
(THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

An American Newspaper published in the Lithuanian Language, 
that circulates thruout the U.S.A., and Foreign Countries.

Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $4.00;
To Foreign Countries, $6.00. Advertising Rates on Application.

w 1 -  ,_____________________ ■ . .______________ , ■ ■ . . r r

DU-KART SANVAIT1NIS LAIKRASZT1S “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA LR PETNCZIA

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

Prenumerata: Suvienytose Valstijose, $4.00 Metams; 
Kitose Vieszpatystese, $5.00 Metams

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO.,

MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A

Na EE l INTKRIB AT THK MAHABOT CITI, PA., \
NO. 00 (pO8T.OFFICK AS SICOND CLabS MAIL M ATTIK J 53 METAS

Isz Amerikos
3,000 ANGLEKASIU

SUSTOJO DIRBTI

LIETUVAITE
NORSE; ONA
BERNATAICZIUTE

MAHANOY CITY, PA. PETNYCZIA, iO LIEPOS 1942 (FRIDAY, JULY 10, 1942) M w£.,r andMgr M 53 METAS
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VĖLIAVĖLĖS
A

Kaipo Protestas Priesz 
Lewis’a

-------
Chattanooga, Tenn. — Dau

giau kaip trys tukstaneziai an- 
glekasiu isz 50-to distrikto, pri-1 
gulinti prie United Mine Work
ers of America, sustojo dirbti, 
kaipo protestas priesz prezi- 
įdenta Lewis’a kuris stengiasi 
suardyti tenaitine anglekasiu 
unija ir prieszinasi kariszkoms 
iszdirbystems.

Kuri Pabėgo Isz Corre- 
gidor, Submarine, Ap- 

raszo Ka Mate Ant 
Filipinų

Padirbtas Japonijoj
Suimti Vadai Nazistu

• Paaukavo Savo
Plaukus Del Kares

Pittsburgh, Pa. — Ant Ka- 
riszkos Parodos, kuri buvo lai
kyta czionais ant naudos karei
viu, buvo pardavinėjama viso
kios atmintys ir mažos Ameri- 
koniszkos vėliavėlės kurias 
pardavinėjo del svecziu. Neku- 
rie mokėdavo už jas po 50 cen
tu ir daugiau bet kada patemi- 
no kad tosios vėliavėlės buvo 
padarytos Japonijoj, žmones 

j taip inirszo kad pranesze apie 
(tai valdžiai. Valdžia pradėjo 
tyrinėti kas jas pargabeno ir 
aresztavojo keliolika perloriu 
kurie taisės vėliavėlės parga
beno ir pardavinėjo jas be pa- 
velinimo.

Shenandoah, Pa. — Elzbieto
je, 7 metu dukrele Antano Ma
kare vieziaus, 1230 W. Coal 
lily., paaukavo savo ilgus gel
tonus plaukus del kariszku tik
slu. Kada mergaite turėjo da 
tik keturis metus, motina davė 
jai nukirpti jos puikius ilgus 
plaukus o dabar, kada dagirdo 
jog valdžia reikalauja ilgu 
plauku del svarbiu instrumen
tu, nutarė nusiunst plaukus del 
[valdžios. Mergaite aplaike pa- 
idėkavone drauge su 30 dolereis 
Jiėt motina pinigus paaukavo 
jdel Raudono Kryžiaus Draugu
žes ant mielaszirdingu tikslu.

Daktaras Nužudė Savo 
| Mieganczia Paczia

Minot, N. D. — Daktaras 
Henry Crawford likos areszta- 
yotas už nužudymą savo pa
vežios kuria pirma užmigdė su 
kloroformu po tam ja nužudė 
pu plaktuku, suteszkindamas 
jai pakauszi kad net smegenys 
isztiszko ant paduszkos. Isz 
pradžių daktaras užsispyrė buk 
tai buvo darbas vagies kuris in- 
sigavo in moteres kambarį per 
langa tiksle apipleszimo bet ka
iria ji palicija pradėjo kvosti, 
pnt galo prisipažino buk tai jis 
taip padare nes mylėjosi su ki
ta ir tokiu budu norėjo nuo jos 
(atsikratyt.

Washington, D. C. — Lietu
vaite, Ona Bernataicziute, 30 
metu, kariszka dažiuretoja li
goniu — slauge, isz Exeter, Pa., 
Luzernes pavieto, apsakinėja 
kaip ji, drauge su 12 kitoms 
slaugėms, pabėgo isz Corregi-j 
dor, Filipinų, submarine, priesz 
pat užėmimą tosios drutvietes 
per užklupima Japonu.

Pasakoja ji: “Asz buvau vie
na isz paskutiniu ypatų apleis
ti ta j a vieta. Ten radosi apie 70 
Amerikoniszku moterių, dau
giausia norsiu. Asz niekad ne
buvau viduryje submarine ir 
buvo man smagiau jame ne kaip 
tikėjausi. Turėjome jame gera 
priežiūra ir užtektinai maisto.”

Pana Ona buvo vienatine 
slauge kuri pabėgo isz Manilos,1 
vienuolika slaugiu pasiliko už- J artimo kalno ir szeszi lekioto- 
pakalyje prižiūrėti sužeistuo- jai likos užmuszti. Eroplanas 
sius kareivius, kurie sziadien užsidegė ir visi sudege ant 
randasi nelaisvėje pas Japonus.' smert.
Buvo ji ant tarnystes laike bom
bardavimo Bataano, kur Japo- eroplanas susidaužė ant kalno 
nai be jokios mielaszirdystes 
bombardavo ligonbutes su su
žeistais kareiviais, kurie likos 
užmuszti.

Priesz puolimą Bataano, pa
na Ona ir kitos slauges apleido 
Corregidor. Kada jos užklaus
ta ar ir ji ten valgė mulo mesa 
tai atsake kad gal ir valgė bet 
to nežinojo.

Ona gimė miestelyje Exeter, 
arti Wilkes-Barre, Pa., kur už
baigė augsztesne publikine mo
kykla ir 1931 mete instojo in 
Wyoming Valley Homeopathic 
mokykla mokyti ant dažiureto- 
jos ligoniu Wilkes-Barre, Pa.

14 LEKIOTOJU
UŽMUSZTA

Eroplanu Nelaimėse
Trenton, G a. — Didelis bom- 

binis eroplanas susidaužė ant

Sioux City, Iowa — Didelis

.užmuszdamas keturis lekioto- 
jus.

Vancouver, Kanada. — Ne
laime su eroplanu atsitiko ant 
Lulu salos kuriame žuvo trys 
lekiotojai.

Lake Charles, La., likos už- 
musztas vienas lekioto j as ka
da jo eroplanas susidaužė ar
timoje czionais.

Rymas — Anglikai bombar
davo Italiszka miestą Regio ir 
Messina padarydami daug ble
des. Vienas Angliszkas eropla
nas likos nuszautas.

7 Anglekasei Baisei 
Apdeginti Eksplozijoj

New York — Valdžios slap
ti agentai aresztavojo 101 Vo- 
kiecziu ir j u szeimynas ir visus 
nusiuntė ant kastelgardes isz 
kur bus siuncziami adgal in Vo
kietija.

APSAUGOKITE 
SAVO NAMA NUO 

HITLERIO!

Pittston, Pa. — Septyni ang- 
lekasei likos apdeginti baisei 
isz kuriu penki randasi pavo
jingam padėjime per eksplozija 
gazo Exeter kasyklose. Visi 
gavosi in virszu ir likos tuoj aus 
nuvežti in ligonbute. Tarp ap
degintu randasi Andrius Bal- 
cziunas, 23 metu, isz Pittstono, 
Vladas Sakovski, 23 metu, isz 
Exeter ir kiti. Nelaime atsitiko 
200 pėdu po žeme.

Eksplozija Suardė 
Spaustuve

•PrSevsj

Per Pirkimą Suvienytu

Baltimore, Md. — Eksplozi
ja gazo kilo spaustuvėje laik- 
raszczio “Sun” kuri padare 
daug bledes ir sužeidė szeszis 
maszinistus. Nesenei likos in-

Valstyju Kares Bonu taisyta pažines paipukes del 
J maszinu ir manoma kad gazas

turėjo iszsigauti ir tas buvoIr Markiu
U. S. Treasury Department Priežastim eksplozijos.

Edward Kerling, (ant vir
smus), arba kitaip vadinasi 
Edward Kelly, vadas suimtu 
Nazistu, kurie gavosi ant pa- 
kraszczio artimoje Jackson- 
villes, Floridos, su daug 
sprogstanezio materijolo su 
kuriuom ketino iszneszti in 
padanges daug tiltu, geležin
keliu ir fabriku, bet likos su
imti ir uždaryti Washingto
ne kalėjime, kurie buvo tei
siami szia Sereda. Žemiau 
yra sznipas Herbert Hans 
Haupt, 22 metu, isz Chicagos 
kuris liko aresztavotas su ki
tais sznipais.

Kinai Kovoja Jau 
Szeszis Metus

Canton, Kinai — Kinai pra
dėjo savo szeszta meta kruvi
nos kovos su Japonais, kurioje 
jie neteko jau daugiau kaip 
dvieju milijonu kareiviu ir tiek 
sužeista. Japonai taipgi nete
ko daugiau kaip milijoną ka
reiviu ir tiek sužeista kaipo ir 
neteko daug ginklu, amunici
jos, tanku ir kitokiu kariszku 
ginklu.

T orpeduotas
Didelis Vokiszkas Laivas Pa 
taikintas Per Torpedas; Trans 
partinis Laivas Taipgi Paskan 

dytas Per Maskolius 
_________ 'k ) __________ _________

TRYS KUNIGAI
SUSZAUDYTI

Per Vokieczius

Vichy, Francija — Trys Da- 
minikoniszki Katalikiszki ku
nigai likos suszaudyti kaipo 
prieszininkai Vokiecziu ir už 
pasidarbavima už savo tėvynė. 
Daugelis žymiu Francuzu už
tarė už juos melsdami kad Vo- 
kiecziai permainytu bausme 
mirties bet be jokios pasekmes 
ir kunigai likos suszaudyti. 
Daugelis likos uždaryti kalėji
muose už tuos paežius prasi
žengimus.

Amerikonai Paskandi
no 4 Japonu Laivus

Washington, D. C. — Kada 
Japonai vela užklupo ant Aleu
tian Salų, Amerikonai buvo pa
sirengia juos pasveikint, pa- 
skandydami tris laivus ir vie
na uždege, kuris vėliaus nu
skendo. Kiti laivai pabėgo ma
tydami pavoju paskandinimo. 
Buvo tai visai netikėtas užklu- 
pimas per Amerikous kurio Ja
ponai nesitikėjo.

Kinczikai taipgi suszaude 88 
Japonu eroplanus Hankow pro
vincijoj ir viena kariszka laiva 
ant Yantze upes.

Paskandytas Laivas Ant Atlantiko Mariu

MOSKVA. —- Milžiniszkas kariszkas 
naujas Vokiszkas laivas “Admirolas Von 
Tirpitz,” likos torpeduotas per Rusiszka sub- 
marina, kuri Vokiecziai didžiai guodojo ir 
turėjo jame didele vilti. Rusai taipgi 
paskandino dideli transportini Vokiszka laiva 
ant Bering mariu su keleis szimtais karei
viu. Suszaudymas tojo laivo invede Vo
kieczius in pasiutima.

Rusai pripažysta paemima miesto Saryi Os
kol, 65 mylės nuo Veronezho, norints Rusai vi
som pajiegom stengėsi atmuszti Vokieczius bet 
tieji buvo drutesni ir galingesni savo užklupi- 
muose. Rusai suteszkino tiltus ant Don upes bet 
Vokiecziams pasisekė persigaut ir užklupti ant 
miesto. Rusai siunezia daugiau vaisko in taja 
aplinkine ir tikisi iszguiti Vokieczius isz Dono.

Ant Egipto frunto Anglikai smarkiai su
pliekė Vokieczius, sudegindami aliejaus szuli- 
nius ir paėmė daug visokiu ginklu. Daug Vokie
cziu žuvo tuose musziuose.

Iszgialbetas laivorius nuo paskandyto Amerikoniszko lai
vo, ant Atlantiko mariu, kuris vos nenuskendo, kada laivas 
likos isznesztas in padanges. Antram paveikslelyj matome 
eksplozija laivo per povandenine bomba ant kurios laivas
užplaukė.

VOKIECZIAI
PARDUODA 

LENKUS

Kaipo Nevalninkus

Kare Pasibaigs 1943
Mete

Washington, D. C. — Tūlas 
žymus kongresmenas apreisz- 
ke savo nuomone kad kare pa
sibaigs 1943 mete kada tai bus 
padaryta taika. Sklypai, kurie 
kovoja priesz Suv. Valstijas ir 
yra po padu Hitlerio, randasi 
dideliam varge ir pradeda su
prasti kad Hitleris pradeda * 
silpnėti ir jau neturi tiek pajie- 
gu kiek turėjo isz pradžių todėl

New York — Per Londono 
reidio atėjo žinia buk Vokie- 
cziai pradėjo pardavinet «ka- 
riszkus Lenkiszkus nelaisvius 
ūkininkams ir in fabrikus. 
Turežiai dabar pirkinėją tuo
sius nelaisvius kuriems nerei- „________ J___ x_______

. IP JA

kės mokėti už j u darbus arba pradėjo pasikelinet slaptai ir 
jokia paszialpa laike ligos ar ■ prieszintis jam visame. Mario- ’ 
priežiūros. Valdžia sako kad j ma kad Hitleris negales ilgiau 
Lenkai dabar turės būti tar-I valdyti juos po savo padu ir jau 
nais Vokiecziu ir turės gyventi j artinasi diena kada visi sukils 
kaipo antra-ranke tauta po j u 
valdžia.

London — Per szeszes die
nas Angliszki eroplanai bom
bardavo Wilhelmshaven, Rus- 
tringen ir Wesselbouren ir ki
tus svarbius miestus, kur pa
dare daug bledes suteszkinda- 
mi daug fabriku ir eroplanu
stoeziu.

sykiu priesz savo tironą ir pą- . 
darys jam gala. .

Kad tojo korigresmonoopra- . ; 
naszavimas iszsipildytu ir vėla54’- " 
užstotu ant svieto pakajus ir 
meile artymo.

Meksiko Miestas — Meksi- 
koniszkas laivas paskandino 
Vokiszka submarina kuris nu-
skendo su visais laivoriais.
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Kas Girdėt
Pirma pradžia žmonijos bu

vo tai ant ploto žemes nedides
nes kaip visa iSziaurine Ame
rika o kuri buvo žinoma kaipo 
“Mu” ir kuri paskendo Paci- 
fiko mariose su visais jos 64 
milijonais gyventoju, trylika. 
tuksta’ncziu metu adgal. Rojus, 
apie kuri apraszineja per 
szimtus metu, radosi ant tosios 
žemes apie 60,000 metu adgal o 
ne Mažoje Azijoj, kaip apie tai 
mokslincziai apraszineja.

Taip raszo
James 'Churchwood, isz Mount 
Vernoii, N. Y., kuris surado 126 
toblyczias Indijoj ant kuriu to
ji istorija buvo paraszyta. Ne- 
kurios toblyczios paeina da nuo 
30,000 metu adgal.

Churchwood kitados tarna
vo Anglisžkoje kariuomenėje, 
užbaigė mokslą Oxford ir ka- 
raliszkam universitete, Sand- 
hurste, Anglijoj. Jis yra pla- 
cziai žinomas kaipo geologas, 
aikiologas ir metalurgiszkas 
kemikas kaipo žymus iszrade- 
jas.

Pirmutine Civilizacija viesz- 
patystes saules “Mu,” buvo di
džiausia. Tieji senoviszki gy
ventojai priesz 10,000 metu tu
rėjo daug slaptybių. Ju kariuo
mene, 10,000 metu įpriesz Už
gimimą Kristaus, turėjo ero- 
plainus kurie galėjo paneszti 
daug žmonių. Ant tuju tobly- 
czeliu yra paraszyta kad ju ge
nerolas Ram-chan-der atliko 
orine kcįioine isz 'Ceylono in In
dija. Tosios gadynes žmones 
jau žinojo apie paraka, bombas 
ir szaunamuosius ginklus.

Churchwood perskaitė taisės 
tbblyczaites su pagialba Tibe- 
tisZkn dvasiszikuju. Rado jas 
Tibete kur gulėjo per tukstan- 
czius metu o apie kurias tena i- 
tinei mokslincziai nieko neži
nojo ir nesirūpino jas perskai
tyt.

Ant galo turėjo jie prisipažint 
kad mokslas ingalejo ir buvo 
tai teisybe. Dabar daugelis žu
vininku stovi prie ežero ir gau
do žuvis ir “szventas” ežeras 
paliovė būti szventu. Taip, 
mokslas prablaivina smėgenis 
talmsuneliu kurie tiki in viso
kius senoviszkus paproezius ir 
visokius burtus, užžadus ir ki
tokius niekus, in kuriuos žmo
nes tikėjo szimtus metu adgal 
bet sziadien tas iszrodo mums 
labai juokingu ir kvailu.

pulkauninkas l^°^e

du midų ir pauderi nuo lupu iiJJįillįJtt**************
BAISI PABAIGA
:: VINCELIO ::

fn ąakvsite vvrai ir moterėles?' ************************** 
Teisybe, ar ne? i -------

I Senas priežodis sako: “apie
Jeigu inidetumet in banka 70(g'era toli girdėt bet apie pikta 

doleriu ant procento, tai in 
tris szimtus metu tie pinigai 
atnesztu jums keturiolika mili
jonu doleriu. — Bet kas norė
tu laukti net tris szimtus metu 
ant tojo procento'?

musu mergeliu ir moterėliu o 
nejeszkosime kur ten vietos" 
užpakalyje auseles. Ka jus ant j 
. 1 • • J 1 '■> ’

Vietoje spaudyti naujas bu- 
m'aszkas tai valdžia Washing
tone nutarė naudoti bilijonus 

’ ;riu su auksines vertes mar
ke (geltona) bet taisės bumasz- 
kas nebus galima: apmainyti 
ant aukso. Tosios bumaszkos 
paliovė būti begyje jau nuo 
daugelio metu bet dabar, isz 
priežasties poipieros trukumo, 
tosios buibiaszkos vela bus pa
leistos in begi.

Burdingierius Laike 
Suriszes Motina Ir 

Dvi Dukreles

Buddiz- 
moksla, 
knygoje

Kinuose randasi ežeras rau
dono vandens apie 'kuri (nema
žai Kinczikai džiovino sau 
smegenis. Kinai buvo tosios 
nuomones jog 'kraujas ju pro
tėviu teka isz kapu in taji eže
rą, todėl taji vandeni laike už 
sžventa. Kinczikai laiko už di
džiausia szvent-vagysta, jeigu 
kas drysta ant ežero plaukti su 
luotele nes neiszpuola plaukio
ti gyvam žmogui ant kraujo mi
rusiu. Gaudymas žuvu taipgi 
yi'a uždraustas ir rustai bau
džiama. Kas meta prie to ežero 
suvažiuodavo daugybe prasi
žengėliu kurie turėjo prislėgti 
alnt kraujo savo protėviu kad 
daugiau nepapildys jokios pik
tadarystes.

'Nesenei stojo prie tojo ežero 
svetimtautis idant persitikrint 
priežastį raudonumo tojo 
deps. Atsinesze su savim 
dus, inpyle vandenio isz 
dono ežero ir pradėjo ji
k'aip tai daro visi mokslincziai 
idant dažinoti kas randasi van
denyje. Europietis inkiszo 
pirszta in Vandeni po iszviri- 
mui ant kurio radosi daugelis 
raudonu pletmu. Susikalbėjo su 
iszimintingais Kiniecziais ku
rie taipgi pradėjo virti vande
ni ir ant galo visi ,persitikrino 
kad raudoni pietmai ant pirsz- 
tu buvo niekuom kitu kaip... 
vandenines raudonos blusos. 
Susirinko daugybe žmonių ku
rie darė tyrinėjimus, netikėda
mi idant isz protėviu kraujo 
Rastųsi Vandenyje tik blusos.

Tulaip Amerikoniszkas ke
leivis, kuris nesenei pribuvo 
namo po 'kelionei in Siama ir 
kituose sklypuose, tvirtina buk 
Siamiecziai netiki in 
ma tiktai in dvasiu 
kaip yra piaraszyta 
“Pisatpakiralmm. ’ ’

Pagal mokslus paraszytus to
je knygoje, tai kožnas 'kalnas, 
upes, kaimai, miestai, namai, 
medžiai ir kožnas dalykas turi 
savo dvasia. Ligos džiuima ir 
kolera yra platinamos tarpe 
žmonių per dvasias, kurios per 
spe'cialiszka užžadejima gali
ma riubaidyt. Kožnam mieste 
randasi koplyczaite paszvensta 
del tuju dvasiu kaipo ir namuo
se randasi mažos koplyczaites. 
Kitados, kada statydavo koki 
miestiszka 'bromą tai inmesda- 
vo in palmata gyva neszczia 
motere, kuria gyva inmurydla- 
vo nes “niekas taip nesergsti 
miestą arba paloeiu kaip dva
sia neszczios moteres,” taip 
raszo toje knygoje.

Kas meta nakties laike, 31 d. 
Kovo, kada tai pripuola Nau
jas Metas Siame, priesz bromą 
miesto Bankoko yra sustatyta 
armotos, kurios be paliovos 
szaudo kad iszbaidyt piktas 
dvasias o dvasiszkieji stovi 
ant muru rėkdami kaip pasiute 
idant nubaidyt dvasias.

Ne tik geri 'žmones bet va
gys, banditai ir visokį prasi- 
žengelei sudeda aukas del dva
siu kada eina, alpipleszinet žmo
nes arba paipildyt žadins ta; au
kas sudeda isz kiaules galvos, 
pasaldytu ryžiu ir arielkos. Ži
noma, ta viską pasiima sau 
dvasiszkieji už ju darba.

Buffalo, N. Y. — Su tais bur- 
dingieriais czion tai tikra vel- 
neva užėjo, kurie daugeli szei- 
mynu suerzina ir padaro na
muose visokius nesutikimus ir 
ergelius. Kokis tai burdingie- 
rius, Andrius Krocek, laike 
suriszes per ketures dienas ir 
dvi naktis Ludvika Stasiek ir 
jos dvi dukreles 12 ir 14 metu. 
Motere su mergaitėms jaute 
baisias kanczias ir baime. Pa- 
licija rado burdingieriaus au
kas beveik pusnuoges, iszbade- 
jusias ir drebanczias isz bai
mes o Andrius sėdėjo prie sta
lo su bonka guzutes ir dideliu 
mėsininko peiliu.

Burdingierius sugryžo isz 
kalėjimo dvi sanvaites adgal 
kur atsėdėjo už tai kad kibo 
prie gaspadineles o kada su
gryžo namo ana diena netikė
tai, suriszo gaspadine su mer
gaitėms ir nuplesze nuo ju szle- 
bes idant negalėtu jos iszbegti 
laukan, kerszindamas užmusz- 
ti jeigu bandytu pabėgti. Pa
siutėli vela uždare kalėjime bet 
ant ilgesnio laiko.

Laikrasztis Del
Kareiviu

da toliaus.” Nes vyrueziai, taip 
ant svieto yra, jog apie taji, ku
ris kokia pikti be padaro ta i il
gai neužmirszta o dorus dar- 
bai pasibaigia garbe ir tuojaus 
apie ta žmogų užmirszta.

Ant latminties nupelnė sau 
Vincas Kasziu'kas, isz kaimo 
X., kuri pažinojo cieloj aplin
kinėj ir visi vadino Vincu 
Sžkadadariu. Vai! Pažinojo ji 
seni ir jauni ūkininkai ir ber
iliai, moteres ir vaikai o ir po
nas isz artimo dvaro nes ne vie
na klasta ir ten buvo padaręs.

Reikia jums, mano brangus, 
žinot, jog ne kas kitas buvo 
kaltas Vinco piktybių, tiktai 
locna motina, o tai del to jog 
buvo vienturtėliu, niekad ne- 
musze, norint ir ant to nupel
nė. Nebuvo tai turtinga mote- 
riszike nes jos vyras gere pusė
tinai ir nuo to numirė.

Biedna Kasziukieue po smert 
savo vyro, buvo ant kampo pas 
savo seserį ir butu pas ja kaipo 
daibszi motere sėdėjus iki 
smert kad ne jos iszpaikintas 
sūnelis, kuris kasdien stojosi 
nedoresniu. Teta Vinco, neno
rėdama skriaust sesutes, žiurė
jo ant klastų Vinco per pirsztus 
nes tetėnas, 'kaipo vyras, paga
vo karta belupant žieve nuo . 
jauno medelio, kuri buvo pats 
pasodines, iszmusze gerai kaili 
Vincukui ir pastanavijo ilgiaus 
nelailkyt po savo stogu.

Trumpai pasikalbėjo su Ka- 
, sziukiene kuri del szventos su

taikęs norint su skausmu szir- 
dies, prižadėjo sunu atiduot 
pas ka nors ant tarnystos. Ir 
kalbėjo pro verksmus in szvo- 
geri:

— Gal pas svetimus greieziau . 
gaus protą, juk tai geras, szvo- 
gereli, tiktai mat da suvis jau
nas ir paikas!

Szvogeris pakraipė su galva 
ant ženklo jog nelabai tiki tai

džiu elgėsi labai gerai ir pats ' 
vartas negalėjo atsistebėti jog 
žmones ant to vaiko visaip isz- 
radinejo ir praminė ji Vincu 
Sžkadadariu.

Žmonys niekad be priežastes 
nepramanis, ir ne trukus vartas 
persitikrino, jog žmonys turėjo 
teisybe, ba norint musu pieme- 
nelis isz pradžios tiktai szu- 
niem, paukszczems ir katėms 
davinejos in ženklus, tai ketino 
netrukus ir 'žmonims pritekt.

Vartas turėjo sena tęva ir 
nuo to tai Vincas pradėjo. Tas 
senelis džiaugėsi isz savo vaiku 
ir anūko ir lauke kada ji Die
vas paszauks pas save. Geras 
tas senelis, kitados buvo nar
šam kareivium, sėdėdavo sau 
szlnabždedamas poterėlius ,ar
ba norint vos matydamas mez
gi tinklą del žuklavimo.

Sūnūs, kaipo vartas, turėjo 
puczka, ir senis, kaipo senovės 
kareivis mėgdavo lankei szvie- 
st taja puczka. Sztai tada, ka- 

’ da senis triusdavo apie puczka, 
Vincas kožna karta prisitaiky
davo prie senio, paimdavo pa
slėptai jojo ta'bakierka, iszbe- 
redavo tabaka, o pripildavo 
pelenu ir vela in kiszeni inde- 
d'avo, ai'ba tas užmigdavo, tai 
Vincas nuduodamas szunies 
baisa staugdavo sziale jo; ne 
viena karta ir kėdutė atimdavo 
isz po sėdynes, o kada senelis 
augsztinirikas pergriudavo, tai 
jis juokdavosi kampukyje pa- 
sisleipas.

Kožnas, katras turi sveika 
protą, tokio darbo nepagirs, 
ba ir rasztas szventas liepe se
nelius gucd'ot, o kas žilo plau
ko nelpaguodos ir drys darytie 
kokia skranda, tai jeigu ne 
tuojaus, tai vėliau būna pagal 
nUGipelnia nubaustas.

Taip ir stojosi su Vincuku, 
apie ka tuojaus dažinosite. 
Buvo tai kaip rodos pabaigoje 
rudenio, laukai jau stovėjo ap
nuoginti, tiktai sudygia rugei, 
o ūkininkai pabaigtu darbu sil- 
sejosi, tame tai laike pripuolė 
jomarkas artimam miestelyje. 
Kas tik gyvas keliavo isz kai
mo, tai pekszti; tai važiuoti; 
vieni ant virvelių varėsi kiau-

klasta padaryt; isz'bego isz 
grinezios ir norints slūgine 
gražino, jis josios ne klausė.

Slūgine pasidarius nauja 
kuodą, pradėjo verpt, senelis 
paisiremias ant rankos, pradėjo 
snaust, nes jau buvo pavakare; 
tame laike 'davėsi girdėt stau
gimas vilko prie paties tvarto.

Nusigandus slūgine paszoko 
nuo vindelo. Senis kaipo mit
riausias vaikinas, nubėgo in 
kamaraite, kur 'kabojo ant va
gio užprovyta įpucdka sunaus. Į 
O ežia vela užtauge ne toi lan
go: A-huuuuu!”

—- Jėzau! Marija! — pa-į 
szauke slūgine, ir barszkinda- 
ma dantimis, szoko ant pe- 
cziaus. Senis patmažei iszejo 
in butą, iszkiszio sargybių per 
langeli ir vos insižiurejas in 
juoduli, tvikst!.. .iszszove. To
je valandoje iszgirdo baisa 

; žmogaus, o senis paszauke in 
. slūgines: — Agota! Agota! 
. Žibink greieziau žiburi!; nes 

jau buvo tamsota. Senelis už
žibino žvakes gala, indejo in 
žibinitaite ir iszejo 'laukan. Nu
duotas vilkas nekrutėjo, gulėjo 
iszteisas ant žemes. Senelis 
prisiartinas pažino Vinca in- 
lindusi in vilko kaili visa kru
vina.

Koks buvo sumiszimas grin- 
czioje varto, kada jomarkinei 
sugry'žo. Scnelui jokios bė
dos ne buvo, bet iszto rupes- 
czio apsiigo, ir in trumpa lai
ko numirė.

Tokia bausme aplaike Vin
cas Szlkadaclaris!...

Geriausias Szovikas

van- 
puo- 
rau- 
virti

Profesorius Jarvis Adam- 
scln, isz San Francisco, sako: 
“jeigu turi bueziuoti savo my
lima tai bucziuo'kie ja ant kak
lo nes bueziavimas ant lupu 
yra labai pavojingas ir prapla
tina ligas.”

Jau tasai ponas prapesoris 
biustą savo nu'dmolneje. Jeigu 
mes pradetume bueziuoti savo 
mylima ar paezia ant kaklo tai 
jau už daug! Juk bueziuodami 
lūpeles moterių nenutrinsime 
jai pauderio nes Dievas padare 

| moteriszkes lupeles idant jas 
|bulcziuoti, nežiūrėdami kokiu 
ten mikrobu ar įgaivaleliu, ar 
ne, ponas propesoriau?

Gali sau rūpintis kiek nori, 
apie tai, bet mes rinksime gar-

Laikrasztis “Yank” ku
ris yra leidžiamas del Suv. 
Valstijų kareiviu po visas 
dalis svieto, paduoda vėliau
sias žinutes del kareiviu kur 
jie nebutu. Redaktorium 
yra Bill Richardson su kitu 
redaktorium isz telegrafisz- 
ko Biuro.

SKAITYKIT
> “C A ITT T?”

PLATINKIT!

UAU PRISIUSKITE MAS 
TIKTAI 50(J O ATLAIKYSI
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS

J jIR T. T.
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Velniszkas Malūnas.
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai
nele, Dūmojimai, Ketvirtas 

! Prisakymas Dievo, Kelautojei 
In Szventa Žemia, Beda, Kaip 
Tamsunus Prigauna, Pranuko 

(Nelaimes, Audra, Kodėl Bal- 
Į traus Neleido In Dangų, Baus
me Už Szyksztuma, Mažo 
Sziaucziaus Dideli Reikalai, 
Senelis, Dienos Kentejimo 
Nantoj, Nelobulas Žmogas, Po 
Laikui, Onytės Laime, Per 
Neatsarguma In Balta Vergi- 

r ja, Pusiau-Gavenis, Vieszpats
Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva
ke, Del Pirsztiniu, Apie Miri
mą, Pavasaris, Apie Saulo, 
Menesi, Žvaigždes Lr Kitus 
Dangiszkus Kunus^Meszla-Ve- 
žis, Grapas, Egli-Aržuolas Ir 
Uosis, Budyne, Baisi Naktis, 
Dzuoko Pasaka, Protas Ant 
Proto, Ir Keletą Trumpu Pasi
skaitymu. Ant Adreso:
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa. U.S.A.

Ant

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes ::

Yra 
gute, 
daug 
daug

—o—
tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 25^ o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

Adresus Gyvenimo

pasakai bet jam pagailo bied- les, o kožnas norėjo būtie pir
uos moteriszkes ir pats ketino mutiniam idant ant rinkaus ge- 
pajeszkot tarnystos del Vinco, ra vieta pasirinkt.
ypacz pas gera ūkininkė, kur j Vartas turėdamas koki tai 
neturėtu skriaudos. Kaip ant veikalą ir iszvažiavo drauge su 
.giliuko vaikezo, iri antra diena paezia; bernas iszradas teipos 

gi veikalu pirkimo czebatu, isz- 
prudo paskui varta; gana jog 
pasiliko tiktai szluba slūgine, 
tėvas Varto ir Vincas. Ta die
na labai bodejos szlkada dariu j; 
apžiurėjas iszillaik gyvulius, ne
galėjo dastigot grinezioje ir 
galvojosi nuolatai kbkia ežia

ilidko vaikezo, in antra diena 
po tam, vartas girrios, geras ’ 
žmogus, reikalavo piemenelio 
o Kasziiulkiene, prisiverkus in 
vales, atidavė jam savo sūneli.

Nuo kaimo rodos sloga nu
slinko, netekia szlkadadario, 
kuriam ne tvora ne vartai nie
ko neženkiino. Vincas, isz pra-

H. Luther Brown isz San 
Antonio, Texas, laimėjo pir
ma dovana už geriause szau- 
dima ant 14-to metinio susi
rinkimo Remington Gun 
Club isz Lordship, Conn.

Naujas Specialiszkas Pagialbininkas
Prie Sekretoriaus Laivorystes

ISTORIJE apie Ha isz ma 
-----------------  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<£. 
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

Tieji kurie persikrausto iri 
Kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
nes 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, o tuom palengvinsite 
mums darba ir daug ergelio!

— Praeita meta, ,czionais 
Amerika radosi 1,947,888 ligo
niai serganti ant džiovos.

—• Amerikonai turi indeja 
siuvirszum keturis bilijonus do
leriu in elektrikines pramones.Pigi Restauracija

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

IR JUS GALITE 
PASKANDYTI 
SUBMARINUS

— Tikėk man, Petrai, kad 
nesiranda pigesnes restaura
cijos kaip toji po vardu 
“Raudona Uodega’’.
— Kaip tai?
— Už penkiolika centu ga

vau ne tik puoduką kavos ir 
du szmotelius duonos bet da 
ir overkoti.

do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiams 
reikalams. Telefono Numeras 78. 
520 W. Centre St., Mahanoy CityWilliam C. Bullitt, isz kaireses puses, buna prisiegdy- 

tas kaipo Specialiszkas pagialbininkas prie Sekretoriaus 
Laivcrystes Frank Knox. Bullitt kitados buvo ambassa- 
dorium in Rusija ir Francija, kuris ta dinsta pamėtė kad 
priimt nauja vieta Washingtone.

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

Per Pirkimą Suvienytu 
Valstyju Kares Bonu 

Ir Markiu
Ų. S. Treasury Department



Pensija pamažinta yra 
tiems aficieriams, kurie gerai

Kareivio Duktė

S Ą U T. Ę MAHANOY CITY, PA.

Ji paraudonavusi pasakė kad 
tie plaukai yra jos paezios tik
ka nukirpti.

Nepažystamas tuomi nepasi- 
kakines ulzklause:

“Ir taip, tamsta pati nukir
ptai savus dailins plaukus, ku
riais pati gamta taip turtingai 
apdovanojo ir tai tik dėlto kad 
kokiu niekniekiu galėtum pa- 
sipuoszti. Ar tai teisybe, kad 
koki blizguliai tamsta ant to 
privertė?”

Blizguliai ja butu ant to pa
raginę !

Ji buvo stipriai pasirengusi 
priesziintis neteisingiems už
metimams; bet ji negalėjo su
laikyti aszaras ir uždengė ran
komis veidą.

Nepažinstamas, regėdamas 
merginos aszaras, gailėjosi sa
vo isztartu žodžiu. Jis maloniai 
atitraukė jos rankas nuo veido, 
pasodino ja ant divono, atsisė
do pats greitai ir pradėjo ja 
klausinėti. Jis kalbėjo malo
niai jog mergina negalėjo užsi
laikyti, kad nepažinstamam 
neiszpažinti savus vargus. Ji 
nieko neslepe, viską iszpasako- 
jo, kaip myli turtingo fabri
kanto sunu ir kaip Leopoldas 
ant jos pyks, 'kad' ji nukirpo sa
vo plaukus.

Kaip ji pradėjo pasakoti, 
kad jos tėvas isz priežasties li
gos tapo nuo uredystes paleis
tas, 'kad jam pensija atimta, 
tada tai greta sėdintis nepa
žinstamas nuraudo ir suszuko:

“To Ciesorius nenorėjo o in- 
sakymas nelypsti geru, bet ne
tikusiu aficieriu, vieningai tur
tingu slinkiu.” O kaip ji to-’ 
liaus pasakojo, kad senam ka
reiviui uždraudė rodytis pas 
Ciesorių vieningai del to, kati 
jo buvo apdriskęs mundierius 
ir kaip dvarisžkis, netyczia 
prie jo prisidures, jau baime- 

\ josi, ar nesutepė savo rubus, ta
da nepažinstamas szotko ant 
kojų ir suszuko:

“Nevien guodotingam ka
reiviui, kur reikalingame laike 
pardavė savo geresnius rubus, 
nepridera gėdytis senu mun- 

1 dieriuimi, bet uredninikui ir cie
soriui. Bet ciesorius to nežino, 
mano miela dukrele, jis page
rins visa perkesta neteisybe.”

Iszsig-andusi ir dy vy d amas i 
m'ergaite žiurėjo in nepažinsta
mam!, kuris dabar jai visai ki
toks pasirodė nei pirmiaus. Bet 
šzis veik apsimalszino ir vėl 
atsisėdės melde mergaites to
linus kalbėti.

Czia kalbėjo apie vargus ir 
bedas ir kode! ji nukirpo savo 
plaukus, kad tik tėvui paga
minti nauja, mundieriu.

'Nepažinstamas pasikėlė, pa
kele ir mergaite, urnai nuėmė 
nuo jos galvos skara.. Ir czia jis 
paimate skaisezia mergaite su 

' trumpais apkirptais plaukais.
'Susigraudino.
“Be abejones aiszkios plau

ku kasos tamsta labai puosze—- 
ir tamsta taip dide auka pada
rei savo tėvui. Czia tamstai bus 
pinigai už tamstos plaukus — 
tikra vertybe asz tamstai ne
galiu užmokėt. Eik dabar ra
miai namon, tamstos tėvo rei
kalavimas bus iszpildytas, apie

tai galvoju. ’ ’
Jis jai padavė masznele su 

auksu kuri ji beveik bijojo im
ti. Neiszgaledama žodžiais pa- 
dekavoti ji tik spaude sveti
mam ranka prie savo lupu ir 
veikiai iszejo.

Jis dar ilgai nekalbėdamas 
stovėjo ir žiurėjo in ant savo 
ranikos užpuolusiu aszaru.

Tad szalines durys atsidarė 
ir inejo pats gaspadorius krau
tuves. Žemai pasikloniojas, jis 
kreipėsi prie nepažinstamo:

* ‘ Dovanokite, szviesiausis, 
kad taip ilgai turėjote laukti; 
bet visoje savo krautuvėje ga
lėjau rast tik szia kasa, kur' 
jusu pavestai butu lygi.”

Antra diena kapitonas Ber- 
gens smalkiai ženge in dvaru. 
Melsti audijencijos jau jam ne- 
reikejo nesą jau vakar vakare 
jis buvo gavės nuo ciesoriaus 
paties ranka raszyta gromata, 
kad sziadien pribūtu.

Tai buvo gera žyme ir Au
guste, kuri vis dar skundėsi 
galvos skaudėjimu ir galva lai
ke drucziai apriszta, mislyse 
dekavojo nepažinstamam, nesą 
ji intikejo, kad tiktai per szi in- 
sikalbejima tėvas gavo audi- .jemcija.

Bet ji to nežinojo, kad ir Leo
poldo tėvai buvo gave cieso
riaus raszyta laiszka.

Pirnja syki ji buvo sumela
vusi tėvui, tardama kad ji es
anti gavusi pirm laiko užmo
kesti už muzikos valandas irgi 
už Užsakytus siuvinius. Ji ne- 
iszdryso tėvui sakyti teisybe 
idant tuomi ji labai nerupinti. 

| Ir taip tatai kapitonas Ber
geną greitais žingsniais ėjo dva
ran. Neveizint jo senumo, jis 
dar gana gerai iszrode o ant 
veido dabar žibėjo geresne vil
tis.

Jau jis buvo dvare. Tas pats 
j kambario sargas, kuris buvo 
vakar, ji priėmė ir nuoszirdžiai 
perpraszinejo u'ž vakarykszczia 
diena.

Kapitonas, ineidamas in cie
soriaus kambarį, jau pamate- 
ciesoriu bestovinti. Ciesorius 
su linksmu veidu davė jam ran
ka, kuria kapitonas nuoszir
džiai spaude prie savo lupu.

“Su tamsta yra neteisingai 
apsieja” — taip ciesorius pra
dėjo, —“ir tamsta turėjai daug 
nu'kenteti. Asz turiu ta pikta 
pataisyti, ka tamstai padare 
mano žemesnieji uredninkai.

įjos plauku Jos nėbemyles dau
ginus.

Taip užmerkus akis, besap- 
nuodama užjautė, jog kas ima 
nuo jos galvos skara. Prie jos 

[stovėjo tėvas.
“Auguste, mano brangiau

sias vaike, tu nenorėjai, kad 
žmones iszjuoktu tavo vargsza 
tęva ir paaukavai savo akais- 
ežius plaukus. Isz priežasties; 
tėvo tokios meile asz esu lai-į 

tik’mingas.”
Po tam iszpasakojas, ka gir

dėjo pas ciesorių, jis baigė:
“Bet ar-gi tu žinai, kam tu

įgyvena ir yra tarnavę tiktai 
del dailaus mundieriaus, bet ne 
tiems, kurie yra tarnavę po tei-j^akar krautuvėje iszpasakojaiį 

'sybei, už tevylnes laba o ku-;sav0 bedas? Tai buvo pats cie-l 
riems pensija yra reikalinga, i šorius, Juozas II, kuri seniai 
Pinigais, lobiu asz galiu tams-' norėjai matyti. ’ ’

j penasineine isž Fin-
Sieratelio Gyvenimas f
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tai atlyginti, bet negaliu ant 
gero nekreipti visus Vargais, 
kuriuos tamsta esi iszkentejas 
ir todėl ciesorius tamstos mel
džia, kad ant jo nepyktumei.” 

“Szviesiausis!” — kapito
nas, giliai perimtas suszuko.

Bet ciesorius, laikydamas sa
vo ranka jam ant pecziu, kal
bėjo:

“Tamsta buvai visad geras 
aficierius ir drąsiai koveisi už 
tėvynė bet nieks tamstai už tai 
neatlygino. Todėl asz tamsta 
pakeliu in majora ir sziame 
urede su pilna alga galite likti 
paleistu. Bet už tamstos drąsią 
szirdi szė szita!”

Tai sakydamas ciesorius pa
ėmė nuo skuomes ryszeli, isz 
kurio iszeme žvaigžde ir prise
gė prie mundieriaus kapitono, 
kuris suszuko:

“Taip daug susimylejimo, 
szviesiausis, tiek daug susimy
lejimo!” Tame džiaugsme jis 
norėjo pulti ciesoriui po kojų, 
bet szis ji nuo to sulaikė.

Po ko ciesorius paėmė nuo 
skuomes pakeli ir graudingu 
balsu tarė:

“Už tamstos tarnyste noriu 
atlyginti; bet visu brangiau
sias, ka tamstai galiu duoti, 
yra tikras dukters meiles ženk
las.”

Kapitonas nesuprasdamas 
ciesoriaus žodžiu, paklausian- 
cziai pažiurėjo.

Tada ciesorius iszpasakojo 
vakarykszti atsitikima pas 
plauku vertelga ir kaip jis ten, 
pasisakęs esąs krautuves už- 
veizdetoju, nuo merginos vis
iką dasižiinojas.

Jis atidavė tėvui dukters 
plaukus. Kapitonas giliai už
gautas, plaukus spaude prie lu
pu ir kalbėjo:

“Mano mieliausias vaike, tu 
del manes aukavai net savo 
plaukus, savo mergystes grožy
be. Atleiskite, szviesiausis, bet 
szirdis yra per pilna džiaugs
mo. ’ ’

Ciesorius, paemes jo ranka, 
tarė: ‘ ‘ Tamsta majore, esi tur
tingas žmogus; tamstos duk
ters szirdis yra brangus per
lai.”

Tame paeziame laike Augus
te sėdėjo namieje, vis dar su 
apriszta galva. Vėl ir vėl ji 
žiurėjo in maža laiszkeli ir ne
galėjo baigti skaityti. “Asz tik 
ka pargryžau,” ten buvo raszy
ta, “ir siuneziu tau tukstan- 
czius pasveikinimu. Asz visa
dos užlaikiau tavo paveiksią 
szi^dyje; bet dabar, parkeliau
jant, dar skaistesnis iszrodo.' 
Mano mylioj!, gera, nekalta
'mergaite, asz tik ka drystu p'a-1 

Geriau Indekite Savo; sa:k>7ti tave g-nodojas. ’ -
. ¥ n • . ' Ji nesuprato ka LeopoldasPimgjus In Suvienytu i sziais žodžiais norėjo pasakyti;1 

Valstijų Kares Bonus |bct ta s;ana «erai žin°i° i°s 
Iji dabar ji dar daugiaus myli,

‘Mergina urnai atsistojo; bet 
tame paeziame laike prie duriu 
tapo suskambinta ir seniai Ro-J 
deniai, Leopoldo tėvai, inejo 
triobon. Jie buvo gave žinoti 
nuo ciesoriaus apie viską ir to
dėl atėjo pas majora melsti jo 
dukters ranka s'avo šuniui. Ir 
pats ciesorius, kaip gromatoje 
raszes, noris tu sutuoktuviu.

“Brangus vaikeli,” senis 
Roden's prakalbėjo iln mergina, 
“tamsta turi turtus augsztes- 
nius už visus brangumynus. 
Ka tamsta del tėvo paszventei 
— mes viską nuo ciesoriaus ži
nome. Asz ir mano pati busime 
laimingi, jeigu tamsta norėtu
mei taptų musu marezia.”

Toje valandoje veikiai durys 
atsidarė ir Leopoldas inejo 
triobon. Jis priėjo prie Augus
tės, apglėbė ja ir džiaugsmin
gai jau in alkis žiūrėdamas, ta
re:

“Auguste, kada nuo tavęs 
skyriausi, tai tu buvai graži sa
vo szviesiose kasose; bet jas 
paaukavus tėvo meilei, tu man 
esi dar skaistesne. Ir jeigu tas 
butu iszgalima, tai mano guo- 
done del tavęs virszina mano 
meile, mano szirdis meile bran
gi mergele! ’ ’

Saules spinduliai, kurie ka 
tik praszvito, mažoje triobele- 
je, apszviete jaunavedžius, ku
riuos tėvai laimino.

— GALAS —

Jau gana,
Kaip gauniesi in Brukliną, 
Tenais gali rasti cigoniniu 

poru, 
Jaunu bobų ir senu.

Adena tokia boba, 
Didėlei nelaba,

Žila galva, vaiku turi, 
Suaugusius, o nieks nežiūri, 
Ne ant Dievo, ne žmonių, 

Ne ant savo vaiku.
Na, na, bausme Dievo ateis, 

O kaip perkūnas užeis, 
Smarkei sudundės, 
Ir ant vietos nudes.

/ * * *
Kas toliau, 

Tai vis arsziau,
Reik praszyt in talka kunigu, 
Doru žmonių ir iszmintingu,

Mokinti žmones dorybes, 
Kad palautu visokias 

paleistuvystes, 
Juk man seniui jau per sunku, 

Kaip kada ir neparanku, 
Nuolatos po svietą zu, 
Isz vietos in vieta cu, 

'Juk kožnoje apygardoje kuni
gu yra, 

Kurie žmonis apszvieczia ir 
mokina tikėjimo, 

Ba asz visur negaliu būti, 
Ant kožno tiligramo pribūti. 
Tikiuosiu kad man pagiailbes, 

Daug nuo praipulties. iszgialbes,
O tada pasilsėsiu truputi, 

Ant senatvės biskuti.

ft

, * * *
/jau1 tik tame Vater būryje, 

Tai kaip tikra Sodomyje, 
Viena senute man rasze,

•Su aszaromis manės praszo, 
Mieliauses Taradaikeli pribuk, 
Tik susimildamas neužtruk, 

Duok bobelėms ir merginoms, 
nieko nežiūrėk, 

Arba kūmai Baltruvienei 
pavesk.

Tik Du

— Ponas profesoriau, ar tai 
teisybe kad tamista duodi 
sau rodą su visokiais liežu
viais (kalboms)?
— Taip iszskiriant tik 

dvieju...
— O koki tai yra kurie ta- 

mistai dtfoda daugiausia sun
kenybes?

— Liežuviai mano paezios 
ir uoszves.

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS

Kas ten Povylo mieste 
pasidarė,

Dvi mergicos koki ten triksa 
padare, 

Tai-gi ir gerai padare, 
Kad puikei pasigėrė.

Sziadien visi isz ju juokėsi, 
Ant tu mergeliu szaiposi, 

Kad namie nenakvojo, 
Ant rytojaus namo parėjo, 
Bile gerus laikus turėjo;

Sziadien vardu nesakysiu, 
Del saves tai užsilaikysiu.

* * *
Vai tuMontkarmu kumelį, 
Taip savo moteria vali, 

Juk tai silpnas sutvėrimas, 
Neužil$ft> bus gimimas.

Už toki pasielgimą 'bus kaka, 
Jeigu moterei bus beda, 

O tada gailėsiesi, 
Ir graudus verksmus liesi, 

Kad daugiau vietos tureczia, 
Tai da apie tave padainuoezia.

Ir Markes! 'negu pirmiaus. Taipgi ji tvir
ti. S. Treasury Department tikėjo kad jis del tiumpu

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.
..

leyville, Pa., raszo:— Prisiun- 
eziu tamistoms icižmokeisti už 
“Saule” ir isztariu padekavo- 

I Nedora mocžeka iszvare ma-' ne už jusu laikras'zti, kuri at- 
'ža Franuka laukan. Vaikiukas nesza tiek džiaugsmo ir ramy- 
• buvo vienmarszkinis. Menulis bes del mano motyneles ir te- 
'apszviete. kelia, mažiuleliui. velio juju gyvenime. Asz gy- 
(Pranukas stovėdamas už grin-'venų Cliicage ir galiu su jais 
,ežios graudžiai, verkė ir szau- pasimatyti tik per mano vaka- 
ke: “Motinėlė mano mieliau-1 cijas. Jusu naudingos ir pamo
sią...” Bet jo motinėlė buvo kinanezios istorijos ir kiti 
tcli augsztai kur menulis szvie- straipsnelei, sutrumpina jiems 
te augsztai... juniobodu laika ir dieneles pra-

‘‘Motinėlė.
brangiausia., 
vaikutis.

Pranukas eina 
szaukdamhs savo 
Jau nemato- grinezios ne baž
nytinio bokszto.

Priėjo: jis prie ežero ir žiuri 
kaip mažos žuvytes po ji plau- 
kineja. Sieke su rankute idant 
pagauti viena isz sidabriniu 
žulvy'cziu bet tosios nuo jo pa
bėgo pasislėpdamos ant dugno. 

Sztai ant kitos puses ežero 
staigai pasirodė szviesa o toje 
szviesoje pasirodė jo mylima 
motinėlė kuri atsiliepe in Pra
nuką:

— Eik szen pas mane, myli
mas manu vaikeli... Eik szen, 
pas savo motinėlė...

— Pas motinėlė!..
Isztiesė in ja mažiulelis sa

vo sustingusias nuo szalczio 
rankutes ir inejo in ežerą bris
damas vis gilyn bet artyn savo 
motinėlės.

Vanduo nunesze Franuka in 
giluma ežero o baltoji lelijele, 
kuri augo ant kranto, visa su
drėbėjo ir graudžiai apsiverke 
nelaiminigo sieratelio. Ji tik 
vienla verke jo.

Ant rytojaus žmones surado 
lavonėli prigerusio mažo Pra
nuko. Nuėjo vargingas siera- 
tulkas pas savo mylima motinė
lė.

motinėlė mano(linksmina kaipo ir visokios ži- 
— vis szauke’nios isz svieto. Lai Dievas jus 

laimina ir užlaiko jusu laik
raszti per ilgus metus. 4vis tolyn, 

motinėlė.
— Oregane randasi “mui

linis ežeras,” kuriame žmonys 
maudosi be muilo, nes vanduo 
yra labai muiluotas rodos, kad 
jame kad pripildė muilo.

ISTORIJE apie Gregorius, 
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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Laimėjo Laižybas

Danieliukas Gifford, de- 
szimts metu, parasze laiszka 
pas Generolą Douglas Mac- 
Arthura idant pertikrint sa
vo dranga, kad Pearl Har
bor da vis randasi Ameriko
nu rankosia. Generolas Mac 
Arthuras jam atrasze kad 
“Nesibijok Danieliuk, Ja
ponai nepaeme Pearl Harbor 
ir ji nepaims!’’ Dabar abu
du draugai sutiko ant to ir 
sveikinasi.

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMOl -

J64 pus., Did. 5x7col
i Tiktai, 10c. 
ą ----

¥

¥I"SAULE" 
J MAHANOY CITY, PA. 
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“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

* Praeita meta Amerikoje 
gyventojai sunaudojo tabako 
už 349,625,125 dolerius. Žmo- 
nys isždave ant paperosu, ciga
ru ir tabako apie bilijoną dole
riu. - ' •

—- Badai ant menulio ran
dasi kalniai turinti daugiau 
kaip 26,000 pėdu auigszczio o 
vuTkalnu vidurei turi 22 pędas 
gylio.

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

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.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

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

Saule Publishing CoM 
Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines Jaunas Karalius Kalbasi Su Prezidentu

— Petnyczioje pripuola Sep
tynių Broliu Kanlkytiniu. Su
katoje Szv. Pijaus, Popiežiaus.

— Liepos .10-ta diena pri
puola atmintis kada Lietuvei 
1410 mete suteszkino galybia 
Kryžioku po Zalgieriu.

t— Ponios Ona Raulinaitie- 
ne isz Westville, Ill., ir josios 
giminaite Magdalena Szumans- 
kiene isz Shenandorio, lankėsi 
pas gimines mieste taipgi užė
jo in “Saules” redakcija kur 
ponia Raulinaitiene užsirasze 
“Saules” laikraszti nes visa
dos pasiskolindavo nuo savo 
geru kaimynu. Ponia Rau’lin- 
aitiene kitados gyveno Shena- 
dorije apie 30 metu adgal ir nu
džiugo nemažai pasimatyda- 
ma su savo senais pažystamais. 
Taipgi primename kad ponia

Karalius Petras isz Jugoslavijos, kalbasi linksmai su 
Prezidentu Rooseveltu, Washingtcne, D. C. Jaunas 19 me
tinis karalius praleido kėlės dienas Virginijoj. Pribuvo in 
Washingtona po sargybe slaptos palicijos ir nuvežtas in 
balinami per Sekretorių Cordell Hull.

Tėvas Ir Sumiš Instojo Nenorėjo Priimti

RUSISZKOS I
MOTERES

V DEKAVOJA __ _ I
Už Gerus Amerikon-

iszkus Taukus
Moskva — “Meldžiame pa-! 

sakyti jus Amerikiecziams kaip 
mes esame dėkingos už jusu ge
nis Amerikoniszkus taukus”,
— taip iszsireiszke in Raudono 

j Kryžiaus Drauguve sena 86 me
tu Vera Pclikarpovna Shiroko
va, kada Amerika prisiuntė ge
ru tauku del Rusijos gyvento
ju.

Ne tik tauku, bet ir daug 
tanku, troku, ginklu ir telefonu 
Amerika nusiuntė Rusijai ir 
visokio maisto ir cukraus, ku
rio Maskolei neturėjo per kelio
lika menesiu.

Nori Būtie Amerikonais«

pertvarkytos karo darbui. Sta

Raulinaitiene Ibuvo delegate ant 
S. L. A., Seimo Pittsburgh, Pa. 
Acziu už atsilankymu ir lai
mingo sugryžimo namo.

— Džiulajus praslinko mal- 
szei, nebuvo girdėt apie nelai
mingus atsitikimus, bet buvo 
keli susidaužimai automobiliu 
su mažoms bledems. Žmonelei 
iszvažinejo in parkus ir farmas 
praleisdami malzei dienele ant 
pzviežio oro.

— Musu biznierka, ponia 
Mare Grinevicziene, 517 W. 
pine uly., yra gera patrijote nes 
paaukavo Dedei Šamui ne tik 
savo šuniu Juozą, kuris sziadien 
randasi kur ten Anglijoj kaipo 
pulkinikas, bet ana diena isz- 
keliavo ant tarnystes kaipo da- 
žiuretoja ligoniu su czinu antro 
pulkiniko ir jos duktė, pana 
Matilda, in Fort Monmouth, N. 
J. Pana Matilda buvo slauge 
New Yorko ligonbuteje, kelio
lika metu.

Girardville, Pa. f Jonas Sta- 
cziokas, nuo 225 E. Mahanoy 
Avė., mirė Ashlando ligonbu
teje Nedėlios vakaru, po trum
pai ligai Velionis gimė Lietu
voje, pribuvo in Amerika apie 
40 metu adgalios, buvo vedos 
du sykiu. Paliko paezia Teofi
le, dukteres: Mrs. E. Sherman 
ir Mrs. V. Kotie isz Girardvil- 
les; sūnūs Vaitiekų mieste ir 
Viktorą isz Frackvilles, kaipo 
sėkanJczias poduktes: Mrs. 
Carol Eiler isz Cressona, Pa., 
ir Mrs. F. Fermacher isz 
Schuylkill Haven. Laidotuves 
atsibuvo Ketverge ryta, su ap
eigomis iSzv. Vincento bažny- 
czioje 9 vai., prie kurios velio
nis prigulėjo, kūnas palaidotas 
Szv. P. Marijos kapuose, She- 
nlandoryje. Graborius L. Czai- 
kauskas laidojo. A. a. Jonas 
buvo skaitytojam “Saules.” 
Dalinamės nuliudimu likusios 
szeimynos, lai juos Dievas su
ramina sziam nuliudimia.

In Kariuomene
Mahanoy Plane, Pa. — Anta

nas Balinskas, isz Maizevilles, 
kareivis isz praeitos kares, 50 
metu amžiaus, ir jo sūnūs An
tanas, 18 metu amžiaus, insto
jo in kariszka laivyną tarnauti 
Dedei Šamui. Tėvas buvo afi- 
cierium pirmoje S vietine j e Ka
rėje o sūnūs, praeita menesi, už
baigė augsztesni mokslą publi- 
kineje mokykloje. Abudu likos 
paskirti laivyno stotyje Nor
folk Naval Training School, 
Virginijoj. 

” < '

Apsiriko Vargsze Su 
Senu Vyru Ir Jo Turtu
Lewisburg, Tenn. — Ana 

diena sudžia perskyrė Jokūbą 
Stremberg, 68 metu, turtinga 
farmeri nuo jo 26 metu paeziu- 
les Vera, kuri skunde savo se
na diedą už žveriszka pasielgi
mą su ja. Motere užmetineja 
savo senam “kriukiui” buk 
kada ji su juom apsivedė, 1940 
mete, pagyveno su juom tik 
vienuolika menesiu po tam ne
galėjo ilgiaus dalaikyt.. Priesz 
szliuba senas vyras prižadėjo 
savo jaunai paeziulei puiku na
rna ir 50 tukstaneziu doleriu 
kaipo jos dali pinigu. Po svod- 
tai nuveže ja in sena narna kur 
ji turėjo dirbti kaip mulas ir 
virti valgi del j u 12 bernu, no- 
rints ji priesz apsivedima ne
mokėjo visai virti. Negana to, 
turėjo ji jam kas diena nu
mauti purvinus czebatus ir nu
mazgoti jam kojas.

Dvynu
Brooks Range, Alaska — Pas 

Alaskos Indijonus retai kada 
gema dvynukai, sako daktaras 
Alfred Haldemann, kuris nuo 
daugelio metu dažiuri sveikata 
tenaitiniu gyventoju ir tokis 
atsitikimas ka tik neateme 
daktarui gyvastį. Nesenei dak
taras likos paszauktas prie 
moteres kuri ketino pagimdyti 
kūdiki. Moteres vyras buvo va
du tenaitinio sztamo Indijonu. 
Kada daktaras parode nuste
bintam tėvui dvynukus, tasai 
labai užsirūstino ir mane jog 
tai kokis raganiszkas darbas 
daktaro, kerszindamas ji už- 
muszimu. Bet ant giliuko ke
liolika myliu nuo Indijonu, ne
senei, balta motere taipgi pa
gimdė dvynukus ir daktaras 
prikalbino Indijona idant su 
juom važiuotu pas balta žmogų 
persitikrint ar tai isztikruju ra- 
ganysta. Baltas žmogus iszaisz- 
kino Indijonui viską ir tik tada 
buvo užganadintas isz dvynu
ku,. apdovanodamas, daktara 
maisziuku aukso.

UŽTRUCINO MESA

Kad Pati Ir Vaikai Ne
galėtu Ja Valgyt

Johnstown, Pa. — Czionais 
atsirado gal bjauriauses žmo
gus visam mieste o jucmi yra 
Motiejus Sevanov, 30 metu. Li
kos jis pastatytas po 1,000 do
leriu kaucijos lyg teismui. Jo 
pati su keturiu menesiu kūdi
kiu ant ranku stojo priesz ji,

Amerikonas Nustebino 
Anglikus Per Džiulaju

London — Tūlas Ameriko- 
niszkas kareivis taip apvaiksz- 
tinejo 4 d., Džiulajaus nuste
bindamas tukstanezius Angli- 
ku su szposu kokio jie da nebu
vo mate savo gyvastyje. Karei
vis nuszoko nuo augszto tilto, 
50 pėdu augszczio, pasirėdęs in 
savo mundiera, in Thames upe, 
po tam iszplauke in kranta ir li
kos priimtas per savo draugus 
triukszmingai. Jis padare tai 
isz laižybu su Angliszkais ka
reiviais sakydamas kad jis taip 
padarys be jokios sau bledes.

Bausme Už Pavogimą 
Duoniniu Bilietu

Vichy, Francija — Asztuoni 
Prancūzai likos nubausti ant 
viso gyvenimo in kalėjimą prie 
sunkaus darbo už pavogimą 800 
duoniniu bilietu be kuriu nėra 
galima aplaikyti duonos mies
te Tours. Kiti likos nubausti 
ant 20 metu prie sunkaus dar
bo. Matyt kad Vckiecziai labai 
rustai laiko iszdalinima duo
nos apkariautiems Prancū
zams.

SUDAUŽĖ PUIKU
STOVYLA

Fairmont Parke
Philadelphia, Pa. — Koki tai 

piktadarei su kujeis sudaužė 
puiku stovyla Fairmont parke

ISZ SHENANDOAH, PA.

— Nuo 1 d. Liepos Locust 
Mountain ligonbuteje gimė net 
25 kūdikiai. Yra tai didžiau- 
ses skaitlis gimimu nuo kada 
toji ligonibute likos atidaryta. 
, —1 Kasyklos Maple Hill, ku
rios buvo sustoja nuo 26 d. Ge
gužio, isz priežasties užliejimo 
per vandeni, pradėjo dirbt Ket
verge. Apie 1,700 darbininku 
sugryžo velia prie darbu.

Hollywood, Cal. — Robert 
Gpldwyn, direktorius krutamu 
paveikslu, užspringo ant smert 
ant szmotelio mėsos kuria ta- 
m,e laike valgė.

“Dvasia” Nebijo
Szerifo Ir Palicijos

Topeka, Kans. — Namas, 
stovintis užmiestyje duoda ne
mažai rupesties szerifui ir pa- 
licijai kuri per keliolika vaka
ru radosi prie jo ant sargybos, 
geisdami suimti “dvasia” ku
ri ten trankosi. Szerifas Miller 
aplaike žinia nuo artimu gy
ventoju buk tuszcziam name 
kas tokis trankosi naktimis, 
neduodamas kaimynams pasil- 
sio ir ramybes. Per kėlės dienas 
toji “dvasia” apsimalszino bet 
po tam vela pradėjo daryti sa
vo szposelius. Kada ana diena 
szerifas buvo pasislepes už tvo
ros, tiksle suėmimo dvasios, to
ji per langa mete in szerifa ply
ta, pataikindama jam in galva. 
Dabar žmogelis yra tvirtu kad 
tai yra gyva dvasia ir nemano 
atsitraukti nuo namo pakol 
dvasia uždarys kalėjime už pa

liudydama buk jos vyras tankei 
ja baisei suplakdavo, smaugda
vo ir mažai duodavo ant mai-

nakties laike, prie Dailės Mu- 
zejaus. Palicijos pulkininkas 
paskyrė daugiau sargu parke

sto.
Kada tasai bjaurybe dažino- 

jo buk motere iszdave doleri 
ant mėsos praeita sanvaite, in- 
puole in toki paszeluma kad 
užliejo truciznos ant mėsos 
idant pati su vaikais negalėtu 
ja naudoti. — Vaikai likos ati- 

i duoti in prieglauda o drauguve 
i apleistu moterių paėmė motina 
po savo globa, pasirupindamos 
jai gera darba.

Sniegas Pietinėje 
Brazilijoj

Rio de Janeiro, Brazilija — 
Didelis szaltis su sniegu užėjo 
czionais kuris padare daug ble
des ir daug vargo del tenaitiniu 
gyventoju. Ant mariu kilo di
deles vilnys kurios paskandino 
keliolika laivu su kureis žuvo

daryta jam skriauda. 118 žmonių.

Sztai moterėles, merginos ir vyrai kurie da deveja 
sa vo tautiszkus parėdus lankosi in vakarines mokyklas New 
Yorke, iszmokti Amerikoniszkos kalbos ir būtie gerais 
Amerikonais. Daugelis isz j u žino prispauda kokia turė
jo savo tevyneje, ir kada priima prisiega ir isztare žodžius: 
“Asz esmių Amerikonka ar Amerikonas,” tai žino ka tai 
tie žodžiai reiszke ir su džiaugsmu juos paantrina.

Anglikai Suszaude 
Sznipus

London — Du sznipai, vienas 
isz j u Anglikas, likos suszau- 
dyti už sznipinejima. Ant vieno 
surasta kariszki planai apie 
siuntinėjimą kareiviu ant ka- 
riszku lauku ir in fabrikus. Ki
tas sznipas buvo Belgas. Yra 
tai dvideszimts sznipu suszau- 
dytu in laika keliu sanvaieziu 
per Anglikus.

BALSAI
MUSU SKAITYTOJU

Ona Stalionis, isz Kingsley, 
Pa., raszoPrisiuncziu tamis- 
toms užmokesti už laikraszti 
“Saule” ir turiu jums pranesz- 
ti, kad mes negaletumem gy
vent ant dkes be “Saules” ku
rios mes laukiame su nekantry- 
bia, nes tuojaus metam visus 
darbus ir skubinam skaityti 
naujienas, o labiausia apie ka
re ir kitus naudingus straips
nius. Acziu kad nesulaikote 
siuntimą laikraszczio.

Mare Miskevicziene, isz Tur
key Run, Shenandoah, Pa„ ra
žo: — Acziu szirdingai kad ne
sulaikėte mums laikraszti ir su 
szituom laiszku prisiuncziu už
mokesti. Asz skaitau “Saule” 
jau 23 metus ir skaitysim pa-

Naminis Frontas 
Pryszakys

Praeitais keliais menesiais 
su pertvarkymu musu pramo
nių kariniams reikalams labai 
daug žmonių nukentejo. Turė
jome pakeisti isztisus fabrikus 
nuo gaminimo taikos-laiko liuk
susu in gaminimą karo- gink
lu. Turėjome pradėti permai
nyti visa technikini darbo bū
da, pakeisti gaminimą reika
lingu daiktu in gaminimą szau- 
tuivu. Ir tarp kitko, tas savo- 
tiszkai įpraszalino tukstanezius 
darbininku nuo darbu kad nors 
tai buvo tik laikinai.

Tas viskas praėjo, ir mus da
bar grasina trukumais darbin
inku invalidose dirvose. To
dėl, kad musu fabrikine maszi- 
na jau beveik pilnai pasikeitu
si, karo pabūklu gamyba kas
dien didesne, gaminimas berei
kalingu civiliniu reikmenų vis 
mažėja. Ir darbininkai, kurie 
neteko darbo, vėl stoja prie 
darbo fabrikuose. Jie visi ka
ro fabrikuose būtinai reikalin
gi.

Reidio gamyba jau negami
na muzikai skrynelių, sziadien 
turi pristatyti iszsiunstuvu ir 
priimtuvą aparata kariuome- 
niai ir laivynui. Del to, yra 
trukumas gabiu darbininku

lo sidabro gamyba dar nesu
tvarkius visus savo dUrbinhi;' 
kus karo pastangai. Kamėru\ 
del traukimo fotografijų yra 
trukumas prityrusiu darbihin- 
kii. Neužilgo kiekvienas vy
ras, ku ris nori ■.* dirbt i, .tu res , 
darbo ir kiekvienas;®isuM'OJ«as į. 
sali t inkansw vįeta»didžioj. karo i! 
pastangoj. - ’

Nuomu įpriži'Urejimaš mumiį, 
karo gamybos rajonuose yi’Hį. 
svarbiausia'dalis mušti kd^>oj!' 
priesz. auksztu^' gyveiijmc^fisz-j 
kaszbzius. “ Prekių arba' K&iniiJ 
Administratoriaus Ofisas davė 
vietiniams ingaliotibiiis. ŠČ 
dienu sumažinti nuomas not' 
302 vietose, iki szibl nevisi pri
silaiko prie szio insakymd; 
OPA insako nuomas numusztl 
ir nustatyti 54 isz tu vietų, tose 
vietose randasi penkta dalis 
visu Su v. gyventoju.
Kilanczios nuomos, kaip Itilan- 
czios prekes arba kainos, yra 
didelis svarbumas išzputiihūi 
gyvenimo iszikaszcziii ir mes vi
si turime prisidėti prie ju sulai
kymo. ' :’ti

Szeiminiiikes gali padėti ka
ro pastangai prižiuredttniOs sa
vo szeimyUas. Joms duoda
ma geras ir tinkamas maistas, 
OPA naujas insakymas pa
ženklina visa jautiena ir ver- 
sziena Liepos-July 13-tU d., pa
gal valdžios nustatyttia. Kitais 
žodžiais szios mėsos bus pa
ženklintos pagal kokybes ir 
szeimininke pati matys už ka 
moka pinigus. Tas užtikrins 
gera m,esą už tinkama kaina.

—War Production Board,, 
Washington, D. C..

— Nevados valstijoj randa
si da 55,945,008 aketiai Žemes 
ant kurios niekas neapsigyve
no. ■ ,. 1 '

■ • "t ■ v . •'!'

— Amerikos gyvenfoj^i 
sunaudoję kas meta visokiu 
saldumynu |kendžiu| už 85 
milijonus doleriu. ■

----;'—— ■ -4
TEMYKITE ;

SKAITYTOJAI!

kol gyvi busime, nes jisai mus 
daug suramina, isz ko turime 
didele nauda ir linksmus lai

kad panaszus atsitikimas nepa- Dus.
siantrintu.

NUSZLUOSTYKITE 
TAJI NUSISZYPSOJI- 
MA NUO JO SNUKIO!

Per Pirkimą Suvienytu 
Valstijų Kares Bonas 

Ir Markes

Magdalena Kaszakevicziene, 
isz Muskegan, Mich., raszo:— 
Žinau kad jau laikas pasibaigė 
už laikraszti, todėl atleiskite 
mano apsileidimu ir prisiun- 
cziu užmokesti, acziu kad ne 
sulaikėte man “Saule,” kuria 
ląbai myliu įkaityti, isz ko tu
riu dideli užganadininla. Da 
karta meldžiu man atleisti, nes 
isz priežasties ligos negalė
jau .prisiuns-ti.

'———
'' Jeigu turtingumas' ne-, 

gimdytu užvydejimo, butu peii- 
ikesdeszimts syk mažiau pagei
dautas, negu dabar yra.

— Butu labai 'bloga ant 
szio svieto, kad žmogaus szir- 
dis butu panaszi in liežuvi.! 
Ant laimes, žmogaus ^zirdis^ 
yra daug daugiau geresne ne

technikiniuose darbuose, kad 
nors ir per daug darbininku ki
tuose fabrikuose kurie dar ne
permainyti. Skalbiamu ma- 
szinu pramone pilnai pakeista 
karo darbams ir visi jos darbin
inkai gamina karo pabūklus. 
Elektriniu valytojų gamybos 
kai kurios instiaigos dar ne

Raszant laiszkus in redakci
ja “Saules,” malonėkite isz- 
aiszkint koki turite reikalą ir 
jeigu siuneziate pinigus, tai pa
žymėkite už ka siuneziate juos, 
o apturesiste geresni patarna- 

I vima be jokio užvilkinimo ir 
apsisaugosite nesmagumu. Ne- 
kurie prisiunezia pinigu be jo
kio iszaiszkinimo už ka pri
siunezia pinigus. Taipgi, ra
szant laiszkus, jeigu geidžiate 
atsakymo, neužmirszkite inde- 
ti markes del atsakymo, nes ki
taip jusu laiszkas neaptures jo
kio atsakymo. Laisžkus ir Pi
nigus visados siunskite ant szio 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

Ų. S. Treasury Department ^aijp liczuv 1S.

Viesz. Jėzaus ir
...IR MALDA...

K Motinos Szvencz.
\ Sapnas Motinos Szven- 
f cziausios, • mieganczios
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Batanijos, bažnyczioj 
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