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Trys Kiti Sužeisti Ir 
Viena Motere

Riverton, Pa. — Einantis ka
reivis, kuris melde kad ji pavė
žėtu, likos užmusztas kada au
tomobilius, kuriame jis važia
vo, susidūrė su dideliu troku. 
JJžmusztasis yra Juozas Stro- 
galski, 25 metu, isz Detroito, 
kuris radosi Fort Meade. Trys 
kiti žmones ir viena motere li
kos sužeisti toj paczioj nelai
mėje, automobiliu j e, kuri vare 
Aleksa Pianovski isz Allen
town, Pa.

2 Anglekasei Užmuszti 
Anglių Skylėje

Mount Carmel, Pa. — Du ang- 
lekasiai žuvo anglinėje skylėje 
o vienas isz j u mirė gialbeda- 
mas savo dranga. Ludvikas 
Korneckis, 31 metu, likos apim
tas gazus o Edwardas Dickson, 
23 metu, isz Kulpmonto, norėjo 
ji isztraukt isz skyles bet pats 
žuvo. Abudu vyrai inej o in sky
le iszsiimt savo “tulszis” kada 
juos gazas apėmė. Abudu lavo
nai likos iszimti.

Vos Neužsmauge Savo 
Pacziules

Madison, Va. — Ignotas 
Rybski norėjo pasmaugti savo 
pacziule. Neturėdamas nieko 
veikti, nuėjo sau ant “gud 
taims” iszgerdamas už daug 
ramybes, nuo ko pastojo dide
liu drutuoliu, kaip meszka. Tu
rėdamas pajiegas milžino, pa- 
rejas namo pagriebė savo silp
na pacziule už gerkles ir pradė
jo ja smaugt. Motere suriko 
gvoltu ir puolė be žado ant 
grindų. Kaimynai, iszgirde rik
smą, paszauke palicija kuri 
drutuoli apmalszino su paika 
ir nuveže ji in koza ant atvesi
mo o motere nuveže in ligon- 
bute vos gyva.

Kukulei Su Adatoms 
Del Vyro

Dunkirk, N. Y. — Romelija 
Savrena, Italijonka, užsikeise- 
jo ant gyvasties savo vyro ir 
tai jau nekarta. Paskutiniu lai
ku indėj o ji keliolika adatų in 
vyro kukulius. Vyras in laika 
patemino adatas, nuneszdamas 
jas in palicija kaipo davada sa
vo pacziules darbo.

Priežastis atsikratymo nuo 
savo vyro buvo kokis tai jos 
prielaidinis kuris motere pri
kalbinėjo idant nužudytu savo 
,vyra. Prielaidinis likos suim
tas ir uždarytas kalėjime.

Už Davima Maisto
London — Vokiecziai, Nor

vegijoj, suszaude tris Norve- 
giszkus žuvininkus kurie davė 
maisto del trijų Rusiszku gy
ventoju kurie likos surasti ant 
salos Mageroya, kuriu laivelis 
nuskendo ir atplaukė ant pa- 
kraszczio pusgyvi. Vokiecziai 
tuos mielaszirdingus žuvinin
kus suszaude ant rytojaus.

40 Rusu Eroplanu
Bombardavo Helsinki
Helsinki, Finlandija — Vie

nas isz didžiausiu užklupimu 
ant miesto Helsinki atsibuvo 
ana diena per 40 Rusiszkus ero- 
plaplanus. Lekiotojai bombar
davo daug vietų ir skaitlis 
žmonių likos užmuszta ir su
žeista. Po savo darbui nulėkė 
adgal ant savo stocziu.

Du Eroplanai Susidūrė, 
Penki Užmuszti

Meridian, Miss. — Du ka- 
riszki eroplanai susidūrė arti
moje czionais kuriuose užmusz
ta penki lekiotojai. Buvo jie 
iszlekia ant iszbandymo.

Vokiecziai Paėmė 
Kalvarijos Kliosztoriu

Zurikas, Szveicarija — Senas 
kliosztorius Kalvarijoj likos 
paimtas per Vokieczius kuri 
naudos kaipo kazarmes del ka
reiviu. Badai zokoninkai prasi
kalto už tai, kad neklause pa
liepimo valdžios kas kiszasi 
maisto. Visi zokoninkai turėjo 
apleisti kliosztoriu, palikdami 
visas savo locnastis.

Iszsipilde Jos 
Inspejimas

Riverhead, N. Y. — Inspeda- 
ma kad ji mirs in meta laiko 
po mircziai savo vyro, Mrs. 
Rozalija Smitters, 70 metu, 
mirė lyg dienai in metus po 
mircziai savo vyro. Motere mi
re nuo apdegimu kokius ji ap- 
laike laike degimo namo jos se
sers pas kuria ji lankėsi per 
kėlės dienas. Likos palaidota 
szale savo vyro.

ŽINUTES

Scranton,, Pa. Marionas Ka- j 
minski, 56 metu amžiaus, likos 
surastas ant ulyczios , su per
skeltu pakausziu negyvas. Ma
noma kad jisai susipesze su ki
tais laike gerymo ir likos nužu
dytas.

ANGLIJOS 
KARALAITIS

UŽMUSZTAS

Ir 13 Kiti Eroplano 
Nelaimėje

London — Visa Anglija nu
liūdo kada dagirdo kad Angli
jos karaliaus brolis, Kunigaik- 
sztis isz Kent, žuvo eroplano 
nelaimėje, kuris nukrito kur 
ten Szkotlandijoj. Draugia su 
juom žuvo ir 13 kiti lekiotojai 
kurie su juom radosi. Velionis 
buvo vedes su kunigaikszcziute 
Mare, isz Grekijos ir turėjo jie 
tris vaikus. Eroplanas leke in 
Iceladija. Tik vienas lekiotojas 
iszliko gyvas, bet likos sunkei 
sužeistas.

Badai Popiežius Paau
kavo Japonam $45,000

Bern, Szveicarija — Italisz- 
kas reidio pranesza buk Popie
žius Piusas XII, paaukavo isz 
savo iždo 45 tukstanczius del 
sužeistųjų Japoniszku kareiviu 
Tokio. Taja dovana inteike Ja- 
poniszkai valdžiai popiežiaus 
delegatas. Ar-gi isztikruju Po
piežius paaukavo tuos pinigus 
tai negalima to da ant tikrųjų 
užtvirtint.

Alijentai Vela Sutesz- 
kino Vokiszkas

Dirbtuves
London — Anglija vela isz- 

siunte savo lekioto  jus in užim
ta per Vokieczius Franci j a, 
ant miesto Rouen, kur randasi 
Vokiszkos dirbtuves laivu ir 
amunicijos, suteszkindami 
bomboms keliolika dirbtuvių. 
Tame užklupime dalyvavo ne 
tik Angliszki lekiotojai bet 
Amerikonai ir Lenkai. Keli 
eroplanai nesugryžo adgal in 
savo stotis.

— Mete 1941 Suvien. Val- 
stijosia radosi daugiau kaip 
18,500,000 visokiu automobiliu.

ROOSEVELTAS
PADEKAVOJO

BRAZILIJAI

Už Inžengima In Kare
Washington, D. C. — Prezi 

dentas Rooseveltas padekavojo 
Brazilijai kad ji prisidėjo prie 
allijentu priesz Vokieczius ir 
Italus ir kovos drauge su mu
mis priesz tuos nevidonus. Bra
zilija pradėjo ant tikrųjų gink
luotis ir neužilgio siuns savo 
kareivius in vietas kur j u dau
giausia reikalaus.

Brazilija Uždare 3 Vo
kiszkas Bankas Ir Pa

ėmė 17 Laivu

Rio de Janeiro, Brazilija — 
Trys didžiausi Vokiszki ban
kai likos uždaryti per valdžia 
ir visas ju turtas, vertes 35 mi
lijonu doleriu, likos užgriebtas. 
Taipgi užgriebė 17 Vokiszku 
laivu.

150 Eroplanu Galėtu 
Apsaugot Kinus Nuo 

Prapulties
London — Amerikoniszkas 

lekiotojas, George Paxton, ap- 
reiszke kad jeigu Kinai szia- 
dien turėtu 150 Amerikoniszku 
eroplanu tai galėtu supliekti 
Japonus ir iszguiti juos isz Ki
nu nes Japonai jau turi visai 
mažai eroplanu Kinuose ir ne
galėtu apsigint jeigu ir turėtu 
užtektinai eroplanu.

1,000 Žmonių Mirszta
Kasdien Kinuose

Chungking, Kinai. — Beveik 
tūkstantis žmonių mirszta nuo 
koleros kasdiena, Yunan pro
vincijoj, kuri yra užimta per 
Japonus. Kolera kaišei platina
si tose vietose kurias turi už- 
emia Japoniszka kariuomene.

Nanty Glo, Pa. — Distrikto 
Nr. 2, 35 anglinei lokalai nu
tarė straikuoti, spirdamiesi pa- 

— Peteliszkes amžis yra kėlimo mokesties ant 50 pro- 
tiktai du menesei; panasziai ir cento. Toje apylinkėje dirba 
pu Amerikoniszka “flaperka.”|apie 23,500 anglekasiu.

Japonai Supliekti
Ant Solomonu

Amerikonai Paskandino Apie 
15 Japoniszku Laivu Ir Daug 
Eroplanu, Muszei Vis Tęsęsi; 
45,000 Vokiecziu Žuvo In 15

Dienu Prie Stalingrado
_______  4 _________________

Kairo, Egiptas — Anglikai 
su Amerikonais supliekė Ita- 
liszkus kareivius ir paskandi
no kelis laivus Suda Inlunkeje. 
Italai taip buvo nusigandę kad 
bego adgal palikdami ginklus 
paskui save. Daugelis likos už
muszta ir sužeista.

London — Isz Belgijos pra- 
neszama buk Vokiecziai iszva- 
re isz Belgijos 38,000 Žydu in 
Vokietija prie visokiu darbu. 
Panasziai Vokiecziai padare ir 
Francijoj ir Holandijoj.

Willemstad, Curacao — Val- 
diszkas eroplanas nukrito pus- 
tyneje artimoje czionais, kuria
me likos užmuszta 13 pasažie- 
riai ir kareiviai. Manoma kad 
žaibas pataikė in ji.

Ahmedbad, Indija — Laike 
maiszacziu likos užmuszta 28 
žmones keliuose miestuose bet 
visiszkas pasikėlimas jau be
veik apsistojo.

Valetta, Malta — Vokiecziai 
bombardavo Malta užmuszda- 
im 184 žmones ir daug sužeidė, 
daug namu suardyta.

Bern, Szveicarija — Penki 
tukstancziai Norvegiszku dar
bininku likos iszsiunsti in Vo
kietija prie visokiu darbu kur 
bus laikomi kaipo kariszki ne
laisvei.

Indusai Priimami In Kare

kiecziu, jeigu tieji užkluptu ant Indijos. Daktarai peržiūri visus kandidatus ar yra tin
kami. Ant deszines puses matome kaip aficierius duoda rekrutui pirma užmokesti kad 
galėtu nusipirkti kas jam yra reikalinga.

WASHINGTON, D. C. — Nesitikėjo Ja
ponai kad Amerikonai juos priims taip karsztai 
kada vela užklupo ant Solomono Salų, paskan- 
dydami net penkiolika Japoniszku laivu ir daug 
eroplanu. Japonai panesze dideles bledes kas-
link kareiviu kuriu užmuszta didelis skaitlis ir 
daug sužeista. Musziai tęsęsi jau ketvirta diena 
bet Japonai yra priversti trauktis szalin. Du di
deli transportai su Japoniszkais kareiviais likos 
taipgi paskandytais. Amerikonai yra užganadin- 
ti isz savo darbo bet kiek viso padaryta bledes 
tai da neapskaityta.

MOSKVA — In laika 15 dienu muszio 
prie Stalingrado, Maskolei užmusze 45 tukstan
czius Vokiecziu kurie jau randasi apie 50 myliu 
nuo Leningrado. Maskolei ginasi naršei ir tikisi 
pagialbos nuo alijentu. Maskolei atėmė nuo Vo-
kiecziu 610 miestu, miesteliu ir kaimu.

Vokiecziai artinosi prie Grozno ant Kauka
zo bet likos atspirtį su didėlėms bledems. Prie 
Volgos upes kariszki laukai yra iszkloti negy
vais Vokiecziais kurie likos užklupti isz nežinių. 
Apskaityta kad prie Leningrado randasi apie 
milijonas Vokiecziu. Artimoje Stalingrado Mas-
kolei suszaude 39 tankas, taipgi paimdami daug 
kariszko materijolo. Stalingrado gyventojai li
kos prasergeti kad laikytųsi drucziai ir turėtu 
vilti kad miestas bus apgintas nuo neprieteliaus.

London — Holandijos kara
liene Wilhelmina sugryžo in 
Anglija kuri lankėsi Amerikoj 
koki tai laika.

Kairas, Egiptas — Allijentai 
pasirengineja ant didelio mu
szio. Daug ginklu ir maisto li
kos adgabenta in tenai.

Chungking, Kinai — Kinai 
atėmė nuo Japonu užimta per 
juos miestą Linchwan ir kitus 
aplinkinius miestelius. Japonai 
isz tenaitines aplinkines buvo 
prispirti trauktis.

New York — Didelis karisz- 
kas laivas “Idaho” likos nu
leistas in vandeni kuris bus 
naudojamas kada ji visiszkai 
užbaigs.

New York — Joseph Grew, 
Amerikoniszkas ambasadorius 
Japonijoj, atplaukė in New 
Yorka isz Japonijos. Sako jis 
kad Amerikoniszki kareiviai, 
kurie randasi nelaisvėje, reika
lauja maisto ir gyduolių.

Washington, D. C. — Kon
gresas nutarė kad valdžia 
szauktu visus jaunus vyrukus 
in kariuomene kurie jau pabai
gė 18 ir 19 metu, bet priesz tai 
protestuoja daug kongresme
nu.

— Indijoj randasi suvir- 
szum 66,000 myliu kanalu.

— Vatikane, kur gyvena 
Popiežius, randasi 11 tukstan
cziai kambariu ir kambarėliu.
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Kas Girdėt
■ Vyrai myli visokius papro 
ežius ir .'budus. Vieni norėtu 
ipatyti savo pacziules szvariai 
pafeiredžiuses ir prastai susi- 
szukavuses, kiti džiaugiasi isz 
savo pacziules kada ji pasirė
džius ir sziausziasi kaip bez- 
džiopka. Nekurie vyrai negali 
žiuręti ant savo moterių pasi
rodžiusiu pusnuogei, kiti nega
li uukensti nukirptu plauku ir 
t.t. Prie tokiu prigulėjo aptie- 
korius Samuel Petterman, isz 
Knoxville, Tenn.

Vyras nesutiko' ant pacziules 
noro ir maldavimo, kuri kanecz 
spyrėsi duoti sau nukirpti gra
žius plaukus. Nepagialbejo 
Žliumbimas ir pasiutimas mote
rėles, vyras buvo užsispyrės 
kaip mūras, nebijojo pacziules 
kerszto kad ji pames. Bet mote- 
relejkanecz norėjo pasiekti sa- 
yp tikslą — nors plysztu, bet 
.nepasiduotu.

Kada vyras iszkeliavo ant 
keliu dienu ant aptiekoriu susi
rinkimo in Florida, moterele 
da vė sau nukirpti plaukus kaip 
yisos flaperkos. Vyras, sugry- 
žes namo ir, paregejas 'buk pa 
ęziules plaukai dingo nuo jos 
galveles, stacziai pasiuto isz 
piktumo ir ant galo rąže mote
rėlei smarku ypa per veidą.

Insiutusi vyra palicija turė
jo apmalszyt, uždarydami ji ka
lėjime bet pacziule jausdama 
buk tai jos kalte, atleido jam 
kaitė iy iszmelde palicijos kad 
ji paleistu namo. — Motere* 
szirdis vis atsileidžia!

Kožnas žmogus geidžia kad 
po jo mircziai pati ir vaikai tu ■ 
retu sziokia tokia parama kad 
motere nebutu kitiems neval- 
ninke o vaikai dirbtu isz jaunu 
dienu. Bet žmogus, būdamas 
gyvu ir sveiku privalo apie tai 
gerai apmanstyti, kad po jo 
mircziai vaikai ir pati neture- 
,|u y argo.

Kožnas privalo prigulėti prie 
kokios geros draugyste arba 
insziurenc kompanijos, kuri po 
jo mircziai apie tai rūpintųsi. 
Raazant apie tai, prisimena 
man' tūlas atsitikimas, kuris ne
sekei' atsitiko Scranton, Pa. Tū
las insziurenc agentas (buvo 
tai Lietuvys), ateidavo tankei 
pas viena žmogų prikalbinda
mas* ji kad apsidraustu savo gy- 
yasti ant keliu tukstancziu do
leriu, kad motere turėtu isz ko 
gyventi po jo mircziai bet mo- 
terę ji nuo to atkalbindavo sa- 
ky-Jama buk ji da sveika, vy
rąs'gerai uždirba ir nereikalau
ja. jokio apdraudimo.
LAgpntas taom visai, nenusi

minė. Už keliu dienu vela atėjo 
pas ta žmogų bet sziuo 'kartu 
siūle moterei skalbiama elck- ’. ■ ■ trilUne maszina sakydamas kad ū............. .. ‘ .maszina jai prisiduotu po vyro 
mircziai nes tokiu budu galėtu 
užsidirbti sau ant maisto skalb
dama drapanas de] kitu po mir- 
ežiai savo vyro. Motere tuom 
giliai užsimislino ir suprato ga- 
ą|a. gerai agento žodžius.

įKaip vęliaus girdėjau tai 
motere kerszįno savo vyrui 
kąd maszina nupirks jeigu jis 
są.vo gyvąsti neapsidraus. — 
Badai vyras noringai sutiko 
pnt to ir apsidraudė.

• Badai geri laikai ketina už
stoti su pavakariu bet tuo kart 
turime tiek suraminimo kad 
mums saulute szvieczia ir duo- 
įia sziluma. Kad tik mielaszir-

dinga apvaizda prigialbetu 
mums visiems isžlaikyti lyg 
tam laikui.

Daugelis musu skaitytoju 
tankei pranesza apie mirti savo 
mylimųjų arba taip apie ko
kius atsitikimus, laukdami ko-1 
ki mėnesi laiko arba du, po pa- į 
laidojimui, po tam raszp kad 
patalpinti in lai'kraszti apie 
mirti arba palaidojima. Redak
torius nemaloniai priima to
kius. suvėlintus daneszimus, to
dėl meldžiu visu kad su tokiais 
daneszimais nevilkintu nes jei
gu galima, daneszkite ta paczia 
sanvaite apie visokius atsitiki
mus. Jeigu tojo praszymo ne
silaikysite, tai redaktorius bus 
priverstas visus tokius daneszi
mus mesti in gurbą jeigu žinu
tes yra. nžsisenejadaugiau kaip 
dvi sanvaites. Nerugokite jeigu 
žinuteziu neužteminsite laik- 
rasztyje, kurias per vėlai pri- 
siuntet.

Taipgi raszykite savo dane
szimus aisžkiai nes aplaikome 
daugeli tokiu laiszku kuriuos 
ne patsai Salamonas negalėtu 
perskaityt. Raszykite savo da
neszimus aiszkiai.

Geriau Indekite Savo 
Pinigus In Suvienytu 
Valstijų Kares Bonus 

Ir Markes!
U. S. Treasury Department

Žmones kurie atvažiavo isz 
Lietuvos, atsiveždami su savim 
senas maldaknyges, aplaikytas 
nuo tėvu, giminiu arba kunigu 
ant atminties, turi jas ir dabar 
bet apiplyszuses ir be apdaru. 
Geisdami užlaikyti jas ir ant 
toliaus, ta brangia dovana, ga
lite jas prisiunsti in redakcija 
o bus apdarytos kaip naujos. 
Žinote kad sena knyga tai ne 
sziadienines, kuriose maldos 
yra iszkraipytos ir permainy
tos kad net negalima suprasti 
ka žmogus skaito. Negreitai ap
lankysime vela isz Lietuvos 
maldaknygių mes ten ju jau ne
spausdina.

Pinigas tai laisve, pinigas 
tai galybe, pinigas yra pati gy
vastis. Todėl nėra ko stebėtis 
kad žmones taip trokszta tojo 
pinigo. Tik reikia stebėtis kad 
žmones ji taip lengvai pralei
džia.

Vokiecziai invede naujus pa
gerinimus ant užsisenejusiu 
Dievo prisakymu o ypatingai 
prisakyma “Guodokie tęva, ir 
motina savo” pridedami: — 
“Guodok tęva, motina ir tavo 
Fuehrer Hitlerį.”

Visi katekizmai ketina inves- 
ti taja permaina. Priverstinas 
tikėjimas, niekam ne yra vertas 
ir ji žmones nepildo.

Daugelis laikraszcziu visokiu 
tautu Amerikoj, sustojo ėja 
arba susivienijo su kitais isz 
priežasties dideles brangeny
bes visokio driikoriszko mate- 
rijolo ir stokos darbininku ku
rie buvo patraukti in karino- 
meniszka tarnysta. Keli Len- 
kisziki laikraszcziai, kurie isz- 
davinejo Nedelinius laikrasz- 
czius, buvo priversti sustoti ar
ba pakele prenumerata.

Surikus sziadieninis padėji
mas svetimtautiszku laikrasz
cziu. Daug Angliszku laikrasz
cziu taipgi sustojo isz tosios 
priežasties.

Beveik kožna motina, turė
dama po szeszes ar asztuones 
“linksmybes” namie, sirgtu 
tankiai ant. suardytu nervu, 
jeigu turėtu ant to laiko. Tos, 
kurios neturi vaiku, tankiai 
serga ant nervu isz nuobodumo.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Iszgama Patėvis Norė
jo Sudegint Vaika
Norrisville, Pa. — Charles

Naminis Frontas 
Pryszakys

Praeita sanvaite Amerikos 
kariniu jegu, kariuomenes ir 
laivyno, ir Amerikos darbo va
dai kalbėjo per reidio in iszdir- 
bystęs pryszakio (fronto) ko
votojus apie gamybos krize.

Tose visose kalbose, — Ka
riuomenes ir Laivyno koman- 
dieriu tolimuose karo lau
kuose, Karines Tarybos oficia
lu, darbo vadu — pagyriu ne
buvo. Pripažinta, kad mes 
daug nuveikėme, daug pasiau
kojome ir toli nuprogresavome. 
Bet visi sutiko su Elmer Davis, 
Karo Informacijų Ofiso Direk
torių, kada jis sake: “Mes tik
rai pralaimėsime jeigu nepa
dauginsime iszdirbysta žalia 
vos medžiagos, — jeigu vyrai 
kasyklose ir lentpjūvių stovyk
lose negamins daugiau plieno,

Benson, 30 metu, likos areszta- vario ir medines medžiagos. ’ ’
votas už bandymą sudeginti 
savo posūni, dvieju metu, ku
ris yra paliegęs ir negali vaik- 
szczioti. Nelabas patėvis užde
gė szienika ant kurio vaikas 
gulėjo. Sesute iszbegus laukan 
pranesze kaimynams ka patė
vis padare. Tieji subėgo, iszne- 
sze vaikh, ir užgesino liepsna o 
kiti suėmė patėvi ir atidavė ji 
in palicijos rankas.

Pavogė Visztas 
Ir Szuni

Cleveland, Ohio — Franas 
Lenkevicz, kuris laiko maža 
farmuke netoli miesto, patemi- 
no jog nuo kokio tai laiko, kas 
tekis vagia jam visztas isz 
visztinyežios. Kada tūla vaka
ru dingo viena viszta, tai ant 
rytojaus dingo dvi. Palicija 
nieko jam negalėjo pagialbet 
tik patarė nupirkti gera szuni. 
Per kėlės dienas žmogelis turė
jo ramybes bet sztai, ana va- 
kara, iszgirdes koki tai balado- 
jima visztiny ežio j e, mane kad 
tai szuo loja in menuli bet ka
da nuėjo pažiūrėti isz ryto visz- 
teliu, nerado ne vienos — vagis 
pasiėmė ne tik visztu bet drau
ge ir gera szuni.

Liepe Jam Prižiureti 
Vaika, Nužudė Paczia

Cheyenne, Wyo. — Seržantas 
Carlton Rufenacht, 21 metu, 
nužudė savo paczia, Evelina, 22 
metu, už tai kad ji paprasze jo 
kad prižiureti j u kūdiki o ji 
iszejo su kokiu tai vyru in mies
tą. Jaunas vyrukas nuo senei 
nužiurinejo savo paczia kad to
ji trankėsi su kitais vyrais bet 
taja diena, jam dakako prižiu- 
rineti vaika kada jo motina ji 
apleisdavo ir užsiduodavo su 
kitais vyrais.

Maustykite apie Kare! Pas'iel- 
įginekit Kariszikai! Pirkinekite 
KARISZKUS BONUS — Nors 
mažiausia lOta procentą tavo

Prezidentas sake: “Mes tik 
pradėjome. ’ ’ t

Admirolas Leahy, kuris už
ėmė Prezidento padedejo vieta 
kaipo szta'bo virszininkas sake: 
“Visam pasaulyj neprieteliaus 
pergalėti žmones laukia. Jeigu 
mes Amerikiecziai pralaimėsi
me, Francuzai, Holandai, Cze- 
koslovakai, Lenkai, Grekai, 
Norvegai, su mumis puls. Ru
sija, Chinija, Danija, Holandi- 
ja ir Belgija, Brazilija, Uru- 
guayas ir Peru laukia ir kovoja 
szalia mus.”

yra pagaminti tinkama maistą 
apsaugoti Amerikos Produkci
jos’ Kareiviu stipruma, gyvu
mą ir sveikata.

Raudonasis Kryžius pradėjo 
vaju rekrutuoti 3,000 regis
truotu slaugiu per menesi, kad 
sutikti su reikalavimu ginkluo
tu jegu. Kariuomene reika
lauja 2,500 slaugiu ir Laivynas 
500. Tinkamos slauges privalo 
būti registruotos slauges, bai
gusios pripažinta slaugiu mo
kykla, būti mažiau 40 metu am
žiaus, geroj svekatoj ir neiszte-' 
kejusios.

Taupymas lieczia viską kas
dieniniame gyvenime. Mes pra- 
szomi vartoti abi puses raszo-' 
mos pcpieros, praszomi laikyti 
savo automobiliu garaže Ne- 
deldieniais, atsargiai vartoti 
arbata ir kava, ir t.t. Tai tevy- 
niszkas taupumas.

Ukesai turi branginti ir

Suv. Valstijų Kariuomene 
pradėjo vaju intrau'kti 100,000 
prityrusiu mekaniku ir teku i- 
kimiu darbininku in oro jėga, 
‘‘signal corps” ir artilerijos 
skyrių. Geri sveiki vyrai tarpe 
18 iki 44 metu bus priimti, po 
paliuosavimu isz vietines draf- 
to tarybos (boardo).

Szuo, žmogaus geriausias 
draugas, vėl szau'kiamas in jo 
pagelba. Dedei Šamui reikia 
125,000 szunu del ginkluotu je
gu — neatneszti laime musu 
kareiviams ir jūreiviams bet 
padėti karo pastangai.

Jie reikalingi sargybos dar
bams. Szu,nies amžius turi 'bū
ti nuo 1 iki 5 metu, bet ypatin
gai gabus szunys bet kurio am
žiaus bus priimti.

Kariuomene insteige priėmi
mo centrus szunu korpusui 
Front Royal Quartermaster 
Depot, Virginijos valstijoj. In- 
stojimo prąszymus arba aplika
cijas galima gauti isz Dogs for 
Defense, 22 East Kith St., New 
York City.

Užkandžiu-dežutes (lunch
box) yra svarbi dalis kovos už 
laisve. Valdžia praszo visu 
szeimininkiu ir motinu prisidė
ti prie svarbaus darbo pagerin- 
ii Amerikos Karo Darbininku 
Sveikata. Galima sutaupinti 
mažiausia 80,000,000 darbo die
nu szimet jeigu tik darbininkai 
bus tinkami. Tas reiszkia 14,- 
000 daugiau bom'bonesziu, 10 
karo laivu ir 33,000 tanku padė
ti mums laimėti kara.

*>Suv. Valstijų Vieszos Svei
katos Skyrius bendrai veiks su 
Office of Defense Health and' 
Welfare Services, invykdinri 
tautine iszdifbystos mitybos1 
programa tikslu pakelti iszdir-- 
bysta su pataisymu mitybos.

Szios programos svarbiau
sias darbas bus atliktas namuo
se kur darbininku užkandžiai 
pakuojami. Suvirsz 8,000,000 
karo darbininku neszasi užkan- 
dži u-dežutes (1 unch-boxes).

Musu moterų svarbi pareiga

prisirengė. Karo Dėpartamen-Į 
to vedamos Civilian Defense' 
arba Ukesu Apgynimo mokyk-Į

Akyvi Trupinėtai
— New Yorko szerifas ap

los organizavo ir lavina “Do-Į ]aik() me'tine.s algos 50 tukstan-
contamination Squads,” kurie 
tinkamai apsirėdė su tinkamais 
inrengimais dirbs kur tik dujos 
pasirodys.

Prie Emergency Public Wor
ks Service yra ‘‘Demolition 
and Clearance and Road Repair 
grupes, ir ju užduotis yra lai
kyti vieszkelius atdarus, gat
ves arba ulyczias nuvalytas, iri- 
griuvimus užpiltus, ir t.t.

Jeigu nelaime kirs Amerika 
naminiame fronte arba, prysza- 
kyj, tuoj pradės veikti Citize
n’s Defense Corps, Bomb Re- 
connaisance agentai, Utility * darbininkai, Drivers Corps, 
Messengers,'Chaplains, ir Staff 
Corp—todėl sziadien Civilian 
Defense reikalauja daugiau 
liuosnoriu prisidėti prie szio 
būtinai svarbaus darbo.
—Office Of War Infor., Wash. D. C.

taupyti visus naminius daiktus 
ir visokius inrankius, ypatin
gai elektrikinius. Szie inran- 
kiai taupo laika, kuri galima 
vartoti kitam darbui, labdary
bei, poilsiui ir ukesu apgyni
mui. Kada szie inrankiai iszsi- 
neszios nauju nerasime susiedi- 
jos Icrautuvese.

Kada musu skalbiama maszi
na suges, reikės 'drabužius skal
bti ant paprastos skalbiamos 
lenteles. Namus iszvalysime 
paprasta sziuota kada nebus 
galima pataisyti elektrikini va
lytoja. Ir kada mekaniszkas 
szaldytuvas sustos ejes turėsi
me vėl pirkti ledo, -ir vartoti 
senoviszka szaldytuvo (refri
gerator). Ir be visokiu pato
giu inrankiu pusryczia.ms ga
minti, szeimininkes pirmutinis 
dienos darbas Ims daug ilges
nis. Kitaip nebus — turime la
bai atsargiai prižiureti kasdien 
vartojamus daiktus, kad jie bu
tu gerame padėjimo iki karo 
pabaigos.

Bomba gali būti tokia pavo
jinga jusu užpakaliniame dar- 
želij kaip ant kovos lauko ir to
dėl mums sziadien reikia tuks- 
tanezius ukesu-sąpgotoju, ku
rie bus ypatingai iszlavintl 
saugoti gyvybe ir turtą. Uke- 
siszkas Apgynimas susideda isz 
daugiau negu tik oro užpuoli
mo “wardenu” arba sargu.

Gal prieszui nepasiseks ežia 
vartoti duju. Bet turime būti

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

ežiu doleriu.
— Amerikas sunaudojo 

1941 mete 98,745,000 svaru alu
minum verties 15 milijonu do
leriu.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
—o—

Yra tai stebėtina kny
gute, nes joje randasi 
daug teisybes ir jau 
daug atspėta kas buvo 
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 25^ o gau
site per paczta.

‘ “Saule,” Mahanoy City, Pa.
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Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

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, o tuom palengvinsite 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur ftokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in rėdys 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
mums darba ir daug ergelio!

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

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

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

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

VISOS TRYS 
KNYGUTES 

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

Karaliene Prisižiūri Kareiviams

Karaliene Mare, motina tehyrio Angliszko karaliaus Jur
gio, ana diena atlankė manevras kur buvo rodoma kaip 
szaudo su didėlėms armotoms del naikinimo neprieteliu ero- 
planu. Tieji orinei sargai lavinasi kasdiena kad būti tinka
mi prie savo užduoties.

ISTORIJE apie *sz 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.,

Naujas Lietuviszkas
SAPNORIUS

—........... .......
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.
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I PONAS STORASTA
** IR VELNES BORUTA :
¥ "fc

didelis buvelis — kalba sene
lis. — Gal ponas buvai svetimo
se szalyse ir atlankinejai sveti
mus sklypus. Nieko nėra tame 
stebėtino. Ne vienas ten važi
nėja nors pats nežino ko. Rūpi
natės apie užrubeži, rodos buk, 
apie koki ten Rojų ir keliauja
te ten kur dęl jusu iY kalba ir 
būdas ir atmintys yra. nepažins- 
tami ir svetimi o ezionaitines' 
vietines aplinkines pažinstate 
vos isz girdėjimo, arba suvis ir 
nežinote nieko apie ja.s.

Kožnais isz jus myli pasakot 
apie Viedniu, Berlina, Paryžių 
arba kaip tai yra Vokietijoje, 
Valakuose, Franci jo j, Anglijoj, 
Belgijoj, Holandijoj ir kitose 
szalyse o apie savo locna szali- 
ir sklypą'ne 'biski nežino ir ne
numano apsakyt apie savo loc
na szali. Tarnavau asz, pone, 
vaiske, nors jau tai senei buvo. 
Buvau taip-gi svetimose szaly
se, bet isztikro, už nieką sviete 
henorecziau būti ir pasilikti 
tonais. Kaipo kareivis perėjau 
musu sklypą ir skersai ir iszil- 
gai ir persitikrinau jog pas mus 
yra dalykai akyvi. Turime tiek 
vietų ir brangiu ir szlovingu, 
tiek atmineziu o ir gražiu ap
linkiniu mums ne st'okuoja. Do-

Važiuojant per Lenczica, su
silaikiau tame mieste visokiom 
atmintim nuo senu praeitu lai
ku bagotam.. Iszrodo tas mies
tai sziadien labai puikei. Ran
dasi jame daug senu du-pion- 
triniu muru, turi labai puiku 
mūra., kuriame yra mokslaines 
ii- labai miela del akies regeto- 
jaus, soda ant senovės 'balu pui
kiai intaisyta. Ulyczios nakti
mis buna apszviestos liktarno- 
mis. Diena-gi ant tuju ulycziu 
duodasi matyt daugiausia Žy
du, kaip ir beveik kožnam mies
te musu tėvynės.

Negalima vienok pasakyt 
kad miestas Lenczicos nebūtu 
apgyventas ir kitokiais žmoni- 
mis. Galima czion matyt ir 
mieczionius, Katalikus ir kai- 
muoczius ir szlektus atvažiuo- 
janeziu isz aplinkiniu. Atsitin
ka da ir toki kurie da ne viena 
bonka seno Vengriszko vyno 
turi savo dvariszkuose skie
puose, laiko ji del pribuvusiu 
svecziu in narna o patys vieszi- 
na save pas Leizeri ar Mauszku 
karezemoje. Nestokuoja ne to- 
kiko regėjimo tame mieste jog 
alkani arklei pakinkyti in 
briczka, stovi per ciela diena 
ant ulyczios nes ponas nuolatos
rengėsi sugryžt namo ir nelie- rus^gi yra 'žmones, puikus, ku- 
pia savo važnycziai važiuot be rie jas apraszo. Tegul juos Die- 
jo o tuo laik pribuna pažinsta- 
mi prietelei ir kaimynai ir vis 
da ant ilgesnio laiko privertine- 
ja pasilikt ant vietos prie pasi
kalbėjimo ir 'bonkutes.

Bet ne apie tai norėjau czion 
kalbėti:

Tame mieste randasi griuvė
siai seno palociaus, dideli ploti 
užimanti. Vienas isz Lenkiszku 
rasztininku Svienckis a'praszy- 
muose savo apraszinejant apie 
senoviszka Lenku žemia, taip 
vadinama “Starozytna Pols
ka.,” kalbant apie Lenczica ir 
apie taji palociu, kurio sugriu- 
via szmotai lyg sziam laikui 
guli, primena taip-gi, jog lai
kosi padavimas apie velnią Bo
ruta, panasziai in ta, kaip Pran
cūzai turi padavimu apie Ma- 
giellona. Skelbia, buk po pa
matais palociaus Boruta kokius 
tai didelius skarbus sergsti. 
Asz-gi suvis ka kita girdėjau o 
del to noriu apsakyt viską kaip 
girdėjau.

Kada apvaiksztinejau da 
stovinezius murus ir boksztus 
palociaus, susilaikė prie manes 
senas kokis miesezionis Len- 
czickas, akyvai ant manės žiū
rėdamas. Pripažinsite man jog 
tankei atsitinka pasitikt nepa- 
žinstama, kuris ne žodžiais bet 
savo pasižiūrėjimu prakalba. 
Taip ir tasai miesezionis turėjo 
toki pažiurejima. Nežinojau 
vienok ka turiu jam pasakyt. 
Todėl atsiliepiau in ji szitais 
žodžiais:

— Tegul bus pagarbintas Jė
zus Kristus!

— Ant amžių amžinųjų, 
amen! — atsake senelis.

■— Ponas isztikro esi pakele- 
vingas, ne isz musu aplinkines 
jog taip akyvai prisižiurineji 
tiems griuvesams nes visi ežio 
naitinei žmones jau gerai pa
žysta juos.

— Taip yra,, — atsakiau, — ■ 
gyvenu toli nuo czionais, nors 
ne taip laibai, todėl su geda pri- 
sipažinstu jog da pirma karta 
esmių tose szalyse.

vas laimina!
— Isztikro ir apie tas grio

vas palociaus yra kokis pada
vimas ? — paklausiau.

— O, yra ir gražus padavi
mai bet gana ilgi, — atsake se
nis dairydamasis aplinkui — 
del to-gi stovint ant ulydfciu Ap
galima to apsakyt.

— Tai, jeigu malone, ar po
nas negalėtum su manim n.usi- 
duot in artimiausi koteli o ten 
niekas nepertrauktu apysakos 
jeigu man ponas neatsakysi tos 
malones tai bueziau labai tuomi 
užganadintas!

Nedavė ilgai praszytis ir nu
ėjo su manim.. Sėdome ant 'ka
napos ir mano nau jas pažinsta- 
mas pradėjo apsakinet szitais 
žodžiais:

— Turėjo tai būti labai senei, 
kada tame palociuje kurio szia- 
dien tik griovas ponas matei, 
gyveno turtingas Storasta. Pra
vardes jo nesakysiu nes da gy
vena jo gentkartys, gimines to 
gimimo, ir jie nenusidžiaugtu, 
isz tieso, jog prastas miesezio
nis Leiiczrckas, rodo pietum ant 
brilijanto ju szloves. Tas ponas 
stora'sta buvo sunum, anuku ir 
pro-anuku szlovingu tėvu, sene-

— Tai isztikro gal isz pono

,r proselliu kurie dWele,y paix]uot 'neimislino kur pastatyt turi ko-J
Pekla iszgirdo tuos žodžius, ja, neapmislino apie sau grasi-užsipelnijimais, nesigailėdami

savo gyvasties ir kraujo, užsi-piors jis sau pats ta tik mislyse'nanti pavoju. Tarytum jog ko- 
pelne sau dideles szloves, ženk- kalbėjo. jkia nematoma slaptinga galybe
lyvuma ir turtus. Bet ju gent- —Bus musu! — paszauke Li- duoda jam savo pagialba ir glo-Į
kairtis, tasai ponas Storasta, gy
veno jau ne isz lomios procies ir 
užsipehiijimu o tik isz turtu ko
kius aplaike palikime pb savo 
tėvo smercziai.

, Buvo tai ponas garbingas ir 
puikus bet ne isz locnu savo 
daubų nes ne savo sklypui, ne 
savo aplinkinei ne savo kaimy
nams ne del žmonių jokios tik
ros naudos neatnesze. Mėgo 
jis tik valgyt, gerti,

cipieris, virszininkas velniu ba. Pats neapsižiurejo kaip 
pekloje ir paszauke^gi in viena '1—[ .„11 -  
isz ju: “Boruta! Skubinkis in pu. Buvo nepažinstamoj vieto- 
Lenczickas balas, turėsi ten 
veikalą su Storastai

Storasta nuo laiko tosios be- 
siedos visados buvo nuliūdęs 
ir užsimislines. Ant tuszczio 
stengėsi likuseis ir besibaigian- 
cziais turtais nuvaryt nuo sa
ves juodas mislis, kele da di- 

yvent (dėsnius balius ir supraszinejo 
linksmai ir garsingai, važinėti ic^a daugiau svėcziu. Visi mate 
in užrubežius del tuszcziu zo- rūpesti ant jo veido, linksmybe 
bovu ir visur rodytis, jog yra buvo tiktai nuduota ir privers- 
dideliu ir garbingu ponu. Ant Lupos nenoringai szypsojo- 
dvaro savo palociaus laike jis melagingais juokais susi- 
taip-gi dideli skaitlį žmonių ir | traukdamos lyg prie verksmo, 
kada tiktai radosi namie, kele | O kad tas nudavinetas szypso- 
nuolatos didelius balius, me
džiokles, supraszinejo daugybe 
svecziu o ant gaspadoriavimo 
in savo veikalus tingėjo žvilgte- 
ret. Neturėjo ant to ne galvos 
ne laiko. Ir neapsižiurejo jog 
daugiau iszduoda negu turi in- 
eigos isz sa'vo dideliu turtu. Del 
to-gi su laiku pritruko jam pi
nigu.

Norėdamas vienok u'žlaikyf, 
kaip tai tada kalbėjo isz Loty- 
niszko splendor — o kas ant 
Lietuviszko ženklina neduot 
pritemt savo name puikei szvie- 
sai, pirmiausia pardavė 'savo 
tolimesnius dvarus po tam in- 
puole in skolas lyg ausu. Sten
gėsi vienok tai paslėpt nuo 
žmonių akiu ir gyvent po seno
vei. Bet ne karta tarp puikios 
besiedos tankei suraukė kakta 
nes prisimindavo sau jog neil
gai gales savo vieszpatavimu 
džiaugtis ir gėrėtis. Net neva 
szirdingi. jo prietelei, kurįe ant 
balių skubinosi kaip muses ant 
medaus, pradėjo tarp saves pa- 
maželi kalbėt, daryt patemiji- 
mu, jog Storasta kas tai ne taip, 
gerum ir ne taip gausei kaip se
iliaus vieszina vynu.

— Nes taji vyną ima ant bar- 
go nuo Žydeliu Lenczickiu — 
iszsitare vienas isz svecziu ne- 
atsargei. Žodžiai tieji ir szposai 
svecziu daejo net lyg ausu pono 
Storastos. Perkūnas kad butu 
trenkęs prie jo kojų, ne tiek ji 
butu nustebinės kiek tieji žo
džiai.

— O! Jau ir szlekta žino apie 
mano nelaiminga .padėjimą! — 
kalbėjo pats in save. — Tas yra 
baisu! Ne, to nenukensiu! To 
jau per daug del 'žmogaus pajie- 
gu! Asz, ponas isz diedo-.pro-/ 
diedo, turiu stotis hiednu ir su- 
silygint gal su ta ja szlekta? O 
ne! prie'to nedaieisiu, nors tu- 
recziau ir peklai savo duszia

ga-.
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vosi labai toli nuo kraszto ba-

je. Niekur sulaužytos nendres 
nebuvo matyt ne pėdos žmo
gaus. Malszu .buvo aplinkui; 
niekur niekas nepasijudino.

Nesidaire ponas Storasta tik 
ėjo tolinus. Ant galo pailsės at- 
silset norėjo. Tik tada-gi pra-l 
dėjo dairytis aplinkui. Rado 
biski sausa, platesne vieta kur 
greitai paskubino idant ten at
sisėdės pasilsėt. Ten atisesedes 
iszsieme isz savo krepszio 
pleczkute su vynu, paszlapino 
savo iszdžiuvuses lupas ir bur
na po tam pasidalino su sąvo 
draugu, gulincziu prie jo kojų 
medžiokliszkais pusrycziais ir 
pradėjo mislyt apie savo padė
jimą ir laime. Užsimislinusiam 
gilei rodėsi buk likosi pernesz- 
tu in koki kita svietą.

Visa jo praeitis pasirodė jam 
duszioje. Jautėsi jog esąs di
deliu ponu, turczium ir pamir- 
szo apie prisiartinanti nupuoli
mą jo turtu. Taip mislydamas 
ir taip smagiai jausdamasis, 
pradėjo snaust o ant galo suvis 
užmigo. Miegojo ilgai ir gar
džiai. Net ant galo pribudino ji 
urzgimas o po tam liūdnas 
traukiantis balsas staugimo 
vilko. Pratrynęs akis, mato ant 
dangaus debesius paraudona
vusius nuo paskutiniu spindu
liu nusileidžiusios saules. Dai
rosi aplink, norėdamas suprast 
del ko szuo staugė ir taip ne
ramus — nieko vienok nemato 
niekur.

Kas ten po knipeliu! -— pa
szauke. — Saule nusileido, jau 
temsta; kaip asz dabar iszeisiu 
isz czionais per tuos klampy
nus, kada asz sugryžsziu namo, 
per kuriuos diena sunku pereit 
o nakvot czion negalima jokiu 
budu!

Tame szuo usžtauge da grau- 
desniu halsu. Storasta sudrebė
jo baisiai pabūgęs. Dairėsi in 
visas szalis, žiuri in ta-gi szali 
in kuria atsikreipęs szuo. Ka
da insižiurejo akyvai, kas tokis 
pasirodė jo akyse bet kad garas 
isz balu kylantis kas kart darė
si tankesnis, kas kart labiau 
temsta, del to-gi netiki pats sa
vo akimi, ar tai galėtu būti tei
sybe jog isz viksvų kas tokis 
iszeina.

— Kas ten?! — paszauke 
tverdamasis už szaudykles.

— Tai asz, — meiliu balsu at - 
sake taip netikėtinai pribūvu-:

Bucziuoju misiukei ranke
les ir meldžiu patalpinti ta ma
no praszyma.

Juozias Silpnelis, mainieris.

Holandijos Karaliene New Yorke

Kada Karaliene Wilhelmina, isz Holandijos, pribuvo in 
New Yorka, likos priimta per tenaitinius Holandieczius ir 
meiliai pasveikinta. Isz kaireses stovi Jonkheer Man Tets, 
sekretorius karalienes, Aleksandras Loudon, Nederlandu 
pasiuntinis su paczia, karaliene Wilhelmina, baroniene

'jimasis paėjo isz neteisingos gė
dos isz paslaptos mislies, mis- 
lys kokios tai bjaurios, del to- 
gi panašaus buvo in nusiszyp- 
sojima velniszka.

DaveStas prie, baisios rupes- 
ties viena rudenio ryta Storas
ta, prieszingai savo paprati
mui nes be dideles szeimynos, 
be daugybes medėju o pats vie
nas iszsirenge in medžiokle. 
Paėmė su savim tiktai viena 
dranga, numylėta vižlą. Geriau- 
ses prietelis žmogaus, ypatin
gai savo pono szuo gal prijautė 
rūpesti ir nuliūdima savo pono 
nes ėjo szale jo nuleidęs galva.

Kur dabar yra puikei iszpil- 
tos augsztai grabes isz szaliu 
kelio už miesto vedanezio in 
KlodaVa, ten ne taip labai senei 
buvo balos, klampynai, arba 
vienas ežeras skysto purvyno 
užaugės žolėms ir nendrėms. 
Medžiojant po tokias balas rei
kėjo drašei, sn dideliu vikrumu 
szokinet nuo vieno kupsto ant 
kito. Daugybe buvo nelaimingu 
atsitikimu, jog neatsargus me
dėjas, nemokėdamas . gerai 
vaTkszcziot po tokias vietas, ne
gerai žingsni nutaikęs, pasken
do po pertraukta pluta purvy
no.

O kad atsitiko, jog kas nors 
isz medėju nesugryžo isz ten, 
kalbėjo jog ji velnes Boruta 
paklaidino ir nutvėrė po tam jo 
duszia in pekla. Atsitikimai 
tieji vienok nebaide jaunuo
menes isz alpielinkes nes pripa
žint reikia jog turime savyje 
insimylejima prie pavojingu 
zobovu. Ne vienas gaspadorius, 
sugryždamas nakezia, vėlyba 
valanda isz Lenczicu, iszalku- 
siais arkliais per ciela diena 
stovineziais ant rinkos, ciela 
nakti prasėdėjo baloje purvyno ----v - ------------ c------.-
tvirtas jog ji Boruta užlaikė ir^is draugas tose pustynese ba- 
releido jam iszvažiuot. Jeigu pos‘ “ ^“iau cz'a es^ vienas 
turėjo da kiek nors p 
kalbėjo poterius o jeigu ne, — 
tai permiegojo sau žmogelis ve
žime per ciela nakti, net lyg! 
iszauszo. j

Ant tu tai balu nuėjo ponas' 
Storasta užsimėtės szaudykle^ 
ant pecziu. Suvis nepaisė apiCj 
lai ar ka nuszaus ar ne nes ki-1 
tekios nuslys vede ji in.ten. 
Girdėjo apie pasirodinejantii 
ten Boruta. Ne suvis tikėjo pa
sakojimui žmonių liet nenorėjo 
iszsi-žadet paskutines nors abe- 
jojanezios vilties jeigu ir isz
poklos pagialba jam ateis.

— Mėginsiu, —kalbėjo in sa
ve, — jeigu man velnias pasi
rodytu, turės duot man pinigu, 
pinigu kodaugiausia!

Paskendęs tokiose mislyse 
ėjo kas kart tolinus ir tolinus, y 
kas kart giliaus in žoles ir nen
dres.

proto tai'Ponas st°1>asta, todel-gi ateinu 
tau neszti pagialba labai reika
linga toje valandoje.

-— Kas esi? — klausė storas- 
ita.
i — Brolis szlekta! — atsako . ,, , ( i to isz ko turėjo
tasai su žemu pasikloniojimu. i __ _

I— Negerai tokiam laike būti' 
(vienam tokioje vietoje nes ir 
iszeit isz czionais negalima. 
Galima nuslyst nuo kupsto ir 
nueit skradžei in purvyną, o isz 
teh jau niekas neišzlMiš ir neat-11 , . . . ■; •Iras o ir greitai gali.pasitikti su 
Jiorutu, man rodo's ponas turė
jai girdėt apie ji jog czion jis 
vieszpatauja ant tu balu, t ' . . vSzuo vela baisei užstauge. 

Da labiau nusistebėjo Storas
ta. Jam rodėsi bul^ akys kal- 
banezio žiba tamsumoje, kaip 
du szvent-joninei vabalai o kva
pas sierkos su kvapu lavoniniu 
pasklydo po visas balas.

Vai jus Montkarmu balandėlės 
paliaukit,

Naktimi po ulyczias ne- 
staugkite,

In langus nebaladokit,
Jau pasirengia jus pavieszyt, 
Karsztu vandeniu apszutyt, 
Jeigu da karta taip darysit, 

Nuo to apsisaugo t negalėsit.
* * *

Isz miesto S. laiszka gavau, 
Norints tonais nesenei buvau,

Bet apie tokias gaspadines 
nčužty lesiu,

Visam svietui iszdavinesiu.
Tegul visi žino kokios yra. 

Nuolatos tik traukia sriuba,
Neprižiūri savo vyrus, 

No 'burdingierius,
Laiszka paduodu kaip man 

rasze,
Patalpinti nuoszirdžiai praszo, 

Yra taip:
Laiszka Juozo Silpnelio in 

ponia Baltruviene:
Brangi misiuke ir dažiureto- 

ja moterių —
Asz ten nelabai mėgstu kisz- 

tis in kobinius biznius bet dar
belius savo gaspadines Jevu- 
tes negaliu ilgiaus užtylėti o 
kas tai per padukus 'bobele! Ji 
kožnaim lopeli savo, netiikumo 
prisega o kaip reikia savo> vy
rui pridėt lopą ant nusėdėtu 
kelnių — persipraszau mista
kes — tai žmogelis negali jos 
dasipraszyt. Kasdiena iszeina 
pas kūmutes ant stiklelio para
gauti sztofo o grinezias isz- 
szluot ir lovas iszvalyt nuo 'bla
kių tai neturi laiko. •

Žmogus negali pasirodyt 
tarp žmonių ba kaip su kuom 
sueina tai klausia, ar garbori- 
neje dirba? Ant tokiu klausy
mu neturi ka atsakyt ba isztik- 
ro musu grinezioje rangalas 
atsiduoda.

Tula vakara nuėjau ant vir- 
szaus pasiimti tabako tai užde
giau meczkia ir mano miela 
dedienia, ar vierysite, užsidegė 
raugalinis gazas, tik ne taip 
smarkiai kaip mainose gazas, 
bet man blakstiena apsvilino o 
kad nebueziau turejas tame lai
ke skribliaus ant galvos tai ir 
plaukai butu užsidegia.

Ana diena viena misiuke li
kos nugabenta, pas vaita ir už
simokėjo 15 doleriu bet vela 
pradėjo džikus szokti ant stry- 

’ > gana juoku visi 
^žmones. — Musu mergeles, no
rints puikios kaip roželės bet 
užsiduoda su ėziutabakeis, Ma
karonais ir Grekais. Ana. diena 

Į ant inkurtuviu susirinko stora 
ir plona tai susipesze kaip ka
tes bei plona mažiulelei sudavė 
puikiai, už tai kad kabinosi jai 
'in akis. O ka jau apie valgius

Akyvi Tropinelei
—- Velma Acktoll, isz Yon

kers, N.Y., aplaike ana diena. 73 
dolerius, kuriuos jai užrasze 
giminaite 61 metus a'dgal. Toji 

■ suma su Iprocentais užaugo ant 
’$1,620.

—' Vargingiausiu sklypu 
ant svieto yra Persija. ,

— Szirdis vyro sveria pa
prastai nuo 10 iki 12 unciju, 
turi penkis colius ilgio, 6 co
lius aplinkui o 2 colius storio.

—• Kanadoje girrios užima 
ploczio 600,000 akeriu.

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

IR T. T.

SETAS Nr. 100
i

Velniszkas Malūnas, Ant 
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
traus Neleido In Dangų, Baus
me Už Szyksztuma, Mažo 
Sziaucziaus Dideli Reikalai, 
Senelis, Dienos Kentejimo 
Nanto j, Nelobulas Žmogas, Po 
Laikui, Onytės Laime, Per 
Neatsarguma In Balta Vergi
ja, Pusiau-Gavenis, Vieszpats 
Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva
ke, Del Pirsztiniu, Apie Miri
mą, Pavasaris, Apie Šaute, 
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.
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Kapitonas
* Velnias
TIKTAI,... 50c

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

Pirkie mažiausia už Deszimta Pro
centą Kares Bonu ir Markiu nuo savo 
uždarbio, kožna pede o tuomi suszelp- 
si Amerika supliekti nevidonus ! ! !

Ethel Van Boetzelaer ir DeLanoy. Nepaisė -ant savo žingsniu, (TOLIAUS BUS)

ir ju pagaminima tai Dieve su
similk! Kaip pakepa duona tai 
reikia ja džiovinti ant saules o 
mesa tai nuėjus in mainas rei
kia duoti kalviui kad ant prie
kalo gerai iszplaktu — mula 
galėtum su ja užmuszt. Beda ir 
vargas del musu vyru su misiu- 
kems kad jos tokios apsileide-

BE 100% 
WITH YOUR

les ir cziukes.

“Mes negalime turėti viską ka 
tik panorėsimo jeigu musu ka
reiviai ir laivoriai turi turėti 
ko jiem reikia prie ingalejimo” 

Sako — Fr. D. Rooseveltas 
Prezidentas Suvien. Valstijų.
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Žinios Vietines | Arkansas valstijoj priesz apsi- 
1 gyvenant czionais. Prigulėjo 
prie Lietuviszkos Pagialbines 
ir Szv. Jono draugyseziu. Pali
ko paezia Magdalena.— Petnyczioje pripuola Szv. 

Augustino, Vysk.
—• . Sutetoje pripuola Nu

kirtimas galvos Szv. Jonui.
— Isz įskaitlaus 110 vyruku, 

kurie buvo iszkeliave in Al
lentown, Pa., praeita Panedeli 
ant peržiūrėjimo del kariszkos 
tarnytos, tik 79 perėjo sveika
tos egzaminą. Tieji, kurie 
likos priimtais, aplaike 14 die
nu urlopo del sudavadinimo sa
vo reikalu.

— Ponia Mare Žukauskiene, 
su savo drauge p. M. Alioniene 
isz Gilbertono, ana diena lan
kėsi mieste ir taipgi užėjo in 
redakcija “Saules” nes ponia 
Žukauskiene yra szimt-procen- 
tine musu skaitytoja. Acziu už 
atsilankyma.

—• Utaminko „nakti buvo 
visiszkas užtemimas menulio 
kuris prasidėjo lOta vai. ir tę
sęsi per kėlės valandas. Kitas 
užtemimas menulio bus už tri
jų metu.

— Visos Katalikiszkos mo
kyklos, Filadelfijos diecezijoj, 
pradės mokslą Utarninke Rug
sėjo' (Sept.) 1 d. Tas lytisi ir vi
su parapijiniu mokyklų musu 
mieste.

—■ Ponia Mare Vilimavi- 
cziene, isz Detroit, Mich., lan
kosi pas savo gimines, ponia 
Mare Ku'linskiene ant W. Spru
ce uly., ir p. Mare Kulinskiene 
ant B ulyczios ir daug pažins- 
tamu. Ponia Vilimavicziene ki
tados gyveno Mahanojuj persi- 
kraustydaima in Detroitą apie 
13 metu adgal. Taipgi lankėsi 
redakcijoj “Saules” nes myli 
skaityti laikraszti kuris ja la
bai pralinksmina. Taipgi daly
vavo ji Lietuviu dienoje Ruigp. 
15ta. Acziu tamistelei už atsi
lankyma.

SHENANDOAH, PA.
— Daktaras Juozas Mul- 

lei] likos paszauktas ant karisz
kos tarnystes in Filadelfija, su 
czinu pulkininko. Daktaras yra 
vedos Alverda Dundziliute, isz 
miesto.

— Mokyklų direktoriai ap- 
reiszke kad neturi pinigu isz- 
moketi algas del miesto publi- 
kiniu mokyklų daraktorku nes 
randasi skoloje 18,148 doleriu 
del danaktorku. Priežastis ta
me yra, kad žmones nemoka 
taksu todėl negali mokėti ir da- 
raktorkoms.

Springfield, Ill. f Mylima 
pati Kazimiero Martinkaus, 
mirė Rugpjuczio 16-ta diena, 
sirgdama kok- tai laika po ope
racijai miesto ligcnbuteje. Ve
lione paliko didėliam nuliūdi
me : savo vyra, du sunufe Anta
ną ir Stanislova, viena duktere 
Aleksandra, Chicagoje, viena 
seserį Lietuvoje ir septynis a- 
nulkus. Velione mylėjo skaityti 
“ Saule ’ ’ ir be jos negailėjo apsi
eiti, turėjo malonu būda ir su 
visais sutikdavo draugiszkai. 
Lai ji ilsisi amžinam atsilsi ir 
aplaiko dangaus karalyste.

Chester, Pa. f Vienas isz mu
su senu gyventoju Antanas 
Linskas, kuris pergyveno czio- 
nais 31 metus, mirė namie ant 
Concord Road, Feltonville, su
silaukdamas 76 metu. Ponstva 
Linskei apvaiksztinejo savo 
50 metini Auksini Jubileju, ve
dusio gyvenimo Sausio 12-ta 
diena szimet. Velionis gimęs 
Lietuvoje ir kitados gyveno

Pacztas Belaisviams!
Galima siunstie laiszkus Ame- 

rikiecziamš, kurie internuoti 
arba laikomi kaipo karo belai 
sviai— civiliams su oficaliu 
Įiranesžmiu nuo International 
Red Cross, Geneva, Switzer
land in ’“Information Bureauj 
of the I’rov.u.st Marshal Gene
ral’s Office^r!,ka<l asmuo apie 
kuri užklį^ymai padaryti yra 
karo belaisvis arba internuotas 
asmuo. Laiszkus galima nemo
kamai siusti, jeigu siuntėjas 
konverto kuriame kampely
je užraszo “Prisoner of War” 
arba “Civilian Internee” ir 
žodžius “Postage Free.”

Reikia ant konverto užraszy- 
ti —

1— Pilna varda ir laipsni be
laisvio arba internuoto.

2— Karo belaisvio numera 
(jeigu Tolimuose Rytuose, nu- 
mero nereikia, vieton numero 
reikia padėti žodžius “former
ly of Wake, Guam ar 1.1.)

3— Kalėjimo stovyklos var
da ir numera (arba jeigu Toli
muose Rytuose žodžius, “Held 
by Japan.”)

4— Szalies varda kur stovyk
la randasi.

5— Ir žodžius “Care of the 
International Red Cross, Gene
va, Switzerland, o jeigu Japo
nijoj, tai žodžius “Care of the] 
Japanese Red Cross, Tokyo.”

6— Via Chicago.
Siuntėjas privalo užraszyti 

jo varda ir adresa ant konver
to užpakalio. Adresas ir laisz- 
ko turinys turi būti raszomoju 
maszinele atspauzdinta arba la
bai aiszkiai paraszyta kad pa
lengvinus persiuntimą ir cen
zūra. Vietos reikia palikti ant 
konverto užraszymui internuo
to asmens naujo adreso, jeigu 
jis buvo perkeltas isz vienos 
stovylos in kita. Laiszkus ne
siųskite in Information Bureau 
of the Provost Marshal Gene
ral’s Office” persiuntimui.

Kol kas pakietai 'belaisviams 
arba internuotiems nepriima
mi. Apie tai vėliau bus pra- 
reszta.
—Common Council for Amer. Unity.

— Giliausiu vieta mario
se randasi Pacifike, turinti 
32,089 pėdu.

GERIAU TURĖTI
AUTOMOBILIU __ X :

Ne Kaip Vaikus
Philadelphia, Pa. — Mrs. Ida 

Glazer apskundė savo vyra Ja- 
mesa, reikalaudama persisky
rimo nuo jo. Priežastis persis
kyrimo yra tokia, kad jos vy
ras nenori vaiku sakydamas 
kad per sunku vaikus auginti 
o nusipirko jis automobiliu. Jo 
motere paliko gera darba sek- 
retorkos nes norėjo turėti na
rna ir vaikus bet vyras nuola
tos baide garni nuo namu. Sli
džia davė porai persiskyrimą.

Tėvo Kraujas Iszgial- 
bėjo Sunui Gyvasti
Racine, Wis. — Kraujo lei

dimas isz Danieliaus Crammer 
in gyslas jo deszimts metu sū
nelio, buvo priežastim iszgial- 
bejimo jo gyvasties ir dabar 
vaikiukas yra gyvas ir sveikas. 
Vaikiukas sirgo ant neužtekti- 
nai kraujo, kas diena džiūvo ir 
daktarai nutarė jam inleisti 
daugiau kraujo idant ji iszgial- 
bet nuo mirties. Tėvas pirmuti
nis pasiaukavo ant tosios ope
racijos po tam ir kiti narei szei- 
mynos paaukavo jam kraujo

ISZSIKASE KAPA
Po Tam Atėmė Sau

Gyvasti
St. Louis, Mo. — Praeigiai, 

girdėdami vaito j ima ant kapi
niu užmiestyje, paszauke pali- 
cija kuri isztyrinejo buk tai 
Tamoszius Sheplley, 65 metu 
amžiaus kuris bandė atimti sau 
gyvasti per iszgerima truciz- 
nos kokia yra naudojama ant 
žiurkių. Sake jis kad nenorė
damas idant kiti jam iszkastu 
kapa, pats ji iszsikase ir jame 
likos užkastas kada mire in dvi 
valandas vėliaus, kensdamas 
dideles kanezias.

— Daugiau kaip 25 milijo
nai skėriu žemes apdirbama 
Amerike per moteres ant ukiu.

Kada Mokyklos Atsidarė 1842 Mete

Akyvi Trupinėtai — Badai Kinczikai suvalgo 
kas meta apie milijoną szunu.

Kareiviai prie stoties, Chicagoj, skubina kiek galėdami 
in savo abazus po pasimatymui su savo mylimoms kad ne- 
pasivelint sugryžti in laika nes po tam butu uždaryti kalė
jime. Taip, privalumas yra piimcsnis už meile.

SAPNAS MOTINOS

Kada vela atsidaris mokyk los po vakacijos, vaikai su mergaitėms noringai eis in mo
kyklas, ne taip kaip szimta metu adgal. Kada New Yorkas apvaiksztinejo sukaktuves 
szimta metu nuo prasidėjimo Publikiniu mokyklų, mokytojai atėjo in mokykla pasire- 
dia in senoviszkas drapanas, kokias naudojo tame laike kaip tai ant paveikslo matome. 
Bet sziadien būdas mokslo persimainė, kaip ir kiti paproeziai in laika szimta metu.

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

Nepasiseko Nužudyt 
Paezia, Pats Nusižudė
Pittsburgh Pa. — Antanas 

Muczka, 40 metu, paliegęs žmo
gus, sirgdamas nuo kokio tai 
laiko, nutarė užbaigti savo var
ginga gyvenimą bet ne pats 
vienas. Nutarė jis pasiimti su 
savim ir paezia idant nebūtu 
nuobodi kelione in ana svietą' 
bet jo užmanymas nepasiseko.

Antanai, sėdėdamas kresle, 
isz kurio neatsikele per szeszis 
metus, paleido szuvi in savo 
paezia kuri stovėjo prie pe- 
cziaus. Szuvis inlindo in duris 
ir motere pasiliko gyva bet An-' 
tanas nelaukdamas persitikrint 
ar pataikė in motere ar ne, pri
dėjo revolveri sau prie galvos 
ir paleido szuvi in smegenis.

Muczkai buvo apsivedė asz- 
tuonis metus, paliko du vaikus, 
8 ir 4 metu.

Deimantu Karalius
Aresztavotas

Werner—Von- Clemm, gimi
naitis Vokiszko užrubežinio 
ministerio Von Ribbentrop, 
likos nubaustas New Yorke 
už sutarti su Nazeis prapla- 
tint Amerikoj daugybe dei
mantu kuriuos prisisavino 
Vokiecziai isz užgriebtu skly
pu o su aplaikytais pinigais 
užlaikyti czionais Vokiszkus 
sznipus.

Mokinasi Kaip Naudoti Dideles Armotas
‘ t

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Musu kareiviai mokinasi kaip naudoti dideles armotas 
su kuriomi szaudo in nevidonu laivus. Tuju kareiviu darbas 
yra apginti Amerikoniszkus pakraszczius nuo submarinu 
ir kitu nevidonu laivus. — — —

LAUKIA AUKSINIU
SUKAKTUVIU

Nori Persiskyrimo
Dougsville, Ohio — Kada 

prisiartinę j o j u auksines su
kaktuves vedusio gyvenimo, 
Pearce Sommers, 72 metu am
žiaus ir jo motere Stella, 69 me
tu, persiskyrė, paduodami in- 
neszima in suda ant visiszko 
persiskyrimo.

Vyras užmetineja savo mote- 
rei buk toji pamėtė ji be jo
kios priežasties ir kaltina savo 
vyra už nepadoru pasielgimą 
Su kitoms moterems. — Ai vai! 
73 metu senukas! Motere vela 
paduoda savo priežastį buk vy
ras nedavineja jai pinigu ant 
pasirėdymo ir nori su ja persi
skirt vien tik del to, kad galė
tu apsipaeziuot su kita motere.

Sudžia pasakė senukams: 
“Sarmata-, kad jus, senukai, 
ant senatvės netekote proto ir 
negalėjote sulaukti drauge pa
kol sueis jums 50 metu sukak
tuves jusu apsivedimo, kuris 
butu ate j as už keliu dienu.” 
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Skubina Prie Savo Dinsto

— Isz priežasties visokiu 
seimu kurio .atsibuna Filadel
fijoj, atsilankė szimet suvir- 
szum 80 tukstaneziu svecziu.

— Praeita meta Ameriko
nai praleido 160 milijonu dole
riu mažiau ne kaip 1940 mete 
ant visokiu pasilinksminimu.

-—■ Priesz kare Amerike ra
dosi apie du milijonai Austri- 
jolkigzku ir Balkaniszlcui Slavo- 
ku.

Sudžia Kareiviu

-Pulkininkas Franas Mur
phy, isz North Carolina, da
bar tarnauja kariuomenėj e ir 
varo ginkluota tanka. Yra jis 
pasirėdęs in mandiera vary
tėj aus tanko. Murphy yra su- 
džium augszcziausio United 
States Supreme Sude.

Protingu -yra būtie 
||p| paezedium; jeigu cze- 

dini tąjį paezeduma. 
Amerikos Kares Bo

nai ir Markes tau prigialbes ir 
(prigialbes Amerikai. Pirkin- 
ekite Amerikos Kares Bonus ir 
Markes SZIADIEN!

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

:: 25J ::
"SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

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

Greicziausiu Budu 
Kuriuo Gali Prisidėt

Laimėti Szia Kare

Yra per pirkimą
Apgynimo Bonu ir Markiu,

SZIADIEN!

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir

...IR MALDA...

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

I Preke, 15c.
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA.




