tas tai jau isz dangaus!
— Iszlupo korka ir tarė:
— Sveikas!
— Sveikas!
Užsivertė: Kliu-kliu-kliu, — 

maniau, kad nei man neliks. 
Atidavė. Nusiszluoscziau 'bon- 
kos kakla ir:

— Sveikas!
—Sveikas, in sveikata!
Užkandžiams iszsilkrapsztem 

karsztu ’bulviu isz žarijų. Nei 
nepajutome, kai buteli isztusz- 
tinome. Ugnis gesta, bet mums 
szilta vistiek.

Temsta. Bet apie važiavima 
namon mes nesznekame.

Apėmė snaudulys, pasvirau

tines ir duodu vienai! ji pur
tosi.

— Lyg tai jos gers.
— Gers, gers! —prabilo Ta

das.
Asz siulau ai ve degtines o 

Tadas paszoko isz savo vietos' 
ir grūmoja ginklu. Merga isz 
baimes paėmė ir iszmauke.

— O jau su ta valia Dievo... 
— pasakė Tadas. — Pripilk da
bar kitai. 1

Pripyliau. Antroji nei nesi- 
prieszino. Pagriebęs atlaužiau 
duonos — valgo.

— Dabar jau ju sparnai pa
kirpti...

— Neužsitikelk! — atsakiau.
— Puikios peteliszkes!... — 

atsake Tadas. — Ir velnes ar 
Dievas czia visko mums taip 
gausiai apteikė.

Dar inpyliau degtines ir jos 
nesiprieszino — iszgere. Liku
sia degtine mudu iszsiurbeme. 
Pintinėje užgriebiau mėsos. 
Keptume bet nėra druskos. 
Czia viskas gerai bet asz ken- 
cziu baime kad mergos koki 
szposa neiszkirstu bet jos, 
vargszes, apsvaigo. Ant galo 
asz ant jieszmo pamoviau mesa 
ir spirginu. Viena merga kai 
spirs koja ir mesa in ugni in- 
krito. Ji taip gardžiai nusijuo
kė.

— Trauk ja velniai ir keps
iu ! — pasakė Tadas. — Nieko 
nereik! Bile paezias turime.

Viena paprasze kad paduo- 
cziau 'pintine. Padaviau. Isz- 
eme sviesto. Nesūdytas. Tepa
me, gleizojame pirsztais ant 
duonos ir valgome.

Ugnis jau apgeso. Visur tam
su. Nukrepesziojau prie Klai
kynes ir atneszes uždėjau ant 
ugnies malku. Liūdnumas nuo 
veidu mergoms pranyko. Prie 
gražesneses asz atsisėdau. Pa
ėmiau jai už czeveryko ir žiū
riu in akis — juokiasi.

— Ar neszalta? — paklau
siau.

— O, asz visa degu! — atsa
ke ji.

Numoviau jos czeveryka nuo 
kojos. Ji grybsžt nuo mano gal
vos kepure, uždėjo sau ant ko
jos ir juokiasi.

— Tadai, ka tu veiki?
— O, asz turiu darbo! — at

sake jis.
Jos mėgino atkartot musu 

isztartus žodžius, bet joms ne
sisekė. Szale mam s sedinezioji 
nutvėrė ir pakildavo mane už 
plauku. Ugnies liepsna žaidžia 
szeszeliuose; apszvieczia kūgi 
ir mus ir vela pr’gcsta.

Dar syki asz atsikėliau.
— Kur tu eisi ? — ji suszue- 

ko.
— Asz eisiu namon.
— O, ka tu ten niekus szne- 

ki! Buk czia drauge! — ji vadi
no.

— Asz sugrysziu, — pasa
kiau.

Atneščiau malku ir sukurs
tęs ugni vela blinkst in buri.

Ji apkabino mane.
* * *

Guriais asz pramerkiu akis. 
Liepsna szokineja sau szesze- 
liuose.

Rytu ipnseje pradėjo brekszt.
Rytas.
Iszsimiegojome ir iszsipagi- 

riojome. Praszvitus, susėdome 
ir žiūrime in vienas kita. Pląu- 

' kai pilni szienuoliu — susivėlė.

ne, — sakyt nepasake, tik sku
binamos eiti namon.

Grybo gi nei vieno.

— GALAS —

* * * (
Toli pamatėme eina du... Ta- 1 

cziaus inžiuret negalima, ar vy
rai, ar moterys. Asz papasako- 1 
jau Tadui kad mane užpuolė.

— Nebijoik! — pasakė Tadas. 1
— Szia asz turiu.

Parode revolveri.
Tie kas tai du eina areziau, 

bet ne pas mus o matyt kokiu 
tai taku eina sau. Intemijome 
kad tai mergos.

— Žinai ka ? — tarė Tadas.
— Na ?
— Mudu jau per kvaili szi 

va'kara rasti namus.
— Tai ka?
— Susigaukime tas mergas...
— Gali ibuti velnias, Tadai.
— Tylėk! — jis riktelėjo. — 

Matai szita!
— Kas mes, po velniu, Ta

dai ?
— Žinai girioje!... — jis atsa

ke: — mes valkatos.
Besznekant asz maniau, kad 

jis užmirsz apie tas mergas, to
kiu budu iszvengtume bėdos, 
bet kur tau. Tadas sako:

— Kelk!
— Duokim ramybe.
— Sakau, — kelk!
Atsikėlėm ir dui vytis. Ka 

jos, vargszes, isztruks — pasi
vijome. Butą ju mieste. Betu- 
rinezios pirkiniu. Tadas su re
volveriu varosi jas prie ugnies. 
Jos verkia, sznekasi, bet kas 
mums galvoje. Atsivarėme. Su
sėdo. Tadas inkiszes ranka in 
pintine užgriebė duonos.

— Tai, vyre! — jis suszneko:
— turime ne tik po paezia, bgt 
duonos ir dar ko...

Asz atsikekliau ir krepeszio- 
ju tolyn. Man rupi ta degtine. 
Nenoriu tiesiai eiti in ta vieta, 
kad neužspitriotu Tadas. Mat, 
su degtine nusiprendžiau apsi
dirbti asz vienas. Pasiėmiau 
tris butelius, duobe užžeriau la
pais ir padaręs vingi antroje 
kupeczio puseje in siena inki- 
szau dvi bonkas o trecziaja pa
rodžiau prie ugnies.

Mergos sėdi. Tadas revolve
ri neapleidžia isz rankos. Jis 
tikras pleszikas. Jis pamate 'bu
teli.

— Tu ir vela turi bouka! — 
jis nustebo. — Atkimszk ja ir 
pavaiszink jas. •

— Reik! — pasakiau. — Jos 
taip liūdnos.

— Po velniu! — suszuko Ta- Dairausi ir žiuriu. — Tadas ir-

I 1
— __

Tas badai Gilbertone dedasi, 
Jau keli ant ju skundžiasi, 

'Mergaites, taip nedarykite,— 
susivaidykite, V z

Ba asz apie jus bjauriai pa
dainuosiu,

Ir su koeziolu per sėdynė 
duosiu.

Meileje Suranda Viens 
Kita Kur Jie Nebutu

* * *
Ej jus, Kembridžio 'bobos, 

Ar vėl niežti skuros, 
Senei jau kocziolo neragavo, 

Ne viena koczioti ga vo. 
Dzievaž nedovanosiu,
Netrukus atlapsesiu,

O kada duosiu, tai duosiu, 
Vos gyvas paliksiu,

Asz neskulbinu, 
Pirmiaus praneszu.

Ūkiu Darbams Jeszko- 
ma Jaunuoliai Ir 

Moterys

liek žeme aplink ugni, (c) ap- 
versk likusius nuodėgulius ir 
apliek vandeniu abi j u ipnses, 
(d) persitikrink, kad paskuti
ne kibirksztele užgeso.

Ickes Perspėja Anglių
Vartotojus

Kieto Kuro Administratorius 
Harold L. Ickes pataria, kad 
vidurvakariniu valstijų augliu 
vartotojai, kurie delsia užsa
kyti vidurvakariuose pagamin
ta. angli, ti'kedamiesi vėliau pa
kankamai gauti Pietiniu Appa
lachian anglių, rizikuoja labai 
rimtu pavoju sekanczia žiema 
pasitenkinti daug mažesniu 
anglių kiekiu, negu jiems rei-

Viename mieste Skulkine, 
Labai bobos netikia,

Kaip vyrai in miestą nueina, 
Tai boba nevos in sztora 

nueina.
Sueina in kūmutes stuba, 
Geria pagal savo būda, 

O kada linksmumas užeina, 
Tada ir in karezema sulenda.

Nusilaka kaip kiaules,
Jog rodos pareiti negales, 

Ir teisybe, vos vėžlioja,
Eidamos strapalioja.

Susz vin'kia nuo guzu tęs,
Ir da nuo ko kito labinus, 

Bjaurybes girtuokles, 
Iszrodo kaip kiaules.
Ža'ksi ir da dainuoja,

Visokiais žodžiais pliovoja, 
Gedos jokios neturi,
Nors žmones žiuri.
Parsivelka namo, 
Kaip be razumo,

Vyrai namo pareina, 
Nevalgia gulti eina,

Arba turi valgi steliuoti, 
Burd ingio r ia i lovas įkloti. 
Jeigu lėtas vyras, tai puse 

bėdos,
Bet smarkus paima už lazdos, 

Duoda in kaili net rūksta, 
Kol lazda, ar rimbas netrūksta.

Isztikro vargingi vyrai, 
Jeigu nepataiko gerai,

Apsipacziuoti, 
A psipainiuoti.
* * *

Steite Ohajuje, 
Peczeje vienoje, 

Merginos moka monyti, 
Vaikinams žolių užduoti.

Bet vienas žmogelis atsirado, 
Spasalba tikra atrado, 

Kaip vaikina atitaisyti, 
Nuo merginu atitraukti,

Tai mat ir 'burtus turime, 
Tarp Lietuviu rasti galime.
Ten ir'bobeles netikusios, 
Davadna vyra suėjusios, 

Jeigu su joms neužsideda,
Paleidžia liežuvius tada, 
O tankiai taip inirszta,

Jog su stiklu buna galva 
permuszta.

* * *
Žinau Szenadoryje tris sesutes, 

Lietuvaites mergeles, 
Italijonkoms stojosi,

Nuo Lietuviu szalinasi.
Ant baliaus su “bananems” 

szolka,
O vargei szokti moka, 
Naktimis bambiliuoja,

Ir visur landžioja.
Oj bus negerai.

Kaip užkurs pirtį vyrai, 
Jau rengia slaistas.

* * *
Ant kampo ulyczios, 

Susikuopinia merginos,
Kas tik praeitinejo, 

Tokiu kalbu da negirdejo.

___ —

Pulkininkas Thomas Gale, 
ir pulkininke slauge Gena- 
vaite Clark likos suriszti 
mazgu moterystes Anzio, 
Italijoj, po musziui.

Isz apskaieziuotu 4,000,000 
ekstra tikiu darbininku sziems 
metams, numatoma kad apie 
1,200,000 bus berniukai ir mer
gaites mažiau kai 18 metu am
žiaus ir apie 800,000 bus mote
rys, kaip pranesza Karo Maisto 
Administracija. Tarp kitu ma
noma imti dirbti ir tuos, kurie 
dirbo ukyse pernai laike atosto
gų ar laike liuoso laiko.

Szie ekstra darbininkai, kaip 
sako WFA, bus reikalingi pa
pildyti reguliaria tikiu darbo 
joga, nuimti rekordini 1944 
metu derliu. Reguliare ūkiu 
pagialba yra maždaug 8,000,- 
000 asmenų, kuriuos sudaro vi
si ukiu ir ju szeimynos nariai, 
nuolat užsiėmė ukes darbu, 
plius samdomi per visus metus 
darbininkai.

Patarimai savanoriams in 
ukiu darbininkus-padejejus:

Bet kas, kuris turi visa vasa
ra laisva dirbti ūkyje turėtu 
but savanoriu jau dabar. Tie, 
kurie turės tik kelias dienas ar 
savaites liuosas, turi laukt vie
tiniu praneszirnu.

Jeigu jus esate miesto mer
gaite ar vyrukas lankantis mo
kykla ir norintis dirbti ūkyje 
vasara, susisielkit su artimiau
siu viduriniu mokyklų vedėju 
(high school principal) mokyk
lų valscziau prižiūrėtoju (coun
ty superintendent of schools) 
ar valscziaus agronomu (coun
ty agricultural agent). Paruo- 
szimai taip pat gali būti pada
ryti per vietines jaunimo orga
nizacijas, kaip tai skautu, ar 
Y.W.C.A.

Jeigu esate miesezionis ir 
norite dirbti ūkyje, susisiekite 
su savo valscziaus agronomu. 
(Kai kuriose vietose moterys 
insitikrins, kad toks darbas 
gali būti parūpintas per mote
rų organizacijas, kaip tai A.W. 
V. C., Y.W.C.A., ar vietines ap
saugos tarybas—defense coun
cil.)

Agentūros pataria, kad bet 
kas turis kelis menesius laisvus 
ir noris padėti maisto konser
vavimo dirbtuvėse, apsilanky
tu artimiausioje U. S. Employ
ment Service Instaigoje. Tie,1 cį 
kurie turi tik kelias laisvas1 Įr priesz juos numesdamas in- 
dienas ar savaites, tepalaukia sitikrink, kad jie “atszale.”

Stovyklautojams: 1. Užlai
kyk valstijos instatymiTS. Jei
gu yra reikalaujamas leidimas 
laužui uždegti, gauk ji isz giri- 
____  „r valstijos ugnies šar

vo Amerikos Te-Į g.0> o. Apvalyk aplink lauža vi- 
vyne reikalai! j e | sa iGngvaį doganezia medžia- 
tavo paszialpos. ( „,a mažiausia penkių pėdu dia- 
Pirkie Apgyni- j mefru> 3. iszkaslk duobe per vi- 
mo Czedinimo'duri Priesz apieisdamas jau_ 
------------ ! ža: (a) apliek anglis vandeniu

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT il’.g

Kieto Kuro Administracija 
taip pat ragina vartotojus už
baigti pildytas “vartotoju dek
laracijas” dabar ir sugražinti 
juos vietiniam augliu prekiau
tojui, bet ne SEA (Solid Fuels 
Administration). —O.W.I.

Peržiūrėjimas Dideliu
Laikrodžiu

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

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

■ wK

Mergina darbininke peržiū
rinėja didelius laikrodžius 
kokius naudoja musu Ame- 
rikoniszki laivai.

ISTORIJEapie Ila isz 
----------------- iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamckinimai, Apie boba 
<a negalėjo savo liežuvio su- 
aikyti, Leibaus gimoras, Gir 
moklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15(J. 
‘SAULE’’ - MAHANOY CITY, PA.

Adresus Gyvenimo
Miszku Redyba Perspe 

ja Rukanczius, Bei 
Stovyklaujanczius

U. S. Žemes Ūkio Depart
ment© Miszku Redyba nuszvie- 
te, kaip rūkytojai, stovyklauto
jai, miszku pramone bei darbi
ninkai, ūkininkai ir ranezeriai 
gali padėti sumažinti 210,000 
metinius miszku gaisrus, kurie 
nudegina vidutin iszkai 31,233,- 
000 akru.

Apskaieziuodami, kad 90% 
kraszto miszku gaisru priežas
timi yra žmones, Miszku Redy
ba paduoda sekanezius patari
mus, kas darytina, kad padė
jus sumažinti miszku gaisru 
nuostolius:

Rūkytojams: 1. Paisyk “Ne
rūkoma” taisyklių miszkuose, 
krumu ar žolių apylinkėse. 2. 
Apsistok rūkyti saugiose vieto
se, kurios yra apvalytos nuo 
sausu ir lengvai užsideganeziu 
medžiagų. 3. Užgesink degtu- 

j ka, priesz numetant ji. 4. Gerai 
suspausk ir užgesink cigareta, S

Tieji kurie persikrausto io 
dtas vietas arba iszvažiuoja in 
idtus miestus ant apsigyveni* 
ao ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul ueuš- 
aiirszta paduoti ir savo sena 
%dresa, o tuom palengvinsite 
ues kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
lei, 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!

Saule Publishing Co.,

,' cigaro gala ar pypkes pelenus

vietinio kreipimosi in savano
rius.

——i-

Sziam pavo
jingam laike, ta- ninko ar

Bondus ir Markes.
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Žinios Vietines
— Petnyczioje pripuola Szy. 

Pijaus.
— Ateinanti Panedeli pri 

puola Sziv. Mi'kolo Arkaniolo 
t asirodvmas. v ft

t Ignotas Janaviczius, ku
ris radosi ant Iburdo pas Anta
ną Tamtdioni, 530 W. Maha- 
noy Avė., (per daugeli metu, 
mirė Ashlando ligonbuteje Pa- 
nedelio ryta. Velionis pribuvo 
in Amerika 35 metus adgal, ap
sigyvendamas Mahanojuj. Pri
gulėjo prie Szv. Juozapo para
pijos. Buvo nevedes. Graborius’ 
L. Tras'kauskas užsiėmė laido
tuvėms kurios atsibuvo Ket- 
vergo ryta su bažnytinėms 
apeigoms.

— 27 vaikai ir mergaicziu 
priims Pirma Komunija iSzv. 
Juozapo bažnvežioję, 9-ta vai., 
ateinanezia Nedelia. Sekanti: 
14 vaikai ir 13 mergaicziu:

Klemensas Cziginskas 
Povilas Garcia
Leonas Ardickas f
Adomas Kluczinskas I 
Jorias Qin'tinskas /
Robertais Paserpskis * 
Mikolas Rydzys /

■ Albinas Szerksznis
Juozapas Sadauskas 

l Reimundas Slavitiskas
Albinas Slepiitas /
Jurgi.j Straseviczia

i Teodoras Yackera
Leonas Zetkaviczia ,

Dolora Berdosz
Joana Brazindkiute 
Matilda Lenartavicziute 
Pranciszka Malisziauskiute 
Darata Ąląrcziuloniute 
Szirle Paliokiutc
Job ana Radžiuniute
Rozalia Sinkevieziute 
Teresa Sekula ** /
Dolora Sziiukevieziute 
Jeziulina Stankevicziute 
Joana Valentukevicziute ' 
Rosmiaria Valincziute

Katras Kareivis Buvo 
Iszmintingesnis

Mete 1807, po karei Prūsoku 
su Maskoliais, suvažiavo cie
sorius Francuziszkas Napoleo
nas įsu Rusiszku caru Aleksan
dru prie Tilžės., tiksle padary
mo sutaikęs.

Ciesoriai kalbėjosi apie szi, 
ta ir ant galo vienas! ir kitas 
pradėjo girti savo kariuomene.

—• Narsius turi generolus 
ir daug vaisko, tik gaila kad ta
vo kareiviai yra neapszviesti, 
— sako Napoleonas.

— Mano kareiviai ne yra 
tai|p kvailus, kaip tau nuduoda 
■— atsake Aleksandras.

— Padarykime iszbandy- 
ma.

— Gerai, sutinku.
— Ant paliepimo Napole

ono, ineina Francuziszkas 
pekstininkas. Ciesorius ji eg
zaminą voja :

— Ar ant menulio randasi 
žmonių ?

— Ne, szviesiauses pone.
— Del 'ko ?
— Ba ant menulio nesiran

da oro ir nėra kuom kvėpuoti, 
o szaltis tenais vieszpatauja to- 
kis, kad žmogus negalėtu gy 
venti.

Daibar likos paszauktas Ru- 
siszkas pokštininkas ir pa
klausė jo:

— Ar yra žmonių ant me
nulio ?

— N ik alk niet! (nėra visai).
— Del ko ?
— Ba jie nukristu žemyn 

staezia galva!.,. „

•’■AULE” MAHANOY CITY, PA,

Sziadien Turi Kitokia Kirmėlė Draugas Kudi- Atidavė Paczios Drapa-
Zobova kio, Netekes Jos Mirė

Isz Nubudimo
Rittersville, Pa. — Per koki 

tai laika Mrs. B. Brown pate
nting kad duodama savo šune
liui duonos ar kitokio valgio, 
tuoj aus jis iszbegdavo laukam 
ir neužilgio vela sugryždavo 
praszydamas motinos daugiau. 
Motina negalėjo suprasti kokiu 
budu jos trijų metu kūdikis 
taip greitai suvalgydavo ka 
jam paduodavo.

Na ir ant rytojaus pati savo 
akimi pamate priežastį. Pada-

Milijonierei sziadien pra
leidžia savo laika ant kitokiu 
užsiėmimu vietoje j u zobovu 
kada buvo namie. Priesz pa- 
traukima in kariuomene lai
kydavo lenktynes su savo 
laiveliais bet sziadien skan
dina laivus savo prieszu, ka
rėje. Deszineje sėdi milijo
nierius Vanderbiltas kuris su 
savo draugais jau paskandi
no keturis tavorinius Japo- 
niszkus laivus.

PRIRISZTAS PRIE
STULPO

Tėvai Eidami In Darba
Pririszdavo Vaika 

Prie Stulpo
Omaha, Nebr. — Kaimynai 

per keletą dienu girdėdami vai
ko verksmą name ant Augusta 
uly., pagalios paszauke polici
ja. Tieji ateja iszlauže duris ir 
rado Eddie Rooks, 4 metu, pri- 
riszta kuknioje, prie stulpo. 
Jis sėdėjo ant grindų o apie ji 
žaidė du katinukai ir dalinosi 
maistu, kuris buvo ežia pat pa
dėtas torielkoje ant grindų.

Už keturiu valandų parėjo 
vaiko patėvis Smith o neužilgo 
po tam parėjo ir jo motina Jo
sephine Rook-Smith. Juos abu 
nuvežta kalėjiman kur jie likos 
uždaryti už kankinima vaiko..

Bet isztyrinejus pasirodė 
kad vaikas yra kankinamas ne 
isz piktumo bet del saugumo. 
Moteres pirmas vyras Rook, 
kiek laiko atgal pabėgo su kita 
motere, su kuria jis ir dabar 
gyvena. Ji-gi pusantrų metu 
atgal suėjo gyventi su Smith. 
Nors jie ir nėra vede bet Smith 
esąs geras vyras ir sunkiai dir
bantis kad tik uždirbti ant pra
gyvenimo. Bet kad jo uždarbis 
nėra toks didelis tai ir ji yra 
priversta eiti dirbti kaipo indu 
plovėja restauracijoj. Palikti 
kūdiki nėra kur o palikti ji be 
priežiūros namie vela baisu nes 
gali atsitikti kokia nelaime. Ji 
esą skaieziusi laikraszcziuose 
kaip vaikai vieni namie būda
mi atsuka gaza, uždega namus 
o kartais nupuola trepais ir su
sižeidžia ar užsimusza. Kad to
kia nelaime neatsitiktu, ji isz- 
eidama in darba kasdien, vai
ka pririsza prie stulpo ant il
gos virves, bet taip, kad jis nie
ko nepasiektu ir negalėtu susi
žeisti. Czia pat padėdavo vai
kui maisto visai dienai. O ka
dangi abudu dirbdavo labai il
gas valandas tai vaikui ne sau
les szviesos pamatyti netenka, 
ne pažaisti lauke, ne-gi tinka,- 
mo maisto negali gauti. Visas 
tas dalykas tapo atiduotas teis
mui iszsprensti.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

vus kūdikiui duonos su pienu, 
iszejo patyka sekti paskui kū
diki. Kada kūdikis priėjo prie 
malkinyczios, iszlindo didele 
juoda kirmėlė apie penkių pė
du ilgio, prislinko prie sedin- 
czio kūdikio kuris mirkino 
duona in pieną ir duodavo kir
mėliai, kuri kūdikiui nieko 
blogo nedare.

Motina ant tojo regėjimo 
baisei sukliko, pribėgo prie kū
dikio, pagriebė ji in glebi ir in- 
bego in stuba. Kirmėlė ant mo- 
teres kliksmo pasislėpė.

Kūdikis, netekes savo drau
go, pradėjo liūdėt nes nekarta 
nueidavo prie malkinyczios 
jeszkodamas jo bet matyt jog 
kirmėlė iszsigando ir nuslinko 
kitur. Kūdikis tap nulindo kad 
apsirgo r in dvi sanvaites po 
tam mirė.

Nudure Peiliu Savo 
Motina

Chicago, Ill. — John Patrick 
Manion, 33 metu, prisigėrės gu- 
zutes ir nenusimanydamas ka 
daro, peiliu nudure savo moti
na—naszle Bridget White, 58 
metu. Ji buvo namie su savo 
szvogeriu, John White, kada 
jos sūnus parėjo girtas ir parsi- 
nesze dar daugiau guzutes. Jis 
pasiūlė ir White’ui iszsigerti 
bet tasai atsisakė. Tada Man
ion, pastvėręs peili, puolė ant 
White’o. Iszkilusioje kovoje 
pasipainiojo motina ir sūnūs ja 
nudure beveik ant vietos — ii 
pasimirė bevežant in ligonine. 
Sūnūs žmogžudys tapo aresz- 
tuotas bet kad buvo labai gir
tas tai iszkarto nesuprato bai
sumą jo papildytos žmogžudys
tes ir dabar jis verkia ir labai 
gailėsis gėrės guzute bet jau 
po laikui.

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

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

SKAITYKIT "SAULE” PLATINKI?

Futboles Loszimai Prasidės

Annapolis, Md., futbolinis kliubas pradeda lavintis ant 
ateinaneziu loszimu. Idant galėtu atstumti savo prieszus- 
naudoja szitais medines rogutes isztyrineti j u smarkuma ir 
drūtuma.

nas Savo Mylimai Su 
Kuria Pabėgo

Greensburg, Pa. — Pranas 
Garland, isz Jeanette, sumanė 
pabėgti su Katriute Schmotz’- 
iute. O kad Katriute neturėjo 
tinkamu drapanų ant tosios, 
keliones, Pranas pasiėmė savo 
pacziules geriausia “drese” ir 
kailinius, aprėdė Katriute ir 
abudu iszdume po nogiu. Bet 
paeziule taip inirszo ant savo 
prisiego ir ne taip gailėjosi vy
ro kaip savo puikiu kailiniu, 
davė žinia alicijai, kuri suseke 
pabėgėlius Pittsburge ir abudu j 
uždare kalėjime. Pranas turi! 
apie 36 metus amžiaus o Kat
riute 17 metu.

Motere Pagimdė Dvy
nukus, Suaugusius 

In Viena
Phoenix, Pa. — Mrs. Mare 

Stierly, 24 metu, ana diena pa
gimdė dvi dukreles kurios yra 
suaugia in viena ir lyg sziai 
dienai da randasi gyvos. Mer
gaites yra suaugia in viena nuo 
kojų o nuo pilvo yra perskirtos. 
Abi kartu sveria dvylika sva
ru. Motere turi ir kita dukrele. 
Jos vyras likos užmusztas du 
menesius laiko adgal, motor- 
ciklio nelaimėje, kada jis va
žiavo isz darbo. Badai yra tai 
pirmutines dvynukes, suaugia 
in viena, kokios kada gimė 
Pennsylvanijoj.

ŽVERISZKI TĖVAI

Laike Duktere Uždarv- 
ta Mažam Tvarte

Santa Rita, N. Mex. — Auka 
prasikaltimo savo jaunystes ir 
tamsiųjų savo tėvu, buvo Celi
na Letare, isz netolimo kaime
lio. Mergina susipažino su tu 
lu kareiviu su kuriuom drauga
vo ir po prisiega apsivedimo su 
ja, suvadžiojo ir atėmė jai ne
kaltybe. Už taji doros prasikal
timą, jos tėvai uždare ja ma 
žam tvartelyje kur laike ja per 
asztuonis metus. Mergina gulė
jo ant supuvusiu sziaudu ir 
meszlu o per maža langeli tėvai 
paduodavo jai netinkama val
gi. Mergina, neturėdama užtek
tinai vietos tvartelyj, susikūp
rino ir pastojo in nedieviszka 
sutvėrimą, netekdama proto.

Kaimynai pranesze apie tai 
valdžiai kuri prisiuntė kelis 
žandarus kurie mergina nuveže 
in paikszu prieglauda o tėvus 
už toki žveriszka pasielgimą 
uždare kalėjime.

Kada Amerikonai iszguj o Japonus, po .kruvinam mu- 
sziui ant Tarawa salos, ir sunaikino visa miesteli, dabar 
pradėjo ji atstatinet su pagialba pjovinyczios kuria parga
beno isz Amerikos.

Po 63 Metu Atsiskyri
mo Susirado Savo

Paczia
Sparta, Wis. — Po 63 metu, 

atsiskyrimo, kada jie neteko ži
nių vienas apie kita laike civi
linio karo, Thomas Mann, 83 
metu, ant galo surado savo pa 
ežia Nancy, 80 metu ir vela gy
vena su ja linksmai.

Per ta laika Nancy turėjo du 
vyrus o Mann turėjo vena pa
czia, bet visi jau yra miria. Ke
letą menesiu atgal ji parasze 
federaliniam pensijos b jurui 
praszyma iszduoti jai pensija 
Thomas Mann’o, kaipo karia
vusio civiliniam kare. B juras 
pranesze kad Thomas Mann, 
kuris tarnavo lygiai tame pa- 
cziame pulke, kuri ir ji nurodė, 
tebera gyvas ir gyvena Sparta, 
Wis. Ji parasze jam laiszka ir 
pasirodė kad tai isztikruju yra 
jos vyras. Dabar abudu vela 
gyvena krūvoj po 63 metu per
siskyrimo.

Tarnaite Iszmete Dėžu
tė Nežinodama Kad 
Joje Yra Deimantai
Rio de Janeiro, Brazilija — 

Agentas deimantu D. R. South 
ers, apleisdamas hoteli Euge
nia Costa, paliko ant kamados 
maža dežukia nuo piliulių ir sė
do ant laivo kuris ketino plauk
ti in Anglija už keliu valandų. 
Tame tai laike hotelio tarnaite, 
czystydama kambarį, kuriame
agentas gulėjo, užtemino dėžu
tė ir iszmete ja in szaszlavas.
Agentas, apsižiurę j as kad pali-1 
ko dėžutė hotelyje, paszauke 

j palicijanta ir drauge su juom 
Į nuvažiavo kogreieziausia in 
hoteli. Pradėjo klausinėt tar
naites kur padėjo dežuke, tar
naite sake kad iszmete in szasz-

■ lavas. Agentas nubėgės žemyn 
sujeszkojo baczka kurioje ra- 

j dosi szaszlavos ir surado din
gusia dėžutė kuria atnesze in 

! hoteli, atidarė prie akiu tarnai
tes parodydamas nusistebeju- 
1 šiai merginai 28 deimantus. 
Viena padovanojo merginai 
idant insidetu in žiedą, kaipo 
dovana ant jos vestuvių.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Gyvenimas Jam
Linksmas

Charles Evans Hughes ir 
jo pati eina pasivaikszcziot 
po Washingtona isz ryto pa
sinaudoti isz szviežio oro po 
sugryžimui nuo vakaciju isz 
Arizonos. Hughes atsisakė 
nuo dinsto augszeziausio su
do 1941 mete. Ana diena ap- 
vaiksztinejo savo 82 metu 
sukaktuves.

Narsus Lekiotojas

Kapitonas Daminikas Gen
tile, isz Piqua, Ohio, nuszove 
net 30 Vokiszku eroplanu 
Vokietijoj. Už savo narsumą 
aplaike garbes atsižymejimo 
kryžių per generolą Eisen
hower.

ISTORIJE apie Gregorius, 
----------------- Isz Numirusiu 
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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Krasztui Reikalinga 2 
Milijonai Daugiau Mo

terų Karo Darbams
Moterys užima kiekviena tre- 

czia vieta kraszto karo darbuo
se, ir nei viena isz didžiųjų 
pramonių neiszskiria moterų, 
pareiszlke Karo Informamcijos 
Tnstaiga savo praneszime suda
rytame isz Karo Darbo jėgos 
komisijos. Karo, Laivyno ir 
Darbo Departmentu, Federali
nio Saugumo Agentūros, Fede
ralinio Darbu Agentūros ir Sta
tistikos Biuro duomenų.

Nežiūrint to, tos agentūros 
pareiszke, samdomųjų moterų 
skaiezius iki Liepos men. turės 
būti padidintas 1,500,000 — 2,- 
000,000 asmenimis sezoniniems 
darbams, kaip tai konservavi
mui daržovių ir žemes ūkio 
darbams, papildyti vietas mo
bilizuotu vyru ar kitu moterų, 
kurios turėjo pasitraukti.

Jeigu moterų skaiezius priesz 
vidurvasari padidėtu 1,500,000, 
tai butu pasiektas praėjusiu 
metu aukszicziausias lygis — 
17,900,000 samdomu moterų 
bet federalines agentūros ap- 
skaieziuoja, kad szis skaiezius 
turi būti peržengtas, kad pa
tenkinti sezoninius ulkiu reika
lavimus ir suteikti papildomai 
darbininku kai kurioms ibesi- 
pleczianczioms pramonėms. 
Moterų — darbininkių parei
kalavimas invairiose vietovėse 
mainosi.

------------------------- ----- ------- .Į,

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

“SAULE” YRAl 
GERIAUSIA
DOVANA!

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.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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