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Argentinoj
Isz Amerikos Nauji Pramones Vadai

J KLAIDA PADARE

I In Pataisos Narna
Pasiunsti

i NEW YORK. — Trys vaike
zai susitarė pasivogti automo
biliu ir važiuoti ant raido, bet 
jie kelias klaidas padare ir ne- 
apsižiurejo.

Jie savo vagystei negera vie
ta pasirinko: arti prie policijos 
namu. Jie klaida padare kai jie 
pasirinko policijanto kara pa
sivogti. Jie negalėjo policijan
to kara pasivogti nes jis buvo 
užrakintas. Jie kitus karus mė
gino bet visi buvo užrakinti.
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Revoliucsja
Bus Daugiau Sviesto
WASHINGTON, D. C. —

Armija paleido daugiau negu 
80,000,000 svaru sviesto, nes 
jai dabar nereikia. Valdžia da
bar prižada kad visiems bus 
lengviau gauti sviesto ir daug 
mažiau tu pointu reikes.

Augszcziausiaji Teismą

30,000 Szvento Vardo 
Pamaldose

NEW YORK. — Daugiau * 
negu 30,000 Kataliku vyru su
sirinko ant Polo Grounds užva
kar po pietų pasimelsti užmi-1 
rusius kareivius ir sužeistus j 
ant karo lauko. Jau treczias 
metas kai taip Szvento Vardo 
Draugijos vyrai daro.

Arkivyskupas Spellman, ka 
tik parvažiavęs isz Pacifiko pa-

Visai niekas nei kongrese 
nei senate nesiprieszino kai 
Senatorius Harold Hitz Bur
ton, Republikonas isz Ohio 
buvo paskirtas in Amerikos 
Augszcziausi teismą. Jis yra

* t

Komunistu Vadas 
Katalikas

Generolas Marshall Nori Ga
linga Armija; Komunistiszko 
Laikraszczio “Daily Worker" 
Tapo Kataliku; Lavai Apsūdy
tas Mirties Bausme; Laivai Grįž
ta Tuszti Be Maisto In Europa

Visgi nepasiseke. Jie kelias 
ulyežias taip perejo bejieszko- 
dami nerakinto automobiliaus.

O jiems nežinant, paskui juos 
seke policijantas kurio automo
biliu jie pirmiausia norėjo pa
sivogti. Jis juos sueziupo ir da
bar jie in pataisos narna pa
siunsti, nes ju drabužiuose ra
do daug prisivogtu peiluku, 
laikrodėliu ir kitokiu daigtu.

Nabagams nepasiseke auto
mobilius pasivogti ir eiti ant 
raidos. Policijantai jiems davė 
raida už dyka in pataisos na
mus.

Eric Johnson (augszcziau) 
Amerikos Vaizbos, Pirkly - 
bos Prezidentas yra paskir 
tas krutamu j u paveikslu 
“Moving Pictures’’ prižiū
rėtoju. Edgar L. Warren (že
miau) kariszku darbu sztabo 
virszininkas yra dabar pa
skirtas kaipo Darbo Vadas.

DAKTARAS
NUSITRUCINO

Žmona Nuszove Slauge
Žmogžudis Prisipažino

i PHILADELPHIA, PA. —
Eckle Southard, 21 meto am

žiaus vyrukas, kuris dirbo 
Chester, prisipažino kad jis su 
pieliu ant smert nudure divor- 
sota moterį, Mrs. Edith Pitt
man, 26 metu amžiaus kamba
ryje ant Market ulyežios. Jiedu 
labai susipyko, viens kita inta- 
rinejo ir paskui jis ja su pieliu 
papjovė.

ISZGERE GYDUOLU;
NUSITRUCINO

SAN FRANCISCO, CALIF. 
— Gydytojas John H. Mans- 
feldt buvo rastas savo automo
bilyje negyvas. Jo automobiliu 
pamate vienas saliuninkas ir 
paskui patemijo kad gydyto
jas susmukęs ant automobi
liaus rato kniupszczias guli. 
Saliuninkas tuojau paszauke 
policij antus, kurie rado dakta
rą negyva. Jis save nusitrucino 
ir visas jo veidas buvo pajuo
dęs.

Daktaras Mansfeldt, polici
ja spėja, nusitrucino už tai kad 
jo žmona nuszove ant smert 
viena jauna slauge, nurse, in

sake pamokslą. Trys kapelionai 
laike pamaldas ir Commander 
Anthony P. Wallace isz Laivy
no kalbėjo ir vede poterius už 
mirusius.

Visi vieszai ir iszkilmingai 
sukalbėjo ražaneziu padekuoti 
Dievui, kad karas užsibaigė. 
Sutemoje, po maldų ir pamoks
lo, Szvencziausias Sakramen
tas buvo instatytas, ir paskui 
viskas gražiai užsibaigė su 
Szvento Vardo Pasižadėjimais.

Laivai Grižta Tuszti
NEW YORK. — Septynioli- 

ka dideliu laivu užvakar isz- 
plauke in Europa visai tuszti, 
nors buvo gatava apie 75,000 
tonu maisto siunsti badaujan
tiems žmonėms.

Tie laivai turėjo iszplaukti 
tuszti, už tai kad tie darbinin
kai, kurie laivus luoduoja, ta- 
vora in laiva innesza, dabar 
straikiioja. Reiszkia del strai- 
ku žmones Europoje turi badu 
mirti. Czia straikuojama del 
keliu centu daugiau mokesties, 
o Europoje žmones mirszta.

57 metu amžiaus žmogus ir 
pareina isz Massachusetts. 
Jis buvo vaiske per pirmąjį 
kara ir paskui buvo Cleve- 
lando miesto majoras.

Rusija Su Argentina
Tariasi

ĘUENOS AIRES. — San 
Francisco Konferencijoje Moli- 
tovas baisiai prieszinosi kai 
Amerika norėjo insileisti Ar
gentina in Taryba. Stalinas ir 
visi Sovietai laikraszcziai viso
kius priekaisztus dare priesz 
Argentinos pripažinimą, visus 
Argentinos valdininkus ir žmo
nes Faszistais vadino.

Dabar jau ateina patikrintos 
žinios, kad Rusija tariasi ir ga
dinusi su Argentina. Nors Sta
linas nieko vieszai nesako, bet 
jau žinoma kad Sovietai per 
Brazilijos Prezidentą Vargas 
derinasi ir taikinasi su Argen
tinos valdžia.

Tai tau ir klausyti ar tikėti

Pirkie U, S. Bonus Sziadien!

Stalino ar jo bernu. Viena die
na jie szlamsztais drabsto, kita 
diena veidus iszbucziuoja. _

Kareiviai Paprasti 
Darbininkai

NEW YORK. — Kai darbi
ninkai prie laivu iszejo ant 
straiku ir atsisakė dirbti ir ta- 
vora isz laivu iszimti, tai armi
ja paskyrė kareivius dirbti tu 
straikieriu darbus. Kareiviai 
turėjo tuos laivus isztusztinti. 
Nieko nebuvo pasakyta kiek 
kareiviai už ta darba gavo. 
Darbininkai prie laivu gauna 
in viena sanvaite daugiau negu 
kareivis in visa menesi, nors 
kareiviai tu darbininku darba 
atliko.

Kareivis stojo in vaiska ka
riauti, savo krasztui apginti, 
“dabar jis bizniui tarnauja ir 
kitu darba atlieka be darbinin
ko algos!’’

Gal už tai ir armija nestrio- 
kuoja kareivius paleisti isz 
vaisko, nes kareiviai visur su
sigadina!

Sugriautas Tokyo Miestą Atgimsta

BUENOS AIRES. — Argentinos armija 
sukilo priesz Generolą Juan Peron ir privertė ji 
apleisti visa valdžia. Diena priesz sukilimą 
tukstaneziai oficieriu ir taip žmonių laike susi
rinkimą, ir nutarė Generolą Peron paszalinti. 
Jis to visai nesitikėjo :r nebuvo pasirengęs de! 
revoliucijos, ir už tai turėjo pasitraukti.

WASHINGTON. — Generolas Marshal! 
palikdamas armija, kurioje jis beveik visa savo 
gyvenimą praleido, atsisveikino su draugais ir 
perspėjo Amerika, kad didele ir galinga armija 
būtinai reikalinga. Jis sake, kad, Amerika tu
ri būti visados pasirengus, ne tiktai apsiginti bet 
ir viso svieto razbaininkus pulti ir sumuszti. 
Jis toliau aiszkino, kad apsigynimas negana ir 
kad vien tik apsigynimas baisiai daug kasztuo- « ' 
ja. Generolas Marshall patarė, kad mums rei
kia palaikyti didele armija ir inrengti didesnius 
eroplanus, kariszkus laivus ir karabinus - anuo
tus. Isz viso to matyti, kad czia ne taikos su
silaukėme, bet, apsiginkluotu paliaubų. Dabar

Jo Drauge Gal Pasveiks

NEW YORK, N. Y., — 
Leitenantas John Gerald Moo
ney, 37 metu amžiaus, isz 
Washington© nusitrucino save 
Governor Clinton vieszbutyje, 
New York mieste. Mergina, 
Leitenante Pauline Elizabeth 
Rupp buvo tame paeziame 
kambaryje rasta pusgyve. Jie 
abudu iszgere per daug vaistu 
gyduolu kad galėtu užmigti.

Leitenanto J. G. Mooney 
žmona Washingtone sako kad 
jos vyras visai netyczia per 
daug tu gyduolu iszgere, kad 
jis nenorėjo nusitrucyti, nes ji 
jam butu divorsa davus jeigu 
jis butu tik praszes.

kuria, jie sako daktaras buvo 
insimylejes.

Dabar jo žmona kalėjime 
laukia sudno teismo už žmogžu
dyste, o pats daktaras negyvas.

Savo Szeimyna Iszžude
PHILADELPHIA, PA. — 

Joseph Bowen, 32 metu am
žiaus darbininkas parėjo namo 
isz darbo, pasiėmė revolveri ir 
snt smert nuszove savo paezia 
ir abu vaikucziu, ir paskui su 
tuo paežiu revolveriu norėjo 
pats nusiszauti, bet jam nepa
siseke. Jis dabar Szventos Ag- 
nieszkos szpitoleje.

Susiedai sako kad jis savo 
žmona vis intarinejo ir sake 
kad ji su kitais vyrais užsideda 
ir valkiojasi per naktis. Už tai Bombarduotas pats Tokyo miesto vidurys, netoli Imperatoriaus Hirohito palociaus jau

nebus karo, pakol kitas koks durnius gaus ka
rabiną ar pieli ir ras proga ji pavartuoti.

PARYŽIUS. — Prancūzas, Pierre Lava! 

buvo teismo nuteistas, apsūdytas mirties baus

me. Jis buvo kaltinamas už Francuzijos iszda- 

vima Vokiecziams. Lavai Vokiecziams ne 
tiktai pataikavo ir dirbo, bet savo tautie- 

ezius iszdave ir pardavė Hitleriui. Jis gi- 
i?

naši kad jis nekaltas, kad jis tik pildė 

kitu insakymus. Bet sudno teismas rado 

ji kaltu ir pasmerkė mirties bausme.

L Pirkie U. S. Bonus
jis ja ir nuszove. Jie jau devyni 
metai kai buvo ženoti.

keliasi isz griuvėsiu ir ima vėl gyvoti. Miesto gyventojai patys turi savo namus pasitaisyti 
ir ulyczias apvalyti. K SKAITYKITE “SAULE” ,. ’■i;
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Kas Girdėt
Kvailiu niėkad nestokas: *W* "SF W ‘T "F5F W 

Sztai kokia tai burtininke taip I ĮĮik
apraganavo koki tai Stanis 
Sziokevicziu netoli New Yorke, 
inkalbindama jam stebuklingu 
milteliu, su kuriais, jeigu api- 

tai tuojaus
15,000 Lenku marszavo paro

doje New Yorke ir nosze iszka- barstins pinigą, 
ibas ant kuriu buvo iszdrukota dvigubai pasidaugins. Padaugi 
praszymai ir reikalavimai, kad,' no, bet ne del saves, ba burti- 
“Lenkija butu neprigulminga ninke apgavo kvaili ant szimta 
ir kad Sovietai iszsikraustytu doleriu.
isz Lenkijos.” Jie visi drąsiai į ------- ::--------
sake ir szauke, kad Lenkai Trys vyrai saliune susitarė 
Amerikoje nepripažinsta Lub- oiti keletą kalakutu (torkiu) 
lino Lenku valdžios ir nori 'kad 
Londono Lenkai butu pripažin
ti.

Buvo manyta, kad apie 50,-
000 žmonių bus parodoje, bet 
negražus oras ir lietus suardė 
visus parengimus. Lenkai pra-

pRALElDŽIAU valdiszkus 
pinigus.

Moteriszke iszbalo.
— Turiu daugiausia ketu- 

i ias arba penkias dienas laiko 
iki pabėgimui. Pabėgsiu.

Pagalios pati praszneko:
— Gal da yra kokia pagelba. 

Mano tėvas.
— Negalimas daiktas. Suma 

milžiniszka, daugiau szimto 
tukstaneziu. Da szia nakti isz- 
keliauja in Hamburgą, in Ame
rika.

plaukian,czios isz akiu, parode pejo.
jos dideli sopuli. Ant vieno ge- — Ant virszaus, palei vežėjo 

- ležinkeldvario trūkis sustojo ii- sėdynė.
giau. Keliauninkai susėdo ap- Netrukus tuojaus jau ant 
link stalus. Vyras taippat nu- kraszto mariu; ežia tiesiog eina 

ant laivo ir klausia savo kaju
tes.

— Nepamirszk skryneles! —

ėjo in restorano sale, moterisz
ke nenuleido akiu nuo vaiko. 
Užmigo pagaliaus, kada trūkis 
susijudino, neszdamas juos vis kalba vėl jam moteriszke.

—- Ji jau nesza.
j Ir isztikro skrynele padėta 
ju kajutoj. Moteriszke pasilen- 

i ke ant skryneles, gulinczios ant 
gai grindų.

pasivogti nakezia nuo ūkininko 
(fannerio). Jie paskolino sa- 
liuninkes automobiliu, iszva- 
žiavo ir pasivogė. Parvažiavo 
in saliuna su szesziais kalaku
tais ir visiems pasigyrė. Kaip
ir tyczia, ta pati vakara to ūki- — Keliauju su tavim.

szo kad musu laikraszcziai ra- įlinko duktė su savo “ boy fren-i
szytu teisybe apie Lenkijos Ii- tu” užėjo m ta pati saliuna isz- 0 szirdyj atjautė nekuri palen 
kima, ir kad jie “Pravdai” ne-' sugerti. Tuojaus iszejo ir. prie vįnima.
feilenktu ir Stalinui czie'batus telefono pribėgo. Ji paszauke 
nelaižytu. Jie sako kad dabar-'savo tęva, o tėvas policijautus.
tine Lenkijoje valdžia yra per-1 Uiems vyrueziams labai bran
dom Komunistiszka, o Lenkai giai tie kalakutai kasztavo.
ne Komunistai, bet Katalikai.

— Tik ant valandėlės.
— Iki pat nakcziai ne!
Iszejo ant virszaus ir dairėsi

Kai kareiviai ant karo franto 
kariavo, kai musu vaikai in 
vaiska stojo, visi Amerikie- 
cziai juos gerbe, ant ranku ne- 
sziojo. Mes jiems viską prižadė
jome, mes ju kaip nelaukto sve- 
czio laukėme. Jiems bus ir dar
bas ir gera alga: Mes jiems pri
žadėjome net ir pati dangų pri
lenkti! .

Dabar, tas kareivis parvažia
vo namo, su Kareiviu Teisiu 
Byla, kuri jam prižada ir užtik
rina, kad jis savo palikta darba 
gaus atgal, kad jam valdžia pa
skolins pinigu namui nusipirk
ti, kad jam darba sujieszkos ir 
parūpins.

Butkaus sūnūs parvažiavo 
isz vaisko. Jis nuėjo in fabriką 
kur jis pirmiau dirbo. Ten jam 
gražiai ir lipszniai paaiszkino, 
“kad tame fabrike jau visai to
kio darbo nėra.” Kai jis tam 
bosui pasakė, kad valdžia už
tikrina ir garantuoja, kad visi 
kareiviai g\aus savo darbus at
gal, jam bosas paaiszkino, kad 
lai yra tiesa, bet kaip fabrikas 
gali jam duoti toki darba, ko
kio dabar visai nėra!

Na, tiek to, Butkaus sūnūs 
ketina ženytis. Jis jau nuo se
niai norėjo ta nameli, ta šlube
le ant kalno nusipirkti. Jam 
'kareiviu teisiu byla garantuo
ja, kad valdžia kiekvienam ka
reiviui paskolins dvideszimts 
penkis szimtus namui pirkti. 
Jis nuėjo pasiderinti. Pirm ka
ro tas namas, ta stubele kaszta- 
vo penkis tukstanezius. Dabar 
jam pasakė, kad ta pati stuba 
kasztuoja penkiolika tukstan- 
cziu. Ir ežia nieko nepeszes, 
Butkaus sūnūs grižo namo.

Jis nuėjo in tam tyczia pa
skirta vieta, kur armija laiko 
savo sztaba, del sugryžusiu ka
reiviu ir jiems darbus sujiesz- 
ko. Ten jam pasakė kad ežia, 
mainosi visai nėra darbu, jeigu 
nori tai gal jie jam ras darba 
mainose už“lieberi,” mainie- 
riui pagelbininka. Bet daugiau 
nieko.

Paskui jam paaiszkino, kad 
jis gali gauti dvideszimts dole
riu in sanvaite, jeigu darbo ne
gali gauti, bet turi kas sanvaite 
ateityti. pasiraszyti ir paskui 
jam paaiszkiuta, kad jis turės 
imti toki darba, koki jie jam 
gaus.

Vakar kareivis buvo didvy
ris, sziandien tiktai pastumdė
lis! Jam darbo nėra! Jam tiek 
daug prižadejome; jis tiek daug 
tikėjosi, o tik szpyga gavo!

“CZIA ILSISI”

areziau prie tos ^keliones mie- 
rio.

— Miega, tarė moteriszke.
— Na matai!
Apsupo uoliai ir rupestin

mažyti ir supo atsargiai. Vyras — Raktas! Kur raktas?
užmerkė nuilsusias akis. ( — Ne, da ne! Gali kas ateiti 

Iszbudino ji staiga nesavas ir pamatyti.
paezios riksmas. ‘

— Numirė! numirė! jau ne' 
, tgyvas! i

Vyras pradėjo žiūrėti in ku-'aplinkui laivo deni, jieszkoda- 
Staigai jo veidas prasiblaivė, jįįįo burniuke. Isztikro Vai- mas bent kokios slaptingos vie- 

’ kas buvo negyvas. Kas toksai Į tos. Per ta laika moteriszke ne-O v j

žingeidus prisiartino prie ju
— Liko da man biskis pini- skyriaus vagone. Greitai užda- 

j gu, kalbėjo. Kaip tai bus gerai
tenai pradėti nanja gyvenimą J 
Dviese.

— Tryse!
Vyras su nusistebėjimu pasi

žiurėjo in paczia.
— Juk vaikas! —pasakė.
— Nemanstyk jo imti tokion 

kelionėn. Keturiu menesiu ku-' 
dikis neiszlaikys tokios ilgos liauninkus, kurie iszgirde ino-

---------- . Geriau jis palikt pas teriszkes verksmą su atyda to 
visko klausėsi.

Niekas, niekas neatsitiko! — 
nevažiuoju! — atsake szaltai. j praszneko. Moteriszke histeri-

Vyras pradėjo jos maldauti: ja susirgo, bet viskas jau per-
— Mano saldi, brangiausia, c jo. 

vienatine!
— Ne, pasakiau, kad ne!
Pagaliaus turėjo sutikti. Va-

Mes visi žinojome, kad Že
maitis buvo bagoeziausias •biz
nierius musu miestelyje. Bet, 
mes jam to jo turtelio visai ne-' keliones, 
pavydejome, nes jis visur, vi- ul0tina. 
siems ir visados davė, aukojo ir _ Tokiame atsitikime ir asz 
dovanojo. Jis, rodos, viena ran
ka eme o dviem rankom davė. 
Bet vis jo turtelis augo ir augo.

I Rodos, jam koks aitvaras tuos

re su ranka verkiancziai inote- 
liszkiai burna ir atsziepe:

— Del Dievo meiles tylėk 
jau!

— Moteriszke sudejavo, o 
jis sugriežė dantimis.

— Po szimto perkūnu! Ty
lėk!

Ir iskbego, kad suraminti ke

Sugryžo pas paczia, negalin- 
czia susilaikyti nuo verksmo.

— Ar neperstosi ? Kas tau
pinigus vis perejo.

Jis nupirko ir padovanojo 
baznycziai tuos musu puikius kare nukako ant geležinkeldva- liepę su savim imti ta benkar- 

ir sziandien rio. Jį su vaiku ant ranku.
Buvo vėlus ruduo, miglos ap-

vargonus, 'kurie 
taip gražiai gra jina.

Ta paczia diena, 
klebonas tuos vargonus pa- 'stojimo kosėjo, 
szventino, musu miestelio 'ban-j 
kas užsidarė savo duris, nes bu- i 
vo “bankrupt.”

Žemaitis liko ne tik be skati
ko, bet atsidūrė ir skolon, nes 
jis daug ‘buvo iszžiczines, isz- 
skolines. Isz to rupesezio naba
gas neilgai pagyvenęs pasimi- cigaru smarves ir durnu. Inei-į kaip lygszioliai. 
re. Jo žmona neturėjo gana pi- ta ir iszeita tam vagona, ant ga- 
nigu gedotas Miszias užpirkti, lo pasiliko tik jie vieni, 
tai klebonas atlaike tik skaity-! 
tas. O tie vargonai, kuriuos Že
maitis buvo mums nupirkęs ty- 

I Įėjo, ar gal mums negirdint, ty
liai verke. ,

kai musu klojo ulyczias, o mažytis be su-' no žodžio,

APSIPLESZIMAS

— Rankas in virszu!
— Va jei!
— Augszcziau!
- Oj! Oj!
— Da augszcziau!
- Oj! Oj! Oj!
— Parodyk, ka turi?
— Bet, asz
— Tylėk!
— Ka asz.

■» T T ' * •

— Ne žodeli!
— Oj! susimilk!
— Sakiau, tylėk! Maniau 

kad taip bus Rumatizma tu
ri. Gali dabar nuleisti ran- 
kas. Tai viskas. Dvideszimts 
doleriu užmokėk man už dak- 
tariszka pataisyma!

BUCZKIAI BLEDINGI

Mergina: — Ar tamsta te- 
myje jog buczkiai yra labai 
bledingi?

Gydytojas: — Taip, be 
abejo! Nuo j u didžiuma ma
no draugu apsivedė.

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

20 Centai.

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

sijudino nuo grindų ir nuolatos 
laiko apsikabinus skrynele.

Garlaivis jau judinosi. Ko
manda., balkiu girgždėjimas, 
lenciūgu žvangėjimas, vande
nio putojimas ir laivas pamažu 
iszlindo isz porto.

Vyras sugryžta kajuton.
— Eik valgyti.
— Duok rakta!

i Papurtė su galva ir pats vie
nas nuėjo val’gomojon.

Slinko valanda paskui valan
da. Moteriszke nesijudino isz 
kajutos, vyras vaikszcziojo po 
laivo deni.

Vakaras. Valgomąja ir salio- 
nai visai isztusztejo. Keliau
ninkai eina ant atilsio. Laivo

ta?
Moteriszke neatsake nei vie- 

tiktai prisispaudė 
prie krutinės savo 'brangia sun
kenybe.

—1 Tegul niekas nežino, kad
Neturejo drąsos ineiti lauki

mo kambari. Nejutomis insi- 
spaude ant g 
tuojaus priesz pat trūkio atėji- laidoti; prigtam lavonėlio ap- 
ma ir greitai sulipo vagona. žiūrėjimas, policija paspartai, 
Skyrius, in kuri insedo, buvo ir mus ant galo dar §uawtU0= 
nuo miglu szlapes ir pilnas nuo1 tu. Taigi laikyk valka, taip

• eležinkeldvario | numirė. Turėtum kitaip ji pa-

Vėl geležinkeldvaris. Iszseda 
ir inseda. Vyras vėl pusbalsiai 

vaiku, paliepia.
— Uždengk vaikui veidą ir

Moteriszke užsiėmė 
vyras-gi žiurėjo per Įauga ir 
drebėjo, kada tik iszgirsdavo'laikyk ji ant ranku taip, kaip 
arti vagono kokius nors žing’S-' 
nius. O traukinis greitai bėgoj 
per tamsia nakti ir miglas.

Turbūt vagonai
ta, taigi kaskartas darėsi szal-Į Po ilgu baisiu

denis tamsus ir be žmonių.
Devinta valanda.
Deszimta.
Vienuolikta!
— Atsikelk;

valka palaidoti.
Pasižiurėjo in vyra, kaipo ne 

galėdama suprasti, ka jis sakoj
— Atradau vieta, isz kurios 

niekam nematant bus galima 
vaikas inmesti in mares.

Atidaro skrynele. Tarpe dra
bužiu gulėjo kūdikio szaltas la
vonėlis.

Nuožmus verksmas supurtė 
moteriszkes krutinę. Nutverus 
priglaudę vaika prie savo szil- 
tos krutinės.

— Greitai! greitai! — kal
bėjo vyras!

Nei nepasijudino.
— Tai buk czionai! Vienas 

viską atliksiu.
— Palik! maldauja mote

riszke.
Pagaliaus pasikėlė ir prade- C’ruodžio (Dec.) 31 d. Ženkle- 

da lipti trepais. Ant laivo denio gerios lyg Sept,
(pavirszaus) visiszkai tamsu. geros lyg Oct.

gautu?
Jos rankos apkabino kūdiki 

kaip geležines reples, vyras tu- 
Į rojo panaudoti visas savo spe- 

da'bar galima j-as> jc|ant isz jos ranku isz- 
| pleszti maža lavonėli.

Pagaliaus jam tas pasiseko.
Už poros sekundų ju ausis 

i pasiekė silpnas vandenio su- 
burbuliavimas.

Moteriszke apalpus parpuo
lė. Vyras atsipeikėjo.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
tnirszo ir prasze idant nesulaikyti 
Uikra.ze.io. PASKUBINKITE Ml

Paskirstymas Maistas 
Apie Racionavima
Mėsos ir Tauku: Raudoni 

1 ženkleliai knygutėje, Nr. 4, 
LI, Ml, Nl, Pl, Ql, geros iki

Vyra veda ja už rankos, o ji ga- 
ludžia prie saves vaika 
gaszliau ir leidžia vilkties 
iki laivo aptvarui.

— Esame ant vietos! :— su- 
szvapejo.

Isz apaezios laivo girdisi rit- 
miszkas maszinu dejavimas ir 
oszima, kurios skaldo mariu 
vilnis ir daro laivui kelia. Mo
teriszke atsiklaupia.

— Nedaryk to! nedaryk!
Vyras yra pasiutime.
— Tai-gi nori, kad mus

31 d., UI iki K1 geros lyg Nov. z Ci v O

vis Į30 d.
net

su

Cukrus: Ženklelis Nr. 3S 
cukraus lyg Rugsėjo (Sept.) 
knygutėje Nr. 4 del 5 svaru 
30 d., Racionąvimo valdyba da
bai’ priima aplikacijas del su
dėjimo vaisiu ir bonkas gauti 
cukraus.

Czverykai: Ženklelis (ero- 
planinis) X> 
guteje Nr kožnas ženklelis 
geras del vienos poros czvery- 
ku.

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c--
Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 

50c., o atlaikysite knygas per paczta..
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. '

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

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
apraszymas, 202 pus.

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

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

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

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

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

SZlta liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 
No. 116 Istorija apie Sierata, 

puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c 
No. 119 Keturios istorijos apie

— Su vaiku negalime iszses- 
Vaikas neperstojo ko- ti. Reikia jis paslėpti.

Į Pasižiurėjo in ji.
— Greitai! Dek in 

skrynele.
Ji sudėjo rankas taip kaip 

1 ’ ' i Garžia Haremo nevalninke: T*ioszis:
I m ~ I • i j-, _ i I Viena motina; Vaikucziu plepėjimas

. i ................................. 15c
No. 120 Dvi istorijos apie Valu

kas isz girrios ir Ant neurono. 58 
puslapiu ..........................................15c

ma mažinti. Tuojaus privažiuos No. 123 Septynios istorjos apie
i žerk olas; Sidabrinis 

. ........................ (grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Senė

tarytum jisai butu gyvas.
Paklausė. Kalbino kūdiki 

! jausmingiausiais žodžiais, o 
neapszildy- net nudavė, kad ji peni.

valandų ant
cziau. Per kiekviena pl^szeli galo atsirado Hamburge, 
skverbėsi szaltos nakties ato- 
d liksis.
sejes.

Jau auszo. Perszale, iszbale 
ir sunervuoti žiūrėjosi in save, 

su- 
1 uant maldos.

— Taip turi būti! — pasakė puslapiu 
asztrai.

Truksi pradėjo savo greitu

— Vaikas turi dr ugi 
szvapejo.

— Ant vyro kaktos pasirodė 
raukszles.

— Kad butu galima kur
daktara sutikti! — atsiduso. „ x_ „ __ ___

— Idijote! Vaikui nieko ne geležinkeldvari. Kurie liekant 
rus keliaunillikai, iszejo ant va- |jg. Vargo sapnas ir pasaka apie ci-

I gonus. 45 puslapiu.................... 15c
. . 1 No. 126 Penkios istorijos apie

Greitai atidarė skrynele ir Dorag gyvenimas. įversta links-

bus. Duok jam krūties.
Vaiko burniuke užsidegė, gonu- platformų.

Karsztis ir durgis mankė smuL’
kuli kūneli. Mažos luputes ne- isztiese rankas prie vaiko, bet mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
galėjo prasiverti. Oras prie motina ji labai tvirtai laike sa-Į 
plaucziu nepriėjo. > v o glebyj.

— Eisiu jieszkoti daktaro! — Duok! — prabilo, rodyda- 
Suszuko moteriszke su aszaro- mas sugniaužta kumszti.

j Ji rankas nuleido. Pagriebė

(užriktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ................................15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustvniu: Pele.niute: Du brolei

i Vargutis ir Skuputis. 60 pus. ..15c
mis akyse.

Vyras ja pagriebė brutalisz- užstengusi mažyczio lavonėli,' 
kai už peties. ■ indejo skynele ir uždare. Tuo

>ri gal paežiu laiku trūkis sustojo, o^ 
tarnai tuojaus subėgo in vago-Į “ 
nūs. Vienas tarnas nutvėrė ta

Ar ne skrynele.
I Moteriszke isztiese rankas

mane iszduoti? Nori juos už
vesti tiesiog ant pėdu ?

— Bet vaikas serga!
matai, kaip jis kenezia ?

— Kara-gi ji emei su savim.' prie skryneles, bet vyras pa-. 
Pati to norėjai!

Nutilo. Tiktai sunkiai ban
guojanti krutinę ir aszaros,

SKAITYKIT

ISTORIJE apie GregoriuA 
-----------------  Isz Numirusia
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai

1 me, Szaltiszaiti ir Debesėlis. 
:: 25< ::lmuke ja prie saves.

I nsedo vežiman.
— Kur skrynele? — suszva- SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT v I

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirias prisakymas Dievo; Keliau
to jei in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu.......... 15c

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

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

No. 184 Dvi istorijos apie Baisi 
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu..................................... 15c

No. T39 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 
kejimas 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 
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 j

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 akmenoriaub; Klara; Nuspręsta
sis; Ar<t keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu ............  15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; 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 danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.
60 puslapiu .....................  15®

No. 160 Keturiolika istorijų ap.„ 
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 kunua, 
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.................... 25a

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

No. 164 Septjmos 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................................. 15«

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklejim&s sveiko ir serganczio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in hz vieša;, Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
nuslepiu ......................................... 25a

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvamo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paczia; 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio, Suvirsz 100 puslaniu...........25a

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

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

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
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

Keletą Juoku ir Paveikslo.
. •.................................lh

» *Adresas 

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Juoda Vėliava ::
■ Iszverte L. V.

-----------
[j (Tasa)

Franeuzu sznipai, besislaps- 
cziusieji saloje, mate, kad Ang
lu fregatas inejo in suglumi
mą, isz kurio nėra iszejimo, ir 
davė apie tai žinoti “Garbes” 
'kapitonui. Ir sztai kapitonas 
Milonas nutarė pasielgti su 
“Leda” lygiai taip pat, kaip 
kapitonas Džonsonas rengėsi 
pasielgti su “Nerimstamąja 
Sarra. ’ ’

Bet, puiki Britu (Anglijos) 
jūreiviu drausme pasireiszke 
visame spindėjime ta kritinga 
laika. Valtys skubriai gryžo at
gal ir už keletos minueziu jau 
frigatas buvo paruosztas ko
vai. Artilerininkai stovėjo prie 
patranku, o kareiviai inejo per 
parapeta, apžiūrinėdami didin
ga Franeuzu laiva.

Isztikruju, tamsa buvo taip 
neinsmingama, kad artilerinin- 
kas, stovėdamas prie patran
kos negalėjo matyti, kas darosi 
arti gretmios armotos. Patran
ku staugimas maiszesi su smar
kiais szautuvu szuviais. Girdė
josi trenksmas griuvaneziu me
diniu daliu, ant denio bildemos 
virto pratiesti dalys. Karinin
kai vaiksztinejo ten ir atgal, 
padrasindami artilerinirikus. 
Kapitonas Džonsonas stengėsi 
inžiureti, kas darosi priesz lai
ve, ir nusiėmęs savo trikampe 
skrybėlė, blaszke priesz save 
durnus. Pamatęs Vartomi, ėjusi 
'proszali, jis linksniai suszuko:

— Linksmas darbelis, Bo
bai! *

O paskui, atsiminęs apie 
drausme, labiau susilaikomu 
tonu pridėjo:

— Kokie musu nuostoliai, 
ponas Vartonas?

— Nulaužta didžioji rėja ir 
saffelis!

— O kame musu gaire?
— Nupleszta szuvio ir nu

krito in jura.
— Francuzai pamanys, kad 

mes pasiduodame. Paimk tams
ta gaire nuo komanduotojo val
ties ir iszkelk ja ant bizan, pra- 
tieso.

— Klausau, pone.
Kaip tik tarpe kapitono ir 

leitenanto krito szovinys ir su
ardė deže, ant kurios 'buvo pri
taisytas kompasas. Durnai ke
liems akimirksniams iszsisklai- 
de, ir kapitonas galėjo insiti- 
kinti, kad sunkios Franeuzu 
patrankos daro fregatai bai
sius nuostolius. Nuo “Ledos” 
likosi tiktai szmoteliai. Denis 
buvo nubertas lavonais. Skyles 
patrankoms buvo iszardytos. 
Viena asztuoniolikos svaru ar- 
mota buvo apversta.

Kareiviai laive ir bokszte te- 
beszaude, bet puse patranku 
jau buvo nutildyta. Aplink tas

Samdosi Vežeja Tokyo
Mieste

Kareivis Bob Cromie isz 
Chicago, Ill., vos gali susi- 
szneketi su Japonu, kuri jis 
nori pasisamdyti, kad ji pa
važinėtu po Tokyo miestą. 
Dabar net ir pasivažinėjimas 
pabrango, taip kaip ir visi 
kiti daigtai Tokyo mieste.

kutinę salve isz visu patranku. 
Ta salve buvo numusztas didy
sis “Ledos” pratiesus. Pasisu
kinėjus ore, pratiesus trinkte- 
rejo ant denio, tiesiai ant anuo
tu, be to užmusze deszimts žmo
nių ir padare netinkama visa 
batereja.

Da akimirksnis, ir Franeuzu 
laivo korpusas atsimusz in 
“Ledos” korpusą. Keltas gi- %
gantiszku kabliu iiisikabino in 
Anglu fregato deni. Nesuskai
tomos Franeuzu kolonos, už
pildžiusios deni, laukiniai rė
kavo, pasiruoszdamos pulti 
prieszus

Bet teims Prancūzams nebu
vo lemta užlipti ant krauju ap
lieto Anglu fregato denio. Isz 
kur tai visai arti sudundėjo ge
rai nu taikinta /patranku salve, 
po to kita, treczia.

Jauna Aktorka 
Zenyjasi

nutilusias patrankas gulėjo 
kurvos negyvu kunu.

— Rengkite atmuszti a'bor- 
daža! — riktelėjo kapitonas,

— Trauk stulgius, berniu
kai! Sukomandavo Vartonas.

Komanduojantis kareivius 
kapitonas insake:

—-Nutraukti szaudyma! Duo
ti salve, kuomet prieszas ims 
lipti in deni.

Isz tamsos eme atsivaizduofi 
didžiulis Franeuzu laivo kor
pusą. Jis skubriai artinosi prie 
nugalėtosios “Ledos,” prie lai
vo szono žvangėjo didžiuliai 
a bordažo kablia i. P ris iar tinus 
visai arti, “Garbe” davė pas-

17 metu Shirley Temple 
krutamuju paveikslu aktor
ka zenyjasi su Saržentu John 
G. Agar, isz Chicago, Ill. Ji 
yra visiems žinoma kaipo 
viena isz gražiausiu ir jau- 
nausiu gražiuoliu Holly
wood, Calif.

Anglu jūreiviai, tyliai stovė
jusieji szale patranku su ap
nuogintais stulgais ir laukusie
ji priesziu spūsties, nustebę se- 
ke, kaip juodos Franeuzu ma
ses eme greitai tirpti.

Da momentas, ir esanezios 
prieszingame Franeuzu laivo 
szone armotos sugriaudė atsa
kymo salve.

— In koki velnią jie szauna ? 
fszuktelejo kapitonas, valykite 
I deni!

— Ruoszk patrankas! Suko
mandavo leitenantas, na, ber
niukai, dabar jie musu rankose.

Lūženos buvo praszalintos, 
ir iszlike patrankos prakalbėjo 
isz naujo. Franeuzu inkaras 'bu-' 
v o permusztas, ir “Ledai” pa-' 
vyko pasiliuosuoti isz lemtiniu 
pricszo glebiu. Fųancuzu laivo 
denyje prasidėjo panika. Žmo
nes krito masėmis ir staiga. 
“Garbe” eme skubriai tolintis.

— J ie bėga! Jie 'bėga! — eme 
szukauti Anglai.

Ir isztikruju, Franeuzu lai
vas nutraukė szaudyma ir stro
piai dirbo iszlikusiomis burė
mis. Kas-gi nugalėjo Prancū
zus ?‘ ‘ Leda ?’ ’

Ne.
Parako durnai iszsisklaide, 

ir priežastys, atvede prie to
kios keistos ir netikėtos kovos

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka.

:: Tiktai 15£ ::

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., Ų. S. A.

Jeigu kokis kvailys pastoja 
staigai turtingu, 

Tai tokis del visuomenes 
nebūna naudingu,

Tokis tik del saves gyvena, 
Bet vis jam buna negana. 
Ant galo per savo godumą, 

Nieko ant senatv.es netenka, 
Ir in didžiausi varga patenka,
Sziandien daug tokiu invalidu

turime,
Visus suskaityti galime, 
Seiliaus žmonis puikiai 

užsilaikė, 
Da prie sziokio tokio garbes 

prisilankė, 
O sziandien nieko neturi, 
Nei vaikai ant tokiu tėvu 

nežiūri.* * *

vaita szoka.
Tegul sau bujoja,
Ir kiek nori loja,

Nes, ne ilgai taip bujos,
Nebus taip visados, 

Gala gaus, 
Skradžiais žeme nukeliaus!

* * *
Motore savo vyra iszgazdino,

Kaip in stuba inejo,
Ir jisai inejo,

Baisy bia paregėjo,
Apsisukus iszbego, 

Nes žiūrėt ant to 
negalėjo.

Nekaltos butu tos musu rūteles, 
Butu geros isz ju mergeles, 
Kad butu geriau užaugintos,

Ir Dvasioj Szventoj iszmokin- 
tos.

Kad namie sėdėtu, 
Netinginiautu,

Del motinos darbe iszvaduotu, 
Torielkas ir puodus mazgotu.
Lyg trecziai valandai nesival-

kiotu,
O labiausia, pasilupt, 

Kaili nesilais, 
Tai ir nepasilais.

**♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*<*

KURPIUS :: ::
:: PURSZKULIS

pabaigos, iszsiaiszkino. “La- Ilei jus mergeles isz Szenando- ^♦♦^♦^♦♦^♦♦♦♦♦*^X**<**t*****Z*e***t*
da” radosi prie pat žioeziu per
kaso, vedanezio iii atsiauta. 
Czion prisiartino nep^stebiai 
abudu laivai laike kautynes.

Juroje, už ketvertos myliu, 
buvo matomas kitas atsilikęs 
fregatas “Didona,” kuris 
smarkiai, visomis 'burėmis, vi
josi spūdinanti in sziaure Pran
cūzą. “Didonos” patrankos 
trenke. Abudu laivai greit isz- 
iiyko isz matymo.

Bet, pati “Leda” pasirodė 
liūdnoj padėtyj. Didysis pra- 
tiesas buvo numusztas, nebuvo 
taipgi bizan, pratieso ir haffe- 
lio. Bures primine elgetos skar
malus. Szimtas žmonių koman
dos buvo užmuszti.

O szale su laivu vandenyje 
plaukiojo lūženos kokio tai lai
vo. Ji buvo juodai nudažyta, ir 
joje matėsi baltos raides:

‘‘ Nerimsi amo ji Sarra. ’ ’
— Dieve mano! — suszuke

Vartonas.
— Ta i.j tiru plesziku brigas 

iszgelbejo mus! Hudsonas pri
selino >prie Franeuzu ir atiden
gė kanonada. Franeuzu patran
ku salve sunaikino brigą!

Mažasis kapitonas pasuko 
desziniu sukimu aplink ir tylė
damas eme žingsniuoti ten ir

1'0, 
Žinote kad sztebeliai tai del 

gyvuliu,
O ne del žmonių,.

In ten nereikia valkiotis,
Nei ten bovintis, 

Žmonys tam nustebiu labai, 
Visi sako, kad tai negerai.

Da nutylėsiu, 
Pakol daugiau dažinosiu, 

Bet, kaip da kartą iszgirsiu, 
Tai gerai pakoezosiu.

* # s:
Badai Klivelande.

Randasi bobele be dantų, 
Kuri kenke labai del žmonių.

Inkanda kožna, 
Norints tik kelis dantis turi, 

Žmonys ja keikia, 'bet 
ant to nežūti, 

Kad kas pasigailėtu, 
Tuos dantis iszbelstu, 

Taip turi padaryti, 
Arba nors pamegyti.

* * *
Yra tai daug nedoru, 

Nekuriu velniszku bo'bu, 
Kad netik su liežuviu aploja, 
Bet ir su nagais vajavoja.

In plaukus insikabina, 
Kaip ledokas gera 

duszia kankina, 
O ir provotis moka,

Ba už maža dalykėli pas

Y^A daugelis žmonių, kurie 
RA daugelis žmonių, kurie 
nuolatos vaikszczioja susi

raukė, nelyginant nagine, vi
sus peikia, visus mokina ir pa
tys sakosi tobuli esą. Paklausy
kite tiktai, ka iszkaicziau vie
noje senojo knyyoje, apie kur
piu (sziaucziu) Purszkuli. Bu
vęs tai žmogutis pasisziauczias, 
iszdžiuvusiu veidu, ilga uosi a 
ir neraminai krutaneziomi aki
mis. Jis visur inkiszdaves savo 
uosi, viską peikdavo, už visus 
skaitydavusi mokytesnis. Tiesa 
turėdavo visados likti jo pueje.

Eidavęs jisai protekine ir vis 
mosykuodaves rankomis taip, 
kad syki inkiszias negus in ki
birą su vandeniu, kuri nesze 
mergina.

— Ei, tu varna, užsipuolė jis 
ant merginos, ar negalėjai pa- 
da'bot, kad asz einu pro tave? 
Sakau jau, kad jis buvo kur • 

Įpins (sziauczius). Drotvom 
taip toli varstydavo, kad nepa
sisaugok tik, tai tuoj gausi in 
paszone. Joks gizelis pas ji il
gai nepakildavęs, ir prie ge
riausio darbo jis razdaves prie 
kabe. Tai tau siūle netiesi, tai 
da neiszlyginta, tai karka per

Atgal In Pacifika

Paul V. McNutt ima pri- 
sieka kaipo Philippinu Ko- 
misionierius. Jis szita vieta 
turėjo ir priesz kara. Philip
pinu valdžia ji priima. Jis 
musu reikalais tenai rūpin
sis.

augszta! Palauk, asz tau paro
dysiu, kaip reikia oda lyginti, 
ir tuo davės gizeli per strėnas, 
kuo papuola.

Visus vadindavęs tinginiais, 
bet, pats nepastygdave ant 
daikto ir keliu miliutu. Užkais 
pati pusryczius, o jis tuoj szoka 
prie jos.

— Ka, ar namus nori- sude
ginti? Prie szitokios ugnies tik 
meitėlis svilinti! Atsimink, kad 
malkos kasztuoja!

Skalbia merginos drapanas, 
juokuoja ir sznekueziuojasi tai 
ir tu nepralais nepakirszines.

Ko paleidot koseres? Ar ne
žinot, kad muilas gadinasi?
Szitokios sziszkadares, ting- 
nes! Szoko nuo ju vėl prie savo 
darbo, bet parklupo ant balijos 
su szarmu ir iszsimaude, kaip 
koks Šlapjurgi.

Pradėdavo kur statyti narna 
tai jis pribėgs, prie lango ir 
murma: A, pastatys tau jie pa- 
sziure, kad ten susirgs visi gy
ventojai. Naminesit mano žodi, 
jai tas namas nesugrius. Galop 
neiszkesdavo nenubeges ir ne- 
pamokines meisteriu. Spangy!

Szv. Petras, inleisiu sveikuti, 
bet žiūrėk man nesmarkauk 
danguje ir nieko nepeik, ka pa
matysi, jai nori ilgai ežia pagy
venti. Patarima butumet galėjo 
sau pasiezedyt, atrėžė Pursz'ku- 
lis, kas to ne žino, kad dangui 
viskas gera ir nėra ko peikti. 
Inženge tai musu Purszkulis in 
dangaus plotus; eina ir dairosi. 
Kart kartomis bamba kaž-ka 
po nosia, bet peikti nieką ne- 
iszdrista. Tik sztai mato, kaip 
du aniuolai nesza dideli balki. 
Tas balkis buvo iszimtas isz 
akies to, kuris patemi jo szapa 
savo artimo akyje. Aniuolai ėjo 
gretai ir nesze balki ne iszilgai, 
tik skersai. Kas mate Purszku- 
lis, 'bet tyli lupas sueziaupes, 
liežuvi prikandęs. Galop, ar 
man ne vistiek, kaip jie nesza?
Berods, danguje ruimo ūžia, 
niekur neužkliusi! Eina Pursz- 
kulis toliau ir mato giliai, gi
liai nugrimzdusi vežimą. Nėra 
ko stebėtis, kad szitaip nu
grimzdo ; reikia būti beproeziu, 
kad szitiek užkrauti suniurnė
jo jisai ir klausia szalyj stovin- 
czio žmogelio: o jus ežia taip 
prikrovėte? Geru noru, atsake 
tasai, atitempiau iki sziol, to
liau ne galiu bet gal Dievulis 
padės sziaip taip inkrapyti in 
dangų. Ir tikrai atėjo aniuolas 
ir užkinkė kita pora bėgliu ark
liu. Gerai, gerai, mano Pursz- 
kulis, bet pora arkliu nepa
trauks. Czia reiketu bent 'ket
verto. Atėjo kitas aniuolas ir 
užkinkė kita pora arkliu, bet 
užkinkė ne priszakyj, tik isz už
pakalio.

Kas perdaug, tai szialauk! 
Tarė sau Purszkulis ir neisz- 
kentes suszuko: Neiszmaneli, 
ka darai? Kaip sviet svietu sto
vi nieks nekinke arkliu isz už-
pakalio. Nu, puike daiktai! — 
jiems rodos, kad jie viską ge
riau iszmano! Da norėjo toliau 
kaž-ka kalbėti, bet, vienas dan
gaus gyventojas stvėrė poną 
meisteri už pakarpos ir szelauk 
isz dangaus! Pruszkulis ties 
dangaus vartais da syki atsi- 
gryžo ir pamate, kaip tie ark
lai iszskete sparnus ir vežimą 
kilte iszkele augsztyn.

Czia pabudo ir eme bumbėti: 
Dangui kai-kas, žinoma, pui-

atgal po deni. Jurininkai stro
piai dirbo, taisydami sužaloji
mus.

Kapitonas vėl prisiartino 
prie leitenanto, ir pastarasis 
pastebėjo, kad rustus jo virszK 
ninko veidas turėjo dabar pasi
gailėjimo verta, sujaudinta isz- 
raiszka.

— Jie visi žuvo, matyt?
— Visi. Komanda nugrimz

do in dugną kartu su brigu.
į Ir abudu karininkai inbedė 
akis in lūženas, ant kuriu szvi- 
tejo bloga lemianczios baltos 
raides. Tarpe sulaužyto haffe- 
lio ir krūvos supainiotu ryku 
matėsi kas tai juoda. Tai buvo 
juru plesziku brigas, o szale su 
juo plaukiojo raudonas žuvų-' 
šio atamano gaubtas.

Kapitonas ilgai žiurėjo in ta 
gaubta ir, pagaliau, suszuko:

— Jis buvo niekszas, bet ja-. 
me buvo gyvas Britas! Gyveno,' 
kaip szuo, o mirė, kaip žmogus.! 
Taip, prisiekiu Dievu, jis mirė,' 
tikrai, kaip žmogus.

-----GALAS----- >

Audros Ir Viesulos Floridoje

Daugiau negu du szimtai žmonių buvo sužeista Floridoje 
kai viesulos pakilo ir daug bledes padare. Daugiau negu 
50,000 žmonių turėjo apleisti savo namus pamarese ir 
trauktis in miestą, kad apsisaugotu nuo audros ir viesulos.

— žiūrėk siena parszlijus. C tu 
taszyt nemoki. Czia griebia kir
vi ir nori pamokyti darbo, bet 
pamatęs, kad kaimietis atveža 
vežimą mede, m 'ta kirvi ir szo
ka prie vežiko, Tokius
arklius, kinkys tu man iii szito- 
ki darba! Kas tai nematei Kur 
tavo protas, kur sanžine ? Kai
mietis vienok gerai pažinojo 
Purszkuli, tai ne pyko, ne ka 
sake, tik nuvažiavo toliau. Nie-. 
ko nepeszes, ponas kurpius 
griszta piktas namon. Gizeli 
paduoda jam nedabaigta bata. 
O kas czia vėliai do per veltu- 
kas? — užsipuolė kurpius, ar 
asz nesakiau, kad batu nereikia 
tai]i riebiai tepti. Asz reikalau
ju, kad mano prisakymai butu 
pildomi insakymai! Ponas meis 
ter! — atsake mokinys, gal but 
tas batas ne geras, bet, tai tas 
pat ka jus isz eidami neda'bai- 
ge pasidejot ka ant stalo. Ak, 
jau jums ir aniuolas isz dan
gaus neintiktu.

Ponui meisteriui prisisapna- 
vo viena syk, buk jis numiręs ir 
keliaująs in dangų. Kaip jis 
prisiartino prie dangaus durti, 
tuoj smarkiai paklabino ir eme 
bumbėti, kad jie czia neinsitai- 
so nei skambueziu.

Szventas Petras pravėrė du
ris ir žiuri, kas czia taip drąsiai 
beldžiasi dangaus. A, ponas 
meisteris Purszkulis! — tare

kiai surėdyta, bet, vis tiek kin
kyk tu man arklius isz prysza- 
kio ir isz užpakalio. Kas galėjo 
žinoti, kad jie turi sparnus. Ga
lop, kam jiems duota keturios

jaunus: kojos, kam jie prasimano lakio
ti?.Ir iszmesk man už .toki 
menknieki isz dangaus! Gerai 
da kad tikrai ne eisu numiręs, 
nes kur ir pasidecziau?!

------ GALAS ------ ;
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Žinios Vietines RUSIJA
NUSILEIDŽIA

Reikalingos Apsigynimui Tvirtoves Pacifike Veteranams Pagelba JUOKAI

1 — Petnyczioje Szv. Serafi
no, taipgi Amerikos szvente 
“Kolumbo Diena.”

— Sukatoje pripuola Szv. 
Edvardo.

— Liet. Moterių Draugisz- 
kas Kliubas isz Schuylkillo pa
vieto turėjo savo susirinkimą 
[Utarninko vakara Elk’s svet., 
mieste. Daugelis moterių daly
vavo tame susirinkime. Kliu
bas paaukavo $100 kaipo dova
na del Kareivio Kazimiero La
pinsko isz Mahanojaus. Szitas 
kliubas rengia “Tea ir FashionI 
Show” Nedelioje, 2:30 valanda 
popiet, Necho Allen - Svet., 
Pottsville, Pa.

—■ Ana diena pone F. Lau- 
koniene, duktė Violet Pekus- 
kiene ir dukrele Joania visi isz 
Szenandoro, lankėsi pas pažys
tamus taipgi atlankė ir “Sau
les” redakcija, nes pone Lau- 
koniene yra musu sena skaity
toje. Acziu visiems už atsilan- 
Įkyma.
I — Kita sanvaite: Nedelioje 
pripuola Szv. Ralisto, Panede- 
lyje Szv. Teresos; Utarninke 
|Szv. Jadvigos; Seredoje Szv. 
[Margaritos Alakok; Ketverge 
Szv. Lukoszio Evangelisto; 
petnyczioje Szv. Petro Alkan- 
taro; Subatoje Szv. Jono Kan- 
įtietio.

MOSKVOS, RUSIJA. —
Sovietu oficialus laikrasztis, 
“Pravda” dabar nori Moloto
vo storžieviszkuma ir užsispy
rima Londono Konferencijoje 
paaiszkinti ir Stalino nusista
tymą pateisinti. Jame dabar 
raszoma, kad Amerikos Sekre
torius James F. Byrnes ir Ang
lijos Užsienio Sekretorius Er
nest Bevin per daug reikalavo 
ir kisžosi ten kur nereikia.

Dabar “Pravda” nenori pri- 
i sipažinti kad Stalinas nusilei- I
džia, bet pataria, kad jeigu 
Fracuzija gaus vieta tuose pa
sitarimuose kaslink Balkanų 
klausimo, tai reikia priimti ir 
Lenkus ir Yugoslavus ir Czeko- 
slovakus.

Czia jau matyti kad Stalinas 
nori mums nusileisti ir atitai
syti visas Sovietu klaidas Lon
dono Konferencijoje, bet, neno
ri prisipažinti kad jis suklydo.

Stalinas su savo Molotovu, 
kaip koks pasipūtės povas sau 
straksėjo ir paties dangaus rei
kalavo. Jie visai nesitikėjo vi
so to gauti ko reikalavo, bet no
rėjo pamatyti kaip žemai Ame
rika jiems nusileis. Kai Sekre
torius Byrnes nenusileido ir pa
sakė jiems eiti po velniais, tai 
Sovietai tuojau pradėjo visai 
kita daina riesti.

KORTAI

MIDWAY

MANILA

9 BONIN 
MARCUS

I WO

OKYO

MANUS

EFATE

NOUMEA

Generolas Henry H. Arnold iszaiszkino kur ir kiek mums reikia tvirtovių Pacifiko 
vandenyse, kad apsisaugojus nuo antro panaszaus užpuolimo. Kongresas, rodos, ima in 
protą ateiti ir priima szitokius pasiulinimus. Szitoks apsigynimo planas apima salas kaip 
tai: Pearl Harbor, Guam, Saipan, Manus, ir Noumea. Ir Philippinu Salose reikalinga 
mums Mactan Sala.
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Armija Savanoriu 
Vajaus Vadas

Isz Tokyo Stacziai In Chicago

Klausimas: Skaitytojas klau
sia kuris užlaikomas asmuo 
gauna pensija kada kareivis 
užmusztas kareje.

Atsakymas: Jeigu kareivis 
buvo vedes tai jo žmona ir vai
kai mažiaus 18 metu amžiaus 

Jeigu nevedes 
Žmona 
pirmas

Prieszingai Atsitiko
Antanas: — Isz kur eini?
Jonas: — Isz sūdo.
Antanas: — Na ir ka fe

nais gavai? ]
Jonas: — Nieko, — ture-,1 

jau da damoket.

RESTAURACIJOJA |

Pottsville, Pa. — Gydytojas 
Dr. Jos. L. Warne mire nuo 
įszirdies ligos. Jis buvo labai ge- 
jrai visu'apylinke^ žmonių žino
mas. Pradžioje sziu metu jis 
savo ligonbute pavede miestui, 
[bet pats da visa tvarka v’ede.

Daktaras Warne jau seniai 
[kaip ta szirdies liga turėjo. Jau 
kokia szeszi metai atgal jam 
daktarai uždraudė grajyti 
sportus, kaip tai tennisa ir ki
tus. Jis mėgdavo su jaunes
niais žaisti ir draugauti. Jis 
taipgi prigulėjo prie daug viso
kiu draugyseziu ir prie visokiu 
darbu ir vaju prisidėdavo. Jis 
paliko sunu Robert, dantistą, ir 
dukterį, kuri yra isztekejus už 
Kapitono A. W. Hildreth, taip
gi daktaro.

— Schuylkill County Lie
tuviu Moterių Kliubas rengia 
gražia Arbatėlė ir Rudens Ru
bli Paroda Necho Allen Svetai
nėje, Nedelioje po pietų. Mote- 
riszikiu Drabužiu ir Rubu par
davėjas “Casters” iszdes ant 
parodos visokiu gražiausiu ru
denio rubu, kuriais gražiai ir 
skaningai moterys neszioja da
bar. Pramogėlė graži ir pamo
kinanti.

iKiniecziai Muszasi Su
Komunistais

CHUNGKING, KINIJA. — 
Kinijos Komunistai pranesza, 
kad Generalissimo Chiang Kai- 
shek kareiviai susimusze su 
Komunistais ir dabar kariauja.

Kiniecziu valdžia niekados 
Komunistu neapkentė ir dabar 
neapkenezia. Kaip tik už tai 
Kiniecziu vadas 
skundžiamas ir 
Amerikiecziams. 
nori ir Kinijoje 
negali kol
Chiang Kai-shek yra valdybo
je.

yra visados 
intarinejamas 

Komunistai 
insigaleti, bet 
Generalissimo

Nauja Knyga Apie 
Lietuva

Nuo Galvos
Skaudėjimo

HAZLETON, PA. — George 
Kocher paliko maža raszteli 
namie ant kurio jis sake kad 
jis jau ilgiau negali trivoti gal
vos skaudėj ima. Jis iszejo in gi- 
re ir inszoko in skyle kuri buvo 
pilna vandenio. Policija rado 
jo drabužius ir ta raszteli.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

NEW YORK, (LAIC) —
Viena Baltimores spaustuve 
jau pusėj o rinkimą Kun. Dr. J. 
Prunskio paraszytos knygos 
(disertacijos) — “Compara
tive Law, Ecclesiastical and Ci
vil, in Lithuanian Concordat.” 
Knygoje trumpai pavaizduoja
ma Lietuvos praeitis, apraszo- 
mos Lietuvos valstybes konsti
tucijos, suminimi Sovietu oku
pacijoje iszleisti instatymai, 
duodama istorija Lietuvos san
tykiu su Vatikanu ir nuszvio - 
cziamos aplinkybes, kuriose 
prieita prie Lietuvos konkor
dato (sutarties su Vatikanu) 
pasiraszymo. Toliau, duodama 
palyginamoji apžvalga konkor
dato ir Lietuvos Konstitucijos, 
instatymu ir vyriausybes de
kretu, be atatinkamu bažnyti
nes teises nuostatu. Knyga bus 
apie 150 pusi, paraszta Anglu 
kalba, su nemažai citatų (isz- 
trauku) Lietuviu, Rusu, Lenku 
Lotynu, Prancūzu, Vokiecziu, 
Italu kalbomis.

“Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystesa

Skaitykite “Saule

• ...Brigados Generolas Ha
rold N. Gilbert yra paskirtas 
vesti vaju ir kalbinti jaunus 
vyrukus stoti in vaiska. Nors 
karas jau baigtas, bet Ameri
ka nori palaikyti geroka ka
riuomene, kad vėl taip neat
sitiktu.

ISTORIJEapie na isz 
-----------------  iszo iszlins, Al 
yva in virszu iszkils, Kaip už 
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su 
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoklis 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^. 
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— Ant pardavimo, namas 
ant 332-334 W. Mahanoy Avė., 
Mahanoy City. Atsiszaukite 
pas: MRS. N. MC’GONIGLE, 
113 N. Jardin St., Shenandoah,

Vienas isz tu dideliu B-29 bomberiu, kurie atlėkė sta
cziai isz Tokyo. Jie ketino lėkti stacziai in Washingtona, 
bet dideli vejai ir audros jiems per daug gazolino suvartuo- 
j o ir jie turėjo Chicago j e nusileisti pasiimt daugiau gazoli
no. Kelione isz Tokyo, Japonija in Chicago, Ill., yra 5,995 
myliu. Reiszkia, kaip isz ežia įn Lietuva ir atgal. Virszuje 
stovi lakūnai kurie tokia ilga kelione atliko be jokio susto
jimo: Brigadier General Emmet O’Donnell, Major General 
Curtis Lemay ir Lt. General Barney Giles.

JUOKAI
TAIP YRA SUDE

Daktarka in savo vyra ku
ris del josios kokia tai pata
rimą davinėjo, o ji atsake.

— Ka tu kvaili apie tai 
iszmanai, Vaktuok tik tai sa
vo puodu ir pecziaus.

Pirkte Ų. S. Bonus Sziadien!

Skaitykite “Saule”

Burmistras in Čigoną: — 
Už ta žudinsta katra papil
dei, liepsiu tave pakart!

Čigonas: — Asz ne noriu!
Burmistrą: — Bet asz no

riu!
Čigonas: — 

dotinas ponas 
nori, tai tegul 
save pakart.

Tai jeigu go- 
Burmistras 

ponas liepesi

gauna pensija, 
tėvai gauna pensija, 
gauna $50 per menesi, 
vaikas $15 per menesi, kiti vai
kai po $13 per menesi. Vienas 
tėvas gautu $25 per menesi, ir 
jeigu abudu tėvai gyvi gauna 
$45 per menesi.

Kl.: Jaunuole mums -prane- 
sza, kad ketina iszteketi už ser- 
žento kaip tik jis bus paliuo- 
suotas isz armijos. Bet jis nori 
toliau tęsti savo mokslą, nori 
užbaigti kolegijos 'kursus, ir ji 
klausia ar tas galima pagal GI 
Biliaus.

Ats.: Taip. Kada ji paliuo- 
suos isz armijos jis gali instoti 
iii (kolegija, ir valdžia užmokės 
mokslo mokesti ir už knygas, ir 
jeigu jis bus vedes da $75 per 
menesi. Jeigu jis lankys kolegi
ja vakarais, per diena dirbs, 
valdžia vis užmokės už mokslą 
ir knygas, bet neduos pinigu 
pragyvenimui.

Kl.: Jaunuolis mums prane
sza, kad jis savanoriai insirasze 
savo “Draft Boarde” ir tiki 
neužilgo bus paszauktas. Jis 
nori žinoti ant kiek laiko ji lai
kys tarnyboje.

Ats.: Jam bus paskirta “Ac
tive Duty Status” per visa ka
ro laika ir da szesziems mene
siams po karu. Nors karas užsi
baigė, bet nei Kongresas 
prezidentas oficialiai paskelbė lau'ie marke už 1 centą; laisz- 
kad karas baigtas. | kai,P P° 3 centus ;special delive-

KL: Motina pranesza, kad rY P° 1Gc-> ° registrąvoti laisz- 
jos suims tarnavo armijoj ma
žiau trims menesiams ir buvo 
paliuosuotas. Už keliu menesiu 
jis. apsirgo ir numirė. Szi moti
na klausia, ar gali savo vadinti 
uUold Star” motina.

Ats. Tik motina sunaus, ku
ris mirė būdamas tarnyboje, 
pasekme kovos, arba kovoje su
žeidimo, arba kuris buvo kovo
je užmusztas gali vadintis savo 
“Gold Star Mother.”

KL: Veterano pirmo pasau
lio karo naszle klausia ar ji gali 
gauti pensija.

Ats. Kol vėl, neiszteka gali 
gauti pensija. Jeigu būtum ga
vus pensija ir iszteketu antru 
kartu pensija sustotu.

Kl.: Sesuo raszo, kad jos 'bro
lis užbaigė tesiu mokykla bet 
New Yorko valstybes kvotimus 
neiszlaike. Po tam buvo priim
tas iii karo tarnyba ir ji dabar 
klausia kaip jis griž isz tarny- 
bes ar jam vėl reikes kvotimus 
Užlaikyti.

Ats.: Ne. Pagal vėliausiu tai
syklių, asmuo kuris sulaikytas 
nuo ėmimo dvieju kvotimu bus 
priimtas in advokatūra kada 
bus paliuosuotas isz karo tar
nybos.

— N. D. C. W. V. I.

Kelneri, keno tas szuo?
— Tai gaspadoriaus.
— O ar jis kanda?
— O, tegul ponas nebijo, 

jis suvis nekanda.
— Tai gailia, norėjau pa

duoti szita mano “bifsztiki” 
ant kuro asz danti atkandau.

k

Jeigu užraszysite savo drau
gių ar drauge ‘ ‘ Saule ’ ’ tai tu
rės didžiausia linksmybių per 
visus metus!

4 ' ~ ...................  j

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

20 Centai. &],■ 
Saule, Mahanoy City, Pa.

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa. - U.S.A

O/3 Tie kurie prisiunezia 
Iaiszkus arba postel-kartes in 
“Saules” redakcija, lai prili- 

'pina reikalingas pacztines mar
ikes, nes kitaip tokius laiszkus 

nei nepriimsime. Postkartes reika-

kai reikalauje 23 centu.
NEUŽMIRSZKITE! — jeigu 

siuntinesite tokius Iaiszkus be 
pacztiniu ženkleliu, taipgi jei
gu nebūna užtektinai markiu 
ant laiszku, tai iszdavysta ne
priims tokes post-kartes ir 
iaiszkus nuo paczto!

SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

REDDY KILOWATT .... ’ELECTRICKS".... Pennsylvania power & light company

HOW ITS

©

copyright IMS by teddy Kllowva

FINGER
BEHIND
CARD

DONE^/WELL,
^/ę'LONG 

Ą. / WILLIE 
/gotta go
ON TWA N IT& 

Shift NOW

THERE5 NO TRICK TO 
BALANCING X)UR BUDGET 
WITH REDDY KILOWATT- 
VOUR ELECTRIC BILL 15 

THE 5MALLE5T ITEM IN 
YOUR TOTAL LIVING 
EXPENSE!!

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. |

Pirkie Ų. S. Bonus Sziadien!




