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Isz Amerikos
PRIKALĖ LAVONA 
VINIMI PRIE GRABO 
.lift -----

■ Kad Nesugryžtu
■ --------

' Carizozo, N. Mex. — Mažam 
miestelyje Chico, palicija isz 
nežinių atidengė baisu papra- 
tima tarp tenaitiniu senu Mek- 
sikoniszku gyventoju. Nesenei 
įnirę kaimietis, Alonzo Sevallo 
o kad jo staiga mirtis pabudi
no nužiurę j ima apszviestesniu 
žmonių, tieji pranesze apie tai 
valdžiai kuri pribuvo in kaima 
ii' atkasė lavona. Palicija labai 
nusistebėjo kada pamate lavo
na prikalta prie grabo o ypa
tingai rankos, kojos ir kaklas 
buvo prikalti didelėm vinimi o 
szirdis buvo perdurta ilgu pei
liu.

Tyrinėjimai parode kad taja 
baisia “operacija“ papilde se
na kaimuote. Aresztavoti žmo
nes prisipažino buk visados 
taip daro su kūnais žmonių ku
rie numirszta nežinoma liga o 
jeigu to nepadaro tai nebasz- 
ninko dvasia sugryžta namo 
pas saviszkius ir užkreczia 
juos taja pat liga bet jeigu vi
nimi prikala ji prie grabo tai 
jau nebaszninkas daugiau ne- 
sugryžta namo,— Ar-gi ne 
tamsumas žmonių?

Rado $2,000; Aplaike 
25 Centus Dovanu

Cape May, N. J. — Szimu- 
kas Weber, 15 metu vaikas, 
rado maszna kurioje radosi du 
tukstancziai doleriu, kuriuos 
paliko prie savo garadžiaus 
Fredas Simpson kada uždare 
ten automobiliu, užmirszdamas 
pasiimti pinigus. Vaikas parsi- 
nesze pinigus namo bet motina 
paliepė jam pinigus sugražinti 
locnininkui nes suprato kad 
jie turi prigulėti prie Simpso- 
no. Kada tasai pamate maszna 
vaiko rankose, pribėgo prie jo, 
isztrauke maszna ir padavė 
yaikui 25 centus dovanu.

Amerika Turi Daug 
Aukso

Washington, D. C. — Pagal 
apskaityma valdžios iždininko, 
tai Amerikas turi sukrovęs 
aukso vertes ant $22,743,000,- 
000 kuriuos laiko ant zoposties. 
Naujos taksos atnesz valdžiai 
da 8,500,000 doleriu.

Ugnis Padare Bledes 
Ant $50,000

Danville, Pa. — Ugnis su
naikino dideli sztora A &P. ir 
suardė elektriko dratus per ka 
kariszki fabrikai turėjo susto
ti dirbti. Manadžeris sztoro, 
Maier, apreiszke kad ugnis su
naikino visokio maisto vertes 
30 tukstancziu doleriu kuris 
buvo sukrautas sztore ant Su
katos dienos pardavimo.

Nusiminė Ir Nuliūdę Japonai

Szitie Japoniszki nelaisvei iszrodo tikrai nusiminė ir nu
liūdę kada gavosi in rankas Amerikonu, po fliusziui Sanan- 
andoj ant Naujos Gvinos kur atsibuvo gana smarkus mu- 
sziai. Japonai likos iszguiti isz tos vietos.

KALBĖJO PER 
. MIEGUS

Pati Suseko Jo
Slaptybe

DARAKTORKA
NUBAUDĖ MOKINI

Motina Nubaudė
Daraktorka

AR-GI HITLERIS
BUTU MIRES?

New York — Laikrasztis 
“Daily News” skelbia buk 
“Hitleris gali būti mires,” nes Į 
Hitleris nekalbėjo savo priža
dėta atsiszaukima in Vokisz- 
kus gyventojus laike savo de- 
szimts metu sukaktuviu nuo 
kąda jis pasiliko kanky tojum 
Vokietijos ir viso svieto. In jo 
vieta kalbėjo jo pastumdėlis, i 
ministeris Goebbels.

Isz to duodasi suprast jog 
gal Hitleris yra mires ar nuga- 
nubytas per savo generolus ku
rie buvo jam prieszingi ir kad 
Hitlerio naudingumas jau din
go.

2 Vyrukai Surasti Ne
gyvi Anglių Troke
Allentown, Pa. — Du jauni 

vyrukai, kurie likos pažinti 
kaipo Alan Miller, 20 metu 
amžiaus ir Juozas Titvinas, 16 
metu, abudu, isz Delair, N. J.,
likos surasti negyvi angliniam 
troke artimoje Fogelville, apie 
asztuones mylės nuo czionais. 
Manoma kad vyrukai turėjo 
užmigti ir gazas juos užtrosz- 
kino ant smert.

5 Vaikai Sudege De-

Vokiecziai
Sumuszti

StalingradeA

Rusai Užmusze 110,000 Vo
kiecziu Ir Tukstancziai Paim
ta In Nelaisve Prie Stalingra
do; 23 Vokiszki Generolai Ga
vosi In Nelaisvia — Ant Solo-
monu Eina Smarkus Musziai 

Su Didėlėms Bledes
Žymus Admirolas At

lankė Savo Paezia

San Diego, Gal. — Eroplanu 
mekanikas Jack Bowles, 40 
metu, kaipo geram vyrui pri
valo daryti, tankei atlankyda
vo savo nuliūdusia pacziule, 36 
metu Rože, ir ju du vaikus, be
veik kas keli menesei, kurie 
gyveno St. Louis. Jack buvo 
geru vyru ir iszpildydavo save 
reikalavimus szeimyniszkam 
gyvenime.

Bet kada atlankydavo savo 
pacziule, vyras tankei, laike 
miego, minavodavo koki tai 
varda Edna... Edna... O kad 
moteres vardas buvo Rože, to
dėl motere pradėjo nužiurinet 
savo vyra ir pradėjo tyrinėti 
apie ji. Ant galo pasirodė buk 
vyras apsipaeziavo su kokia tai 
19 metu Edna Jones isz San 
Diego. Laike teismo vyras aisz- 
kino kad jam buvo labai nuo
bodu kariszkoje stotyje ir tu
rėjo pasijeszkoti sau drauges 
prie kurios galėtu prisiglausti 
laike nuobodumo. Už daug-pa- 
tysta Jack aplaike pustreczio 
meto in kalėjimą.

Pacztas Pabrangs Ant
Puses Cento

Washington, D. C. — Ant 
apskaitymo valdžios iždininko 
užmanimo Generaliszko Pacz- 
toriaus, Kongressas padidins 
paczta ant laiszku ant puses 
cento arba 3į4 cento nuo Bir
želio (Juniaus) 30 dienos nes 
pacztas turėjo dideles iszlaidas 
ir nuostolius paskutiniuose me
tuose.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Springdale, Pa. — Daraktor
ka Miss Vera Granger apskun
dė Mrs. May Townsend už su- 
muszima jos, už tai kad da
raktorka nubaudė jos sūneli už 
nepadoru pasielgimu mokyk
loje. Motina, atėjus in mokyk
la, iszszauke daraktorka in ka- 
ridoriu, pagriebė ja už plauku 
ir dau,že jos galva in siena nuo 
ko daraktorka apsirgo kad net 
turėjo gulėti lovoje per kėlės 
dienas.

Sudas nubaudė karsztuole 
motina ant užmokėjimo 300 do
leriu ir kasztus teismo o vaika 
nusiuntė in pataisos narna ant 
dvieju menesiu.

Ne Dvasios Tik Žmo
gaus Ranka Pade

ginėjo 
f

Monkescee, Mont. — Gyvo 
žmogaus ranka o ne dvasios, 
kaip isz pradžių buvo manyta, 
buvo priežastim 22 slaptingu 
padegimu ant czionaitiniu 
ukiu. Szerifas aresztavojo ūki
ninko M. Sounderso sunu Wil- 
liama, 26 metu amžiaus, kada 
surado skudurius pamerktus in 
karasina kuriuos jis buvo pa
slėpęs po p.astogia. Sūneli už
dare kalėjime. Tėvas negalėjo 
dasiprast kas tai padeginėjo 
taip tankei ukes manydamas 
kad tai turi būti kokia dvasia. 
Bet kada szerifas pasislėpė na
me, kada tėvas iszvažiavo ant 
jomarko in miestą, suėmė jis 
“dvasia“ kuris taip dare isz 
kerszto kad jam tėvas nedavi
nėjo pinigu ant praleidimo ant 
geru laiku.

ganeziam Name
Lewistown, Pa. — Penki vai

kai nuo 1 lyg 4 metu, sudege 
deganeziam name ant artimos 
ukes czionais. Tėvai Herdon 
Neiman su, paezia tame laike 
nesirado namie, motina lankė
si pas savo motina tik keli 
szimtai pėdu nuo savo namo o 
tėvas tame laike radosi prie 
darbo. Szesztas vaikas radosi 
mokykloje kada ugnis kilo na
mie.

Privertė Ja Valgyt 
Muilą

Andsville, Ohio —Sumuszes 
nemielaszirdingai asztuoniu 
metu Gretta Reider, kuria pa
siėmė ant iszauginimo isz prie
glaudos namo ir priversdamas 
ja valgyt muilą kaipo bausmia 
už koki ten prasižengimą, El
lis Morgan likos pastatytas po 
$2,000 kaucijos lyg teismui. 
Mergaites kūnas taipgi buvo 
visas pamelynaves. Kaimynai 
prisiege kad mate kaip jis j 
privertinejo mergaite valgyt! 
mujla ir karta ji turėjo suval-Į 
gyt jo net puse svaro. Mergaite 
apsakė sudžiui buk buvo pri
versta keltis penkta valanda 
isz ryto, pagamint pusryczius,1 
parneszti valgi pakol iszeida- 
vo in mokykla o kada sugryžo 
namo, turėjo dirbti lyg vėlybai, 
nakeziai. Mergaite likos paim
ta per palicijanta pas save ant 
auginimo.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

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

Admirolas H. K. Hewitt, ku
ris dalyvavo daugeliuose 
musziuose Afrikoj, aplaike 
pavelinima atlankyti savo 
paezia ir szeimyna New Yor
ke, kuriu, nemate per dange-

MOSKVA — Raudona Armija baisiai su
pliekė Vokieczius aplinkinėje Stalingrado kur 
Vokiecziai panesze dideles bledes nes užmusz- 
ta ju 110,000 o paimta in nelaisve 91,000 su 23 
generolais. Dabar Rusai stumia Vokieczius ad- 
gal prie Karkovo ir apsiaubia dideli skaitli Vo- 
kiecziu aplinkinėje Rostovo. Prie Stalingrado 
Rusai atėmė adgal 16 miestu ir kaimu. Vokie
cziai jau neturi vilties paėmimo Stalingrado nes 
jau beveik visi Vokiecziai toje aplinkinėje yra 
iszmuszti arba pabėgo. Nuo praeito Lapkriczio 
menesio lyg sziam laikui Rusai paėmė in nelais-
ve puse milijono Vokiecziu, užmuszta 275,000 
ir paimta in nelaisve 228,650. Vokiecziai palie
ka savo draugus sužeistus ant lauku per kuriuos 
važiuoja tankoms ir anuotoms suteszkindami

Ii menesiu.

Washington — Ant Solomo- 
nu salų, tęsęsi smarkus musziai 
tairp Japonu ir Amerikonu. 
Ant abieju pusiu žuvo daug ka
reiviu. Japonai geidžia atmusz- 
ti Guadalcanal ir vėla ji val
dyti bet Amerikonai nepasi
duoda. Didelis skaitlis Japonu, 
pasiduoda kasdien Ameriko
nams nes neturi maisto ir amu
nicijos. Amerikonai naudoja 
reidio praneszdami Japonams 
kad pasiduotu nes bus apžiu-

juos, netemindami ant ju szauksmo kad jiems 
pagialbetu. Nuo Sausio, szio meto, Rusai paėmė 
nuo Vokiecziu 1,125 geležkelio vagonus, 780 
eroplanu, 1,115 tanku, 6,700 visokiu anuotu, 
8,135 maszininius karabinus, 90,000 karabinu, 
61,102 visokiu troku, 7,369 motorciklius, 320 
reidio stoeziu, tris ginkluotus trukius, 235 amu
nicijos stotis su milijonu patronu ir daug viso- S
kio maisto.

reti gerai ir aplaikys užtekti
nai maisto. Dideli skaitlei Ja
ponu ant to prižadėjimo pame
ta ginklus ir pasiduoda.

Tarp flotu eina smarkus mu
sziai kuriuose žuvo taipgi di
delis skaitlis kareiviu bet apie j 
tai valdžia da nepranesza kiek į 
ten paneszta bledes. Keliolika 
laivu likos paskandyta.

Girdėt kad Finland!ja nori padaryti taika 
su Rusija jeigu Rusija prižadėtu duot Finlandi- 
jai maisto nes gyventojai mirszta badu ir nega
li ilgiaus dalaikyti kares nesmagumu. Rusija 
ketina sutikti ant tos sutarties.

London — Allijentu eropla- 
nai vela užklupo ant Vokiszku, 
miestu numesdami ant j u tuks- 
tanezius visokiu bombų nuo 
kuriu kilo dideles ugnys. Mies
tas Cologne nukente baisei kur 
likos sunaikinta 300 fabriku ir

i užmuszta daugelis žmonių. Vo- skaitli Vokiecziu.

kiecziai nukente baisei nes jau r 
neturi tiek kareiviu, fabrikai 
j u sunaikinti ir laivai paskan- 
dyti.

Karkovas — Rusai yra ap
siaubia Valuki ir Urazovo kur 
randasi didelis skaitlis Vokie
cziu.

Rostovas — Rusai randasi 
tik 60 myliu nuo Salsko ir Ti- 
koresk kur apsiaubė dideli

Kursk — Tarp Ksano ir Vo
ronežo Maskolei apsiaubė 25,- 
600 Vokiecziu, kuriuos neužil- 
gio mano paimti in nelaisve.
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szioms Czyscziuje už

_______ j
Tankei atsitinka kad negali-į 

ma žinutes alplaikyti apie koki 
atsitikima, redaktoris turi 

jos ir Juozapo ir Stebuklingai kreiptis in Angliszika laikrasz-' 
|Motinai už isz'klausyma musn^i idant isz jo semti kokia ži-'
'maldų.” mite bet tanikiai tokia žinia yra

“Acziu Dievisžkam Kudi- 'klaidinga ir pravardes balsei

Peržiūri Didelius
Kasztus

Naciu Melai Britanijai žemes, palyginimui maždaug 

Ir Jung. Valstijoms Pennsylvahija ir Ohio valstijų.
Žeme labai vaisinga ir i'iiži-

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

'Sziadien didelis neramumas

nes kada Hitleris apvai'ksztine- J 
jo savo deszimts metu sukak
tuves nuo kada uždėjo junga 
ant Vokietijos ir apėmė val
džia kaipo diktatorius, tai Al 
lijentu eroplanai ana diena ji 
pasveikino su bomboms ir bom-Į 
bardavo Vokiecziu sostapylel 
Hamburgą. Jo sėbras Goering! 
Įkalbėjo iii Volkiėtijos gyvento
jus iszgirdamas iii padanges 
Hitlerio prižadej i m us.

Goeringas savo kalboje aisz- 
kino buk “varginga” Vokieti
ja buvo apgauta per Rusija, nes 
Vokietija tikėjosi kad 'Rusija 
bus ju pastumdeleis ir greitai 
ja suplieks ir kad iii viena, me
ta Hitleris prižadėjo kad Sta
lingradas bus sumusztas ir nie
kas isz ju isz ten neiszvarys. 
Bet sziadien Hitleris pasirodė 
dideliu szeszku ir prižada savo 
padonams kad Rusija bus su- 
muszta ir pastos jo nevalninku 
ir tik stebuklas gali apsaugoti 
Rusija, nuo prapulties. Bet Hit
leris nesitikėjo kad Maskolei 
stos lyg paskutiniam už savo 
laisve.

Tai-gi, praeita Nedelia nusi
minė Hitleris labai kada jo 
pranaszavimai neiszsipi'lde i r 
milijonai ju geriausiu kareiviu 
žuvo ant kariszku lauku ir be
veik tiek paimta iii nelaisve 
Rusioj.

Vokieteziai pradeda netekti 
vilties kad Hitleris laimes szia 
kare ir po visa Vokietija eina 
sznabždejimai apie snkylima ir 
numetimą Hitlerio nuo aukszio 
sosto galybes.

lailkrasztyje “Journal” Mil- tai]) buvo kaip yra laikraszty- 
Avaukee, AVis. Ar-gi jau daejo je apraszyta.. Kcno tarnu kalto ? 
prie to, kad kunigai negali su-j Paežiu žmonių nes jie gyvena 

j»o nosia, sjiaustuves o bet sumatkali ėjimo Misziu už

i'o davimui

vijos specialiszku maldų ir už
tiko. Juk redaktorius ne 
visogalis idant žinotu v 
Jeigu žmones nedanesza

propagandistai
smariki-au
Britanija ir

rates upes galėtu palieti -.000.-1 SKATTVKIT --SAtlt.K-' pi.atinkit 
000 akru žemes žiemoj ir 3,000,-' 
000 akru invairiu javu vasaroj.
Kviecziai, miežiai ir ryžiai yra 
svarbiausi javai. Tabakas au
ginamas Kurdish kalnuose. 
Kasmet aliejaus iszdirbyste pa
siekia 5 milijonus tonu.

Tikriauses Kabalas
Arba atiuengimas 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.

Bet idant garsintie laikrasz-1tai negalite ji už tai kaltyt. 
tyje tokiu padekavoniu, rodos j “Saules” telefonas yra: 
kad Kūdikis Jėzus, Motina Die- Saule Publishing Co. 744 J 
vo ir Szv. Juozapas ir kiti, butu 
slkaitytojais tojo laikraszczio, 
lai yra tikra kvailybe.

įSuraszas parodo birk garnys 
Toki praeita meta turėjo daug dar- 

tamsunelei moka j>o du dole-jbo cziou Amerikoj ir tai da me
nus ar daugiau už toki apgar
sinimu, manydami kad jau at
silygino su jais už padarytas 
geradejystes. Isztikruju yra 
tai pusgalvei kurie taip daro, 
rodos kad
Szvencziausia ir Szv. Juozapas 
yra skaitytojais tojo laikrasz- 
czio.

kad nebuvo taip užimtas darbu, 
kai]) 1942 mete.

Tame tai mete gimė 2,800,000 
vaiku, arba 200,000 (langiau ne 
kaip 1921 mete, kada tai buvo

Dievas, Motina Ipaskutinis suraszas gyventoju.

Senatorius Albin W. Bark
ley, peržiūri prezidento pa
skyrimą ant tebyriu iszlaidu 
ant kares vedimo sumoje 109 
bilijonu, doleriu. Gal ne vie
nas senatorius turės skaus
mą galvos kada supras gerai 
kiek tai kasztuoja vedimas 
kares.

Jung. Valstijoms ir kita Brita
nijai, bando sudaryti nepasiti
kėjimą ir abejones t'arjic tu 
dvieju szaliu žmonių. Propa
gandos technika kuri atgaivin
ta naujai naciu veiklai sus'kal-
įdymui Allijentu, :kad jie nein- | milijonus gyventoju. Didžiu

ma 'kalba Arabiszkai.
Ateiviai—Gydytojai j

Generalinis (Prokuroras Fran
ces Biddle pra.nesze, ana san- 
vaite kad delei stokos civili
niu gydytoju Jung. Valstijose, 

. Immigracijos ir Naturalizaci- 
i jos Tarnystei buvo insakyta ' . . . 1 pagreitint naturalizavima atei-j 
viu-gydytoju.

P. Biddle sake, kad insaky-

'jau seniai naciu propagandist u

Kaip naciai stuns

nesenei atidengta ežia 
done.

mus ir 
Britus, 
ir Lon-

sake apie Jung.Valstijas priesz 
kėlės dienas — “ Kiekvienas

Kame yra priežastis taip stai
gaus pasidauginimo gimimu? 
Ar tai gali isz priežasties už
plaukimo vilnies meiles link

M ilijonai 'darbininku szia-j vaiku ? O gal už tai, kad žmo- 
dien uždirlmieja dideles algas nes daugigau insimylejo in sa- 
kariszkose dirbtuvėse, daugiau 
'ne kaip kada sapnavo bet ran
dasi tik žingsnis nuo ubagu na
mo. — Taip apreiszke Charles 
R. Erdman, direktorius suszel- 
pimo b juro New. Jersey.

Erdmanas pranesze guberna
toriui kad mažai darbininku, 
turinti tokius gerus kariszkus 
darbus, ‘czedina savo uždarbius 
ir daugelis isz ju neturės pini
gu užmokėti savo valdiszkus 
padotkus ateinanti Kovo me
nesi be pasiskolinimo pinigu.

“Jeigu kare staigai pasi
baigtu ir toki darbininkai stai
ga! ipasiliktu be darbo, kurie 
(aplaiko gerus uždarbius, tai iii 
kėlės sanvaites laiko jie butu 
pri versti jeszkoti paszialpos 
nuo valdžios nes rastųsi dide
liam varge,” — sake Erdman.

Yra tai prasarga del tuju, 
Ikurie sziadien uždirbineja po 1 . .75, 100, 150 doleriu ir daugiau 
ant sanvaites o viską praleidžia, 
įgyvendami tik nuo “pedes

Daugeliui visokiu1 iszradimu, 
žmogus yra dėkingu per nepap
rastus atsitikimus. Prie tokiu 
atsitikimu priguli atradimas 
stiklo ant tampos.. Senovės lai
kuose degino knatus pamirky
tus iii aliejų be jokio apsaugo
jimo nuo vėjo, per ka nemalo
nus buvo ju naudojimas. Jau
nas Szvoicarisžkas vaikas, Ju
lius Argand, sumhne panaudot 
stiklą aplink kfnata, per ka 
sziadien. lempos dega Tie smar
ves ir be durnu.

Tula diena Julius pasiliko 
namie su savo- jauniausiu bro
liuku kuri turėjo pridaboti. Ju
lius užsiėmė savo zobovelems ir . 
užmirszo apie savo broliuką. I Daugeliose valstijose jau li- 
Po kokiam laikui Julius pate-^os įvestas padalinimas arid ■ 
mino griirczioje nepaprasta 
szviesa, dirstelėjo ant stalo, re
gėdamas kaip jo broliukas už
dėjo bonka su iszmusztu dugnu 
ant tampos, nuo ko knatas pra
dėjo degti Sizviesiau ir' paliovė 
rūkti. Vaikai tuom labai užsi-i 
ūme ir uždėjo kitus stiklinius., 
indus ant kitu žibineziu. Kada j 
levai sugryžo namo, vaikai ap- prohibicijai, dabar vela nžsine- 
salke ka padare. Nepoilgam pa
sklydo žinia po visa aplinkine 
apie taji pagerinimą ir pradėjo 
iszdirbinet stiklus ant tampu.

Bet sziadien neturime bėdos 
su knatais nes norėdami aptu
rėk szviesa, paspaudžiame gu- 
zikeli ant sienos ir turime ele’k- 
trikine szviesa visam name, be 
jokio ergelio ir smarves.

Czionais Amerikoj užsinesza 
ant naujos prohibicijos.

kos ir kitokiu gerymu, kuriu 
žmones reikalauja vis daugiau 
o kuriu sziadien yra didele sto-

tai greicziau ne 
' kaip sau mistiną.

In deszimts metu po praeitai

Kas diena galima pateminti 
Angliszkuose laikraszcziuose 
sekanezius apgarsinimus “per
sonai” o ypatingai K atalik isz- 

1 kuose laikraszcziuose, iszeinan- 
ti Milwaukee:

“Acziu Saldžiausiai Jėzaus 
-§>zirdžiaiz Motinai Dievo ir Du-

, sza ant naujos .prohibicijos su 
kitoms tiesoms ir priežastiems. 
Sena prohibieija turėjome isz 
priežasties kad nekurie ponulei 
“sau to vėlino” kurie patys 
negėrė ne kitiems nedavinėjo 
arba ne “pats szuo kaulus ne
graužė ne kitam nedave.”

Dabar prohibieija mums ker- 
szina isz priežasties stokos vi
sokiu alkoholiniu gerymu nes 
senas “stakas” jau beveik isz- 
sibaige o naujo nėra isz ko dirb
ti nes ąrielkinyczios iszdirbine- 
ja alkoholiu del kariszkos nau
dos, parako, bombų ir kitokiu 
sprogstaneziu mater i jolu.

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

vo gyvenimą. Ar kad bažny- 
czios tame yra prieszingos ?

įSuraszai Metropolitan Lile 
Insurance kompanijos to neisz- 
aiszkina bet galima manyti kad 
skaitlis gyventoju nuo tada 
ženklyvai pasidaugino ne kaip 
buvo 22 metai adgal.

t

Bet ne kurie mano buk prie
žastis tuju milžiniszku gimimu 
yra vien tik “exemption” kuri 
paliuosuoja tęva 'nuo kariszkos 
tarnystes. Gal toji priežastis...

SKAITYKIT “SAULĘ” PLATINKIT

“Saule” Mane 
Suramina;

Tikriausia Burykh
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir moterų.

VISOS TRYS
""G KNYGUTES 

‘‘SAULE’’ 
MAHANOY CITY, PA.Anglas yra mobilizuotas karui ma, jau iszleisti ipagreitinti pa- 

bet tas nereiszikia kad Anglija davimą natūralizacijos peticija 
ruosziasi del galutinos kovos p. laikyti iszklausymus atsiti- 
priesz Vokietija arba del antro ; 
fronto. Ne, visai ne, dabartinis ■ 
žygis yra priesz Amerikie- 
czius.” i

Tuomi paežiu laiku, Vo’kie- 
cziu radijas banguodamas in 
Anglija pareiszlke — “Yalnkei 
invykde pasisekimą po pasise
kimui skriausdami Britanija 
])o draugystes priedanga. Ame- 
rikiecziai yra toki prieszai Bri
tanijos kaip naciai.”

W. A. Sinclare, Britu profe
sorius Edinburgh universiteto 
filozofijos departamento, kal
bėdamas apie Voikiecziu propa ■ 
gandos vaju suskaldyti Ameri
ka ii- Britanija, sake kalboje 
per B.B.C. “Tie, (kurie klauso 
praneszimus, (kuriu tikslas yra 
pagimdyti jausmu priesz Ame
rika, turi insivaizdinti naciu 
radijo žinių perdavėja, kuris 
sėdi studijoj Berlyne ir per
duoda tas žinias bet turi irgi 
insivaizdinti kita naci, kuris 
sėdi kitoj studijoj ir skleidžia 
tokias pat žinias in Jung. Vals
tijas tik su pakeistais vardais 
szaliu.

Irak’as Skelbia Kara
Galybe ir turtas kitos rytu 

“mahometonu” valstybes, pri
sidėjo prie Jung. Tautu kada 
Irak’as paskelllbe kara priesz 

^aszies jėgas kėlės sanvaites ad-
— Prisiuncziu užmokesti už gal-
“Saule” ant visu metu ir dova-| Irak’as randasi pietrytu Azi- 
nokite (kad 'pasivėlinau o tai joj — ir nekuriu Biblijos moks
liu vo isz priežasties ligos. Ve- lininiku nuomonėj yra lopszys 
lino del “Saules” gero pasive- žmonijos rases, originalis Ro- 
dimo su sziais metais ir dar 
buotis del visu tautiecziu.

“Saule” Skaitau
Daugeli Metu Ir

Labai Myliu!

Jau
Ja

Ponia Paulina Rodiclk, isz 
Morriah, N. Y., raszo: — Pri- 
siuneziu tamistoms 4 dolerius

skaitau jau daugeli metu ir ja 
labai myliu. Linkiu jums kuo- 
geriausios 'laimes ant szio me
to.

Mano Pacziule Labai 
Myli Skaityt “Saule!”

Jonas Masai, isz Long Island

ežiu tamistoms užmokesti už 
“Saule” kuria mano mylimi

su nekantrybe lauke jos atėji
mo 'bet ant mano nelaimes Die
vas ja paszau'ke in savo ikara-

22 'd., todėl “Saule” m 
ramina po jos mircziai.

su-

L* Neužmirszkite Guodotini Sk&i 
tytoįni, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio PASKUBINKITE I 1 ' 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City. Pa

A. Kemežis, isz Torrington, 
( Ann., raszo: — Dovanokit kad 
neprisiuncziau greicziau užmo
kesti už “Saule” nes dirbau 
be paliovos ir neturėjau laiko. 
Mano pacziule labai myli skai
tyt “Saule” todėl siuntinekite 
man ja ir toliaus. Linkime jums 
laimingu Nauju Metu ir ilgo 
gyvenimo ir sveikatos.

Vėlino Del “Saules”
Gero Pasivedimo!

Ponia Kazimiera. Jauiusz'kio-

užima dideli plota

kiniuose praiktikuojaneziu atei
viu—gydytoju arba ateiviu, 
kurie galėtu praktikuoti jeigu 
butu piliecziai.

Iszleisdamas insalkymus, p. 
Harrison inrode, kad daug val
stijų, instatymu arba leidimu 
tarybų nusprendimu reikalau
ja, kad aplikantai insteigtu 
Amerikos pilietybe priesz ga
vima leidimo iszlaikyti kvoti
mus. Kitos valstijos jis sake, 
duoda laikinus leidimus kurie 
atszaukti jeigu in paskirta lai 
ka pilietybe neingyta.
Ateiviu Registravimas Paves

tas Teisingumo Depar
tamentui

Visas ateiviu registravimas 
pavestas isz Paszto, Teisingu
mo Departamentui.

Nuo 1940 m. apie 7,500 pasz
to instaigu veda užregistravi
mo dauba ir jos pasiuntė Tei
singumo Departamentui visus 
užregistravimus, pirsztu nuo
spaudus, praneszimus ir apli
kacijas.

Pagal nauja programa atei
viai bus registruojami G7 punk
tuose Immigration and Natu
ralization Departamento patar- 

. navimo.
Ateiviai, kurie gyvena szioje 

; szalyje turi užsiregistruoti ir 
. nuimti pirsztu nuospaudus ka

da tampa 14 m. amžiaus. Irgi 
turi užsiregistruoti visi tie, ku
rie invažiuoja 30 dienu laikui 
bet pasilieka ilgiau. Ateiviai 
būtinai turi

adreso.
Office Of

na

Paženklinti Ant Svarbiu Dinstu Per Prezidentą Roosevelta

Wiley Rutlege likos paskirtas per prezidentą Roosevelta kaipo augszcziauses su(džia, 
viduryje Edwardas Flynn, kinis likos praszalintas kaipo kandidatas ant ministerio in 
Australija ir Prentiss Brown, senatorius isz Michigano, kaipo prekių administratorius. 
Flynn likos praszalintas, anie du likos užtvirtinti per senata.

ISTORIJE apie Ila 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.,

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI,. . . 50c <

SAULE PUBLISHING CO.,

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes :: 
—o-

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

praneszti permai

War Information 
Washington, D. C.

TEMYKITE f
SKAITYTOJAI! I

II
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- | 
vima be jokio užvilkinimo ir'J 
apsisaugosite nesmagumu. Ne
kurie prisiunezia pinigu be jo
kio iszaiszkinimo už ka pri
siunezia pinigus. Taipgi, ra
szant laiszkus, jeigu geidžiate 

j atsakymo, neužmirszkite inde- 
ti markes del atsakymo, nes ki
taip jusu laiszkas neaptures jo
kio atsakymo. Laiszkus ir Pi
nigus visados siunskite ant szio 
adreso: Saule Publishing Co.,

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Yra 
gute, 
daug 
daug
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

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

A - B - CELA=^J

arba pradžia 
SKAITYMO

64 pus., Did. 5x7col 
Tiktai, 10c.
‘‘SAULE’’ 

MAHANOY CITY. PA.
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* ‘ S A U L E ” MAHANOY CITY, PA,

Neužganadiriti Isz Savo Padėjimo visu praskydia. Vai kas lojo tikslui turi užtikrini i kad per 
Įgrinczioje dėjosi, tai tu Dieve'60 d. po pabaigimu projekto 
susimilk! Okas do sunkei, plio- pirmenybe bus duota karo dar-
vones, tai net ausys vysta!

Padėka vojau jam už tokia ži
nute 
apie tai surasziau.

* *
Kaip tai sakoma, nepraszy- 

tam pas pecziu ne vieta. Tan-

bin inkams.
Jeigu sutikta su pradiniais, 

ateimpinau namo ir jums patvarkymais paskolos i'ki $5,- 
'U00 duodamos. Kad nors turi 
būti atmokėtos mėnesiniais 
imo'kescziais bet gali tęstis per 
:septynis metus.

bus 
ma-,

jis eitu aplankyti savo drau-| 
gus. Jis iszejo ir sziuo kartu su-1 
gryžo antra valanda isz ryto. Ji j 
dar nebuvo migusi.

Vejas daužėsi lauke.
— Pavasaris neužilgo

gi tu buvai pasikavojas per ta ežia... — ji prakalbėjo. Tu
visa laika ? no szirdie, pameni kad mudvie- Į

Isz pradžių Stepas buvo szal- ju iszkilme turi atsibūti.
tas ir Jeva pradėjo nesmaguo- Jis ja palengva pabueziavof

Vejas uže ir lietus smarkiai 
pliekė in langus. Mažoj kama
raitėj sėdėjo du jauni žmones, 
jauna porele. Pirmu syk juodu 
sėdėjo tam mažam savo name
lyj.

Buvo tai viduržiemis. Pecz i ri
ję ugnis kūrenosi. Ant skuones 
stovėjo tuszczios duobes ir sinejo žinių apie aplinkini pa---- .
tuszczia vyno bonka. sauli. Jie gere alų ir arbata ir dari).

— Žiūrėk, Stepai, — prabilo mažoji
ji, — ar-gi nesmagu ar nedai- paperosu dūmais. Viena kviet- 
lu ir nepatogu czionai.

— Bus da szimta sykiu pato
giau, — atsake jis. — Mes pasi
rūpinsime puikius kaurus, pa
liesime ant grindų; didelius 
veidrodžius ant sienų ir visur, 
visur, kvietkos žydes brangiose 
vazose ir stikluose ir...

— O ne! Mums nereikalin
gos tos visos grožybes, — ji 
pertrauke.

Jis maloniai atstume atgal 
jos galva, puikiai rūtomis pa- 
puoszta ir pažvelgęs in jos mei
lias alkis, priglaudę savo lupas 
prie jos ugniniu.

— Tavo vieta tenai, prie lan
go, Jievužyt! Tu ten galėsi sė
dėti su siuvimu. Asz sėdėsiu ar
ti tavęs, prie savo raszomojo 
stalelio.

— Taip... Asz busiu taip ra
mi, kad net tu nežinosi ar asz 
esmių ežia, — nulahkiai kalbė
jo Jevute..

— Nežiūrint kaip tykiai tu 
sėdėsi, vienok tu visados užsi
liks! pas mane mintyse!

— Bet tu turi mislyti, Stepai, 
apie savo daiba.

— Ojoj, Jievužyt, kaip asz 
geiseziau, kad butu užbaigtas 
ir kad tie maži pirszteliai nie
kados nebedirbtu. Jeigu 
man pasiseks, Jievut, tada 
taip dalykai virs.

Juodu valandėlė tylėjo 
džiaugėsi esą krūvoj.

— Kai ateis pavasaris, mudu 
Jievut, eisime in girrias pasi
vaikszczioti, — pažaisti.

— Taip, Tais puikiais take
liais, kur tarp medžiu vingiuo
ja...

Jos akys sužibo, lyg ugnis. Ji 
atydžiai žiurėjo in ji.

— Ten mudu iszkilmingai ap- 
vaikszcziosimc meiles žiede
lius, — kalbėjo jis. — Tai bus 
tikra pavasario iszkilme. Rink
sime žydinezias 'kvietkeles ir 
pinsime vainikus. Tavo gelto
noms kasoms! Klausysime ge
gutes ir viens kitam laime spė
simo... Mudu busime taip links
mi, kaip dievaieziai.

Vejas dar smarkiau pradėjo 
staugti ir lietus dideliais la- 
szais musze in stiklus.

Jis ja palengva pabueziavo'
Ii. Bet greitai viskas vela plati- ii- saiko: 
ke gyvenimo sriove.

Jeva mėgdavo su svecziais
žaisti namsarge o Stepas klau-

— Tu turi suprasti kad mei
le nėra pakaltinanti, kad žmo
gaus gyvenimas 'butu sotus. 
Dar yra tiek daug kitu dalyku:

tik

ir

arbata ir
kamaraite prisipildo

ka Įauga nulinko nuo troszkaus 
oro.

— Dabar jie atrado mudu, — 
sznabždejo Jeva, kada svecziai 
iszejo. — Dabar jau mudviejų 
ramybes valandėlės praslinko.

— Ka tu kalbi, szirdužyt? 
Tegul jie pamato kaip porele 
gyvena ir viens kita karsztai 
myli!

Viskas ėjo kaip pirma. Lai
kas darėsi ilgesniu ir ilgesniu; 
'beveik visas menesis praėjo be 
persikeitimo. Vakarai pradėjo 
apsitraukti ramybe. Jie pradė
jo prisiklausyti svetimiems 
balsams.

— Kaip pavasaris ateis, Ste - 
pai, mano meiluti, eisime mudu 
in miszka ir skaitysime gėlėlės 
szauksmus. Ar ne?

Szitaip kartais prakalbėda
vo nuliudusi Jeva.

— Nu-gi, taip... Mes tankiai 
kalbėjome apie tai.

Tai pasakęs jis pažvelgė in 
J e vos akis ir mate nuliūdima ir 
neužsiganedinima. Jis tese:

— Mes rinksime “aszareles”, 
Kupinsime dideli vainiką. Pa
matysi, kokia puiki 'bus musu 
pavasario iszkilme.

Po ilgam tylėjimui ji už
klauso:

— Ar nenori eiti pas drau
gus? Tilk viena syki?

Tuo jaus jis pradėjo rengtis. 
Ii tame akimirksnyj buvo pa- 
teminta didžiausia jo proto ko
va. Jo veidas nuolatos mainėsi 
tai in raudona, tai in balta, tai 
in mėlyna; jis pats drebėjo 
kaip medžio lapas, papustas vė 
jo. Pagalios liko pergalėtas.

— Taip, mano mylimiausia, 
neturiu apleist savo senu drau
gu visiszkai. Asz eisiu ant pu
ses valandos.

Jis meiliai ja pabueziavo ir 
iszejo.

Praslinko dvi valandos pa
kol jis sugryžo.

Kita diena ji vela prasze kad

p o e z i j a, st ud i j a v i m as j 
ir draugai. j

— Taip, asz suprantu, — ji 
pratarė, — pasekmingai sulai-i 
kydama, savo aszaras. Ji turėjo 
vilti jo meileje. Gyvenimas ne
gali 'būti szventadieniniu.

Ji lauke pavasario ir nuolat 
nekantriai žiūrėdavo in savo 
maža darželi. Obelis vos tik bu
vo pradėjus skliesti savo žie
dus ir oras 'buvo perpildytas 
saldžia kvapsnimi. Jos adata 
dirbo neįiuilstancziai. Stepas 
užtrenkė duris ir nemielaszir- 
dingai pertrauke jos fantas- 
tiszkus dienos sapnus. Jis isz
ejo pasivaikszczioti! Kada jis 
sugrysz? Szi va'kara, o gal tik 
ausztant.

* * *
Būdavo, apsikabys savo pa

šiusioms rankelėms aplink jo 
takia ir b nežinodama sznabžda 
jam ausyse meiles maldas.

— Žiūrėk, Stepai, —karta ji 
are, — pavasaris jau senei atė

jo. Kada mudu eisime... ten to- 
i, toli pasivaikszczioti iri misz- 
ka?

— In miszka? Koki miszka?
— Asz menu: nes musu pava

sario gegužine...
— Na, taip. Nereik, Jevute, 

dabar mudu eisime... kada- 
nors...

— Rytoj?...
— Ne, ne rytoj. Ant rytojaus 

asz prisižadėjau būti vaiteliu 
lenktynėse.

— Poryt, aiba da kita diena ?
— Gal but... Jeigu niekas ne- 

perszkadys.
Keturioms dienoms praslin- 

ji vela jam primine; po 
trys dienos praėjo ir ji ta 
atkartojo. Ji pasiryžo ji 
apvaikszczioti savo seniai

Panaszus In Didvyrius

Szitie Vokiszki kareiviai sustojo ant tiek laiko kad pasi
drūtint su, tuomi ka turėjo prie saves kada bego isz Rusisz- 
ko frunto. Matyt ant j u veidu kad jie ne yra užganadinti 
isz savo padėjimo. Paveikslas likos prisipustas in Londo
ną per viena kareivi.

Paskolos duodamos pakeisti 
aukszta), 

Lsklepus arba kitus neužbaigtus 
, kambarius arba aipartmentus, 
larba pakeisti narna, kuris ne- 
i vartojamas kaipo

girtuoklei kad už dyka atsi
gert. Viena tokia bobele Luzer- 
nese tai andai labai rugojo kad' 
jos ant baiikiete'lio neužprasze 
tai norėjo nepraszyta nuslin'kt 
bet pabijojo.

Dabar susirietus plusta,
O kaip burna iszdžiusta,

Tai adjutantas byro parvelka, 
Ir tiek geria kad nepasivelka.

O liežuvi ilga turi,
Loja kas jai nepriguli,

Pavydi kožno susiejimo,
Ir puikaus pasilinksminimo;

Nuo pavietres ir vainos, 
Apsaugok mus Dieve.
Ir mio tokios bobos,

klausia ergu kur kokia beste- ., , .. . . .... , attikas, (virszutinidele atsibuvmeja, tai atsiranda) 
tokiu, kad nepraszyti in'lenda 
o jau ka in veseile, ant vakary- 
nii, tai kaip amaras prisigru- 
dia. Žinoma sulenda vyrai ir

* * *M
Stepas raszo per kiauras va

landas, jo pati sėdėjo prie lan
go ir iszsiuvinejo brangius siu
vinius, pelnydama pragyveni
mą. Tankiai ji klausydavo:

— Ar tu nenori pasimatyt su 
savo draugais ?

O jis nuolankiai atsakydavo:
— Ne. Asz turiu tave už 

drauge.
Jiedu jautėsi taip linksmi 

kaip du meiles žiedeliai ir nuo
lat viens kitam primindavo:

— Pamislyk apie ateinanezia 
pavasario iszkilme...

Juodu ilgai taip gyveno nuo 
svieto užsidaria.

Viena vakara atėjo du Stepo 
draugai.

-— Pagaliaus, Stepai, mes su
radome tave! Meiluži, na, kur-

Už tai kad jis yra labai pa
naszus in Anglika Winston 
Churchill, advokatas Dudley 
Field Malone, perstatys 
Wins tona krutamuose pa
veiksluose o Mamert Kippen 
losz role žymaus Rusiszko 
vado Juozo Stalino. Paveiks
las bus neužilgio užbaigtas ir 
bus rodomas po visa Ameri
ka.

kus, 
:am 
pati 
turi
žadėta gegužine. O paskui vela 
viskas bus po senovei.

Pagaliaus Stepas, kankina
mas jos maldavimu pasakė:

— Gerai, Jevut, mudu eisime 
rytoj pakukuoti miszkan sykiu 
su paukszteliais.

Ta nakti ji nemiegojo. Anks
tybam ryte juodu sėdo in tram
vajų, kuris buvo pripildytas 
žmonimis. Stepas stovėjo už
pakaliniam prieangyj o Jeva 
sėdėjo tarpe 'dvieju riebiu mo
terių, beveik slopinama nuo su- 
sikimszimo.

— Ar-gi tai nepikta! — pra
tarė Stepas, kada juodu iszlipo.

Pietus juodu valgė mažoj pa- 
vieszkelio alinėj o vėliaus nu
ėjo in netolima szileli. Stepas 
vos insirites in pavesi, iszsitie- 
se ant žoles.

— Reikėjo mudviem atsi- 
neszti kaura, — jis suniurzgėjo, 
— nes mano kelnes susipaiszys.

— Dabar... dabar mes klau
sysimės gegutes siūlomos lai
mes. Ar pameni, Stepai?

dus ant savo veido.
Ji atsiklaupė ant keliu greta 

ja ir prasze, kad jis ja pabu- 
cziuotu.

Jis ja pabueziavo szaltai ir 
vela nugulė in žole.

Ji atsistojo ir žvalgėsi aplin
kui, jeszkodama kvietku. Bet 
lyg nelaime, kitokiu nebuvo, 
kaip tik aszareles.” Atsidūsė
jus pradėjo skinti ta ružavai 
iszpinta pievos kaura, kuris 
liuosai vilniavo nuo lengvo pie
tų vėjelio. Prisiskynus glebi, 
sugryžo prie Stepo ir nusipy- 
nus vainiką, papuosze savo ka
sas.

— Stepai, ar tu manes nemy
li? Pabucziuok mane!

Jis atsistojo ir vietoj iszpil- 
dyty jos praszyma, atstume ja 
ir pasakęs “sudie”, nukeliavo 
misziko gilumoų.

Dabar tik Jeva suprato jo 
veidmainiszka meile ir pasiju
to esanti tikrai suvilta. Po va
landai gilios sielvartos, ji apsi
dairė aplinkui ir pamislijo kad 
nebereikalo gamta, prilaikė jai 
aszareliu vainiką.

Ir vela aszarose paplūdo. 
Vienok jos mintyse atvaizdino, 
vietoj paniekos, szie liūdni žo
džiai :

Suraminkit man szirdele, 
'Raudojanczios mergužėlės; 
‘ ‘ Aszareles ’ ’—k v ie t k u želes 
Sugražinkit man bernužėli.

BALSAI
MUSU SKAITYTOJU

Ponia Margarieta Marmont, 
isz Tarriffville, Conn., raszo:— 
Sveikinu tamistas su Naujais 
Metais ir kad Dievas duotu ir 
laimingesnius metus ir kad ka
te pasibaigtu laimingai del mu
su.

— Ar tu vis dar mane myli, 
Stepai ?

— Kaip-gi ne!
— Tai del'ko tu neesi links

mas? Juk žinai kad sziadien 
musu gegužine.

— Taip, asz žinau, asz žinau, 
— jis atsake, muszdamas uo-

Valdžios Paskolos
Namu Pataisoms

gyvenimo 
vieta in vienos aiba daugiau 
szeimii 'narna.

Pradėti atremontavimo pro
jektą, nuosavybes savininkas 
turi gauti autorizavima nuo 
War Production Board, jeigu 
jis planuoja vartoti kritisz'ka 
medžiaga, kur pagerinimai 
kaszfuos daugiau kaip $200. 
Gauti pirmenybes ‘ratings’ isz 
War Production Board, nuosa
vybes savininkai turi paduoti 
aplikacijas del medžiagos ar- 
cziausiam Federal Housing 
Administration vietos ofisui.

Galima gauti smulkmenisz- 
ku informacijų isz bet kurios 
batikos arba vietinio Federal 
Housing Administration Ofiso. 
—Common Council for Amer. Unity.

ISTORIJE apie Gregorius, 
■----------------- Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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Kad nors federate valdžia I 
draudžia, iki karo pabaigos, : 
pastatyma nauju namu ir biz
nio namu, kurie nėra būtinai ‘ 
reikalingi karo pastangai, bet 
leidžia pataisyti arba perdirb
ti (atremontuoti) dabartinius 
namus kaipo gyvenimo vietas 
karo darbininkams.

Tam tikslui galima gauti pa
skolas visose szalies dalyse, 
per daugiau kaip 5,000 banku 
ir kitu insteigu, kurios skolina i 
pinigus. Toliau, tokias pasko- 
las apdraudžia Federal Hous- ] 
ing Administration, valdžios I 
instaiga, kuriai pavesta patai- I 
symo ir atremontavimo progra- i 
m a.

Lengva gauti paskolas pa
taisoms ir reikalingams pageri
nimams kaip dažymui, iszpo- . 
pieravimui, stogo pataisymui 
ir pan. Galima tiems tikslams 
pasiskolinti lyg $2,500. Bet rei
kia prisilaikyti prie Federal 
Reserve System kredito taisyk
lių ir paskolos turi būti atmo
kėtos in 12 menesiu. Nereik 
leidimo isz War Production 
Board gauti reikalinga medžia
ga paprastam 'pataisymo dar
bui.

Bet tos pataisos neturi pa
keisti narna ir neprivalo būti 
per puikios, kitais žodžiais, pa
skolos nebus duodamos padai
linimo tikslams.

Namu savininkai, kurie nori 
daryti pagerinimus taupyti ku
ro suvartojimą, kaip permainy
mą aliejaus pecziaus in anglies 
pecziu, arba invest! daugiau 
duru arba langu, gali irgi gauti 
pataisoms paskolų. Paskolos 
sziems tikslams neipadengtos 
Federal Reserve Systemos Kre
dito patvarkymais ir gali tęs
tis per tris metus.

Gauti paskola atremontuoti 
narna arba biznio narna del Ika- 
Iro darbininku, kelios kvalifi
kacijos yra reikalingos. Pirma, 

. namas turi būti vietoje kur na- L 
isztarti ba nuo girtavimo turi 
gerkles pagadytas. Smegenys

Einu sau strytu miestelyje 
M. . pasitinku pažystama žmo
geli ir tas mane pamatęs pa
smaukė :

— Avaja Dieduk, na ir kur

Asz nieko neatsakiau ba lu
pos buvo suszalia o ežia žmo
gus brisk po sniegą lyg keliu. 
Užėjome in artimiausia kar- 
czema, iszgereme po digta 
czierka guzutes o kada žabai 
atszilo ir kalba atsirado.

—- Kur keliauji, dieduk?
— Ar asz žinau. ()t, keliaunu 

in kur vejas nesza ir gana. Asz 
mat, nemėgstu sznuiket, tiktai 
mėgstu klausyti ’ka kiti szneka 
o paskui puszinu in laikraszti. 
Na, jis man pradėjo pasakot:— 
Buvau dideliam mieste Oba- 
jaus gubernijoj ir nusivežiau 
su savim laikraszti “Saule” 
ba be tojo laiikraszczio niekur 
negaliu būti. Kad pribuvau in 
taji miestą, užėjau pas savo pa- 
žinstama, tai kaip apspito ma
ne plikagalvei, morezinci jau
nikei, vienas trauke pas save, 
kitas pas save o treczias isz to
lo nagus isz skėtės rėk e girgž- 
daifcziu balsu kad jam atiduo- 
cziau laikraszti — ir net rei
kėjo su kumszczia gintis kaip 
nuo kokio paged usio vilko. 
Vienas szauke kad gera, kitas 
kad tai geriauses laikrasztis 
ant svieto tai asz visiems pasa-

acziu kad man nesulaikote nes 
mano du geri vaikai sudėjo po 
du dolerius ir padare man do
vana užraszydami “Saule.” 
Asz jau daug metu kaip skai
tau “Saule” o mano vyras my
li klausyt i kaip asz skaitaujam.

Ponia J. Stuczkus, isz Wil
kes-Barre, Pa., raszo: — Lin
kiu jums laimingu Nauju Me
tu ir iprisiuncziu užmokesti už kiau kad sau užsiraszytu.

— Vai tu bestija! Kad tave 
tūkstantis velniu, kegutes ne
turime už ka nusipirkti alaus 
o da laikraszti pirkinesime. O j 
ežia vaikine kiti nuo gerymo 
mažai ka mato, kiti vos gali

Dede Samas Sako: Amerika Turi Būtie Drūta!
Pirkie Bonus Ir Markes Sziadien! Pirkie

Kožnu Centu Kuri Gali Suczedyt!!!

gAPNORIU^
Su 283 Naujais Paveikslais 

160 Dideliu Puslapiu 
coliu ilgio - '5yi coliu plocsiu8

Pagerintas ir Padaugintas isx- 
leidamas. Iszguldanti kiekvie
na sapna ir kas ateiteje stosis. 
Su priedu Planatu ir visokia 
Burtu. Knyga apdaryta kie
tais audeklineis apdarais.

Preke Tiktai - $1.00
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

mu padėtis del karo darbinin
ku yra krūtingas arba netinka
mas. Nes Ikaro darbininkai 
skaitomi nariai ginkluotu jė
gų, vyrai ir moterys, kurie dir- 
ba instaigose 'kurios

.karo medžiaga. Antra,
gamina 

visos 
sziam

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 Su v. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

I
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Žinios Vietines Reikalauja Darbininku Ant Ūkiu

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Agotos, Karikytines.

■—• Sukatoje Szv. Daratos, 
panos, Ikankytines.

— Ne'deilioje Szv. Romualdo.
— Utaminke Szv. Cyriliaus 

vyskupo.
—• Ana vakaru likos suras

tas ant B ulyežios Leo Per
kūniškas, nuo 404 W. Mahanoy 
Avė., ir likos nuvežtas in Lo
cust Mt., lilgonbute ant gydy
mo kur pasirodė buk jam su
žeista galva. Kokiu budri li
kos sužeistas tai nedažinota. Į

—■ Ana diena gubernato
rius paskyrė Edvardą Bur
meister isz Ashlando kaipo Ko
roneri in vieta buvusio dakta
ro Otto Miller isz Ashlando, 
kuris randasi kariuomenėje ir 
serga Kalifornijoj.

t Juozas Bendrikis isz 
Pawtucket, R. I., kuris gimė 
Mahanojui ir buvo sūnum Elz
bietos Greimieh.es, 835 E. Cen
tre nly., mirė praeita Sere
da po operacijai. Velionis pa
liko broliu ir seserų, kaipo ir 
savo motina.

—■ Ana diena lankėsi mies
te ponia P. Szeszlkevicziene isz 
[Tama'kves pas savo sesute po 
iiia S'. iSzadžiuviene ant East 
Pino nly., ir abi atlanko spaus
tuve ‘1 Saules,” neS abi sesu
tes yra musu szimtjprocentines 
skaitytojos. Acziu sesutes už 
atsilankyma.

Ant laikyto posėdžio tarp Pav,l McNutt, direktoriaus 
Amerikoniszku darbininku, Generolas B. Hershey Drafto 
Kamisorius ir Sekretorius Claude Wickard isz Ukininkisz- 
ko Departamento, kuris spyrėsi, kad valdžia daugiaus siun
tinėtu darbininku ant ukiu prigialbeti ūkininkams.

SUMUSZE SAVO
DUKRELE VIRVE

žastirn aresztavojimo ir prisi
pažinimo prie kitu žudinseziu. 
Ncpilnaprote likos uždaryta 
p amisz ei i u p r i e gi a ud oje.

SHENANDOAH, PA.

t Juozas Misevicz, 58 me
tu amžiaus, kuris buvo sargu 
[vaczmonu] prie anglines sky
les Boston Run, nupuolė in 
szafta ir taip smarkiai susižei
dė kad mire Locust Mt. ligon- 
buteje.

—■ Mikolas Kacilauslkas, 
kuris gyvena szanteje prie sza- 
szlavyno, rado negyva naujai 
gimusi kūdiki, netoli užmies- 
czio ir pranesze apie savo radi- 

. ni palicijai, kuri ’jeszko nela
bos motinos, kuri atsikratė nuo 
savo kūdikio. Kūdikis buvo 
invyniotas in laikraszti ir sena 
szlebe.

— Juozas Levutis, nuo Mt. 
Vernon ulyczios, likos sužeis
tas Maple Hill kasyklose laike 
darbo ir nuvežtas in ligonbute 
ant gydymo.

Tamaqua, Pa. — Pana Kons- 
stancija Radzevicziute isz Ma- 
hanojaus, ana diena lankėsi 
pas savo teta, ponia Marijona 
Litviniene, kuri nesenei su- 
gryžo isz Coaldale ligonbutes. 
Poni Litviniene yra sena skai
tytoja “Saules” kuri ja dabar 
suramina josios ligoje.

Frackville, Pa. t Jonas lai
kęsis, apie G0 metu, nevedes, 
mirė ana diena. Velionis) buvo 
ant kurdo pas Vincą Racziu, 
154 W. Broad Mt. uly., ir per
gyveno Amerike apie 50 metu.

— Miesto High mokykloje 
kilo ugnis kuri padare daug 
bledes. Apie szeszi szimtai stu
dentu iszejo saugei ir paredke 
isz deganezios mokyklos.

AKYVI TRUPINELEI

— Peiinsylvanijoj randasi 
653,824 szunes, kurie turi lais- 
nus.

—• Amerikonai per meta 
sunaudoję ant meto pustreczio 
milijonu svaru muilo. Szva- 
įus žmones, tieji Amerikonai!

Meta In Kalėjimą

Brooklyn, N. Y. — Andrius 
Skovronksli, taip sumusze sa
vo 14 metu dukrele su galu 
virves, kad visas josios kūnas 
buvo pamelynaves ir trys dan
tys iszmuszti, keturi josios bro- 
leleli ir sesutes buvo liudinto- 
jais tojo žveriszko pasielgimo 
tėvo. Jo motoro taipgi liudijo 
kad tėvas sumusze dukrele, tai 
ir jai uždavė kelis smarkius 
ypus per peczius. Taida mote- 
re paszauke palicijanlta kuris 
tęva aresztavojo. Slidžia ji 
nubaudė ant vieno meto in kal
ėjimą. Andrius keli metai ad
apskundė kompanija, po kuria 
dirbo ir aĮplaike už sužeidimus 
5,000 doleriu bet puse isz ja 
pragėrė.

Pats Save Gyva
Palaidojo

Neteko Moteres
Ir 900 Doleriu

Detroit, Mich. — Antanina 
Geremski, sudėjus savo drapa
nas in kupareli, kada vyras ra
dosi Fordo dirbtuvėje, pasiėmė 
vyro ’Sutaupintus 900 doleriu ir 
dingo po velniu.

Kada vyras nusidavė pas pa- 
licija kad jam prigiallbetu su
rasti jo prisiegele, apsakė, buk 
jo motore yra patogiausia ant 
svieto. Gyveno sutikime ir no- 
dasiprato, del ko jo motere ji

szain, ju ar mai svythart!” ko jam gerai kaili ir iszpludo

Pilozopas Rautas

“Mister” Birszia sako, kad 
dabar turi “seivyt drinksus,” 
“kofsus” nuo kelnių, “ailes” 
ir “szuger. ”

Jeigu tai]), tai reikia ‘seivyt’ 
ir vandeni ir imtie “belli” re
tai, ba muilą ir “vorm vater” 
negauni už dyka, “Jeis šeri” 
“Misiuke” Birsziene szaukia 

ant savo vyro koižna Subata:
— Klausyk tu “bomai,” 

kaip ‘ ‘noapsivaszysi ’ ’ sziadien 
ant nakties, tai tave -isz ‘ ‘auzo ’ ’ 
ilszmesiu!

— ‘ ‘ Don ’t ju vori. ’ ’ asz pa
darysiu, tiktai duok man “mo- 
ni,” kad galeeziau nusipirkt 
sau muilo.

— Te tau “nikeli,” eik nusi- 
pirktie muilo.

—■ “Sei, mano endželi,” 
kaip asz galiu nusisziuruot už 
viena “nikeli ” Duokie man 
nors puse dolerio.

“Misis” suriko gvoltu, bet 
jai “misteris” iszaiszkino kad 
jeigu bus daugiau muilo tai už
teks ant keliu “vyksti.”

“Misis” nori, ar nenori, kal
ba: — Eikie tu “borne” ir nu- 
piikie muilo. — Te tau doleri 
bet parneszk man 60 centu 
“czeincziaus”. ‘Misteris’ nuėjo 
ir jo nematyt. “Misis” laukia, 
szildo vandeni, bet jo da vis nė
ra. Sztai iszgirdo iszvilpima 
ant natos: “Ju ar mai szon-

Nusijuokė “misis” ir kalba 
pati in save: “Kokis jisai yra, 
bet asz esmių del jo ‘sonszain!’

“Old man” inejo, misis” 
priszoko prie jo ir davė jam 
‘ ‘ kiša ’ ’ kalbėdama:

— Szirdziuk, vanduo jau 
“hot,” eikie ir i mik i e -savo 
‘bat,” tiktai atiduokie man 
adgal 60 centu “ezeneziaus!”

Bet jisai suriko:
— “Si'ksti cents! ... Juk 

tu man davei tik “nikeli.”
—■ Artu “kreizi,”’juk asz 

da gyva ir “rememberiu,” ge
rai ka asz tau daviau.

— Szindžiuk, man rodos 
kad tavo “ mental kapasiti” ne 
yra “okei.”

— Ka tu zurzi “kreizi?” 
Atiduouk “ezeneziu” ir muilą.

—■ Neatduoisiu, ha jau 95 
centus pragėriau o už likusius 
pirkau muilo.

“Misis” užpyko ant jo ir nu
stūmė. Paslydo ir inpuole in 
“bat-toba.” Bet neprigėrė ir 
niurnėjo sau po našia: “Ju ar 
mai sonszain!”

Buvo vienas agentėlis, kuris 
buvo kaip laivoris, ka tai kož- 
n oje pristovode tur> kitokia 
mergina. Tasai agentėlis svil
ino Ipaidus pas viena moterele 
Shenandori, o su kita Mahano
jui o su treczia badai Miners
ville ir Dievas žino kur kitur.

Syki buvo pais viena, kita sy
ki pas antra, o bet vis pas ki
tokia. “Jeis šeri.”

Bet uzbonas nesza vandeni 
tik pakol ausis nutrūksta.

Kai ausis nutruko o jo “mis
is” apie viską dažinojo, suplie-

ncsvietiszkai bet su juom ne
ėmė persiskyrimo ba turėjo su 
juom “kida.”

J urs truli, gud bai, 
Raidas Pilozopas.

BALSAI
MUSU SKAITYTOJU

“Saule” Yra Jo
Geriausias Draugas!
Mrs. Edwin J. Lorge, isz 

Port Washington, Wis., raszo: 
Prisiuncziu tamistoms užmo
kesti už “Saule” ant visu me
tu del mano tėvelio Stanislovo 
Samallionio, kuriam butu labai 
nefemagu be “Saules” kuria 
jau skaito 40 metu ir tai yra 
jo eriauses draugas kuri vi
same pralinksmina! Lai jums 
Dievais laimina už leidimą taip 
puikaus laikraszczio!

Mano Pacziule Myli
“Saule!”

o.aR apleido. Kada atėjo vakare 
namo nerado pacziules, drapa
nų nei pinigu. — O gal kokis
velnias inisimaisze in pora, nes 
be pric'žaisties patogi motere 
neapleis vyro jeigu gyvena su
tikime, o in tokias poras dau
giausia tris-kampinis velnias 
lukiško savo snapa. '

Windom, Minn.—Negirdetas 
dalykas atsitiko kad žmogus Japonu Marine Vėliava

Ant Gavėnios! vc."± 
arba Pasibudinimas prie apmislinimo 
Kanczios Vieszp. Jezuso Kristuso. 
Knygute reikalinga ant Gavėniom. 
Pagal senoviszka būda..........................10c

Stacijos arba Kalvarija Vieszp.
Jėzaus Kristaus...........................................10c

Sapnas Motinos Szvencziausios, 
Viesz. Jėzaus ir Malda Motinos 
Szvencz. Sapnas Motinos Szvencziau
sios, mieganezios ant kalno Alyvų, 
žemei Batanijos, bažnyczioj Szv. My- į 
kolo Arkaniuolo. Preke,.................. 15c

Maldele Arcibrostvos Szvencziausio 
Veido Vieszp. Musu Jėzaus Kristaus, 
Preke, ........................................................... 1 Oc

Istorija apie Amžina Zyda. Jo ke- 
l'one po svietą ir liudymas apie Jezu 
Kristų....................................................  20c

Trumpas Katekizmas pagal iszgul- 
dima Kun. Pilausko, su nekuriais rei
kalingais padėjimais. . Preke .... 1 Oc

Novena Stebuklingo Medaliko Die
vo Motinos Garbei. Preke,............10c

Tretininkių Seraphiszkas Officium 
Treczios Regulos nares, sulyg sky
riaus 11.6, kurios kasdiena kalba. 
Preke, .............................................................10c

Laiszkas arba Muka musu Iszga- 
nytojaus Jezuso Kristuso, perraszyta 
isz laiszkos rastos grabe mums Iszga- 
nytojaus Jeruzolime. Preke,........... 5c

Adresas:
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

Felixas Gillis, isz Grand Ra
pids, Mich., raiszo: Gerbiama

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

redakcija, prisiuncziu jums už -I skaitykit “SAULE” PLATINKIT
mokesti ant viso meto už lailk-
raszti ‘ ‘ Saule. ’ ’ Man ‘ ‘ Saule ’ ’ 
geriausia patinka, neis po dar
bui kada turiu pasilsi, atsisė
du ir įskaitau gražės pasakaites 
kuriais myliu pasiskaity t, o ma
no mylima pacziule labai myli 
klausytie. Kada laiszka-neszis 
nea'tnesiza ant laiko, tai prade
da nerimauti. Linkiu “Saules” 
redystei laimingu dienu ir vi
siems geros sveikatos!

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

pat save palaidotu ant kapiniu. 
George Sullivan, kuris buvo 
duobkasiu ant vietiniu kapiniu, 
papilde sav’žudinsta tokiu budo 
apie kokia mažai kas iiszgirsita. 
Jisai iszkase duobia, pats iiilin- 
do ir paskui pritaisytu budu, 
užverto sykiu ant saves daug 
žemes. Užgriautasis užtroszko 
duobėje. Nebaszninkas gyveni 
dideliam nesutikimia 'su paezia 
ir iszeimyna. Jo pati jau buvo 
užvedus teismą ant persiskyri
mo. Isz nusiminimo jis atėmė 
gyvastį tokiu nepaprastu budu. 
Kada jisai nesugryžo namo iii 
laika, žmonys iszejo jo jeszko t i 
ir užtiko užgriauta duobe, da- 
siprato kas atsitiko ir ji iszka
se, bet jau buvo porvclu.

Prisipažino Buk Nutru- 
cino Asztuones Ypatas

Hutchinson, Kan.—Mrs. Bul
la Marshfield, 30 metu, ezionai- 
tiiiio ūkininko pati, artimoje 
miesto, kurios protos yra kaip 
penkių metu mergaites, prisi
pažino buk užtru'cino tris vai
kus savo kaiminko's, kuri apie 
ja praplatino liežuvius.

Po tam nužudė da kelis žmo
nes.

Paskiitine josios auka buvo 
josios vyras, kuriam uždavė 
truciznos in kava po susiba- 
rimui su juom ir tas buvo prie-

Kareivis Massaro isz Edge
water, N. J., užmuszes kelis 
Japonus ant Guadalcanalo, , 
surinko j u lo cnastis kaip 
czionais matome: Japonisz- 
ka marine vėliava, gažines 
maskas ir kitokius innagius, 
kokius Japonai naudojo ten. 
Guadalcanal yra pramintas 
per musu kareivius kaipo 
“Mirties Sala.”

Istorija apie Amžina Žydą. 
To kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. 20 Centai.

Saule, Malianoy City, Pa.

Elektriką Padaro ‘Szituos Helmus’ KIETUS!
Nesiranda geresnio helmo 

del kareiviu kurie apsaugoja 
Amerikoniszkus kareivius. Jie 
yra padirbti isz “manganese” 
plieno — kiecziauses ir dru- 
cziauses plienas koki žinystos 
mokslas iszrado. Szitie helmai 
yra inkaityti elektrikiszkuose 
pecziucse 3,000 laipsniu karsz- 
czio.

Taip, elektrikiszkos pajiegos 
padaro plieną kietu — ir pada
ro Dede Sama drutu. Elektriką 
varo maszinas kurios iszdirba 
plieninius helmus del kareiviu, 
armotas, tankas ir kitokį ka- 
riszka materijola. Elektriką su
siuva kariszkus laivus su savo

pajiegoms.
Todėl Amerika gali padirbti 

visokį kariszka materijola nes 
turi užtektinai elektrikiszku 
pajiegu. Sziadien turime pen
kis kartus tiek tuju pajiegu 
kaip turėjome paskutinėje ka
rėje — daugiau ne kaip Vokie- 
cziai, arba j u nevalninkai, gali 
padirbti. Septynios asztujita- 
dalys tuju pajiegu yra pristato
ma per elektrikiszkas kompa
nijas po priežiūra geru ir tin
kamu biznierių.

Tosios elektrikiszkos pajie
gos jau buvo gatavos kada atė
jo kare nes Amerikoniszki biz
nieriai turi laisve pristatymo

tuju pajiegu ir yra nevaržomi 
tiktai dirba del labo visu. — 
Taip, turi laisve padirbti ge
resni darba ir prigialbeti kož- 
nai Amerikoniszkai szeimynai 
pristatyti du kart tiek elektri
ko ne kaip ir paskutinius 15 
metu.

Laisve tik gali atstatyti su
naikinta sziadien svietą — ir 
kada taja laisve laimėsime tai 
turėsime pakaju ir galėsime 
lengviau kvėpuoti.

TOUR ELECTRICAL PRODUCTION SOLDIER

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
ELECTRIC POWER ... VITAL TO AMERICA'S FIGHTING POWER

BUY BONDS AMERICA!
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