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Isz Amerikos
Gubernatorius Illino- 
jaus Paženklino 16 d. 
Vasario Kaipo “Lietu- 

viszka Diena.” 
r -----

: Springfield, Ill. — Guber
natorius Dwight H. Green isz
dave atsiszaukima kuriame jis 
paženklina Utarninka, Vasario' 
(Feb.) 16 d., kaipo diena Lie
tuvos Respublikos, kuria pri
valo visi Lietuviai atsakaneziai 
pagerbti ir apvaikszczioti. Jo 
atsiszaukimas skamba sekan- 
cziai:

“Kadangi Lietuvos Respub
lika tapo nekalta auka ginkluo
tu neprieteliu ir randasi szia- 
dien dideliam pavojuje. Jos 
laisves ateities jos laisvi gy
ventojai visur spiresi ir idant 
atsikratyt nuo nevidono pri
spaudimo ir sugrąžinimo jos 
sklypo laisves kuri yra pavo
juj. Todėl Utarninkas, Vasario 
16 diena, laike Lietuvos 25 me
tu sukaktuviu jos neprigulmys- 
tes, kuri yra svarbi diena del 
visu Lietuviu, ne tik Ameriko
je bet ir Lietuvoje. Todėl asz, 
Dwight H. Green, gubernato
rius Illinojaus valstijos, paski
ria Utarninka, Vasario 16 die
na, 1943, apszaukiu vardan Lie
tuvos Respublikos, kad ta j a 
diena prigulineziai Lietuvei, 
draugavęs ir visi žmones 
yaikszczioti prigulineziai 
latsakancziais programais.

Pirma karta atsitiko,
JAmerikoniszkas gubernatorius 
apszauktu atminti sukaktuviu 
Sklypo prispausto per nevido
nus.

ap-
su

kad

Daugiau Nelaimiu Ant
Naminio Frunto Ne 

Kaip Ant Kares
Chicago, Ill. — Ant naminio 

frunto, žuvo 93,000 žmonių ir 
9,300,000 sužeista visokiosia 
.pramonėse, daugiau kai ant ka
riszku lauku praeita meta. 
Tos nelaimes kasztavo valdžiai 
jaugiau kai septynis bilijonus 
doleriu per pragaiszinima dar
ko kurie butu padirbia 22,000 
Jbombiniu eroplanu. Penn- 
sylvanijoj atsitiko daugiause 
nelaimiu, net 1,544.

1,000 Kareiviu Pasvei
kino Szita Porele

' Dodge City, Kans. — Kada 
pana Genavaite Zadnik pribu
vo isz Chicagos idant būti su- 
riszta mazgu moterystes su sa- 
yo mylimu Ludviku Smetonų, 
rado ant stoties apie tūkstanti 
kareiviu. Duota žinia del kuni
go, kuris pribuvo ir suriszo jau
gia porele po tam kareiviai pa
sodino abudu jaunavedžius in 
truki ir nuvažiavo ant savo 
naujos stoties kur jaunavedžiai 
pplaike puiku priėmimą per

Amerikonai Plaka Vokieczius Tripoliuje

Amerikonai renka savo sužeistus draugus po musziu ant 
kelio Tripoliuje, kur jie susirėmė su Vokiecziais po vado- 
vysta j u generolo Rommelio, kuris dabar bėga isz Tripo- 
liaus su savo supliektais pulkais.

Paliuosuos Visus Kurie'
Yra Virsz 38 Metu
Washington, D. C. — Val-> 

džia apreiszke kad visi karei-! 
viai, kurie likos paszaukti ant’ 
tarnystos, turinti 38 metus am
žiaus ar daugiau, bus paliuo- 
suoti jeigu jie yra reikalingi in 
civiliszkus arba ukiszkus dar
bus. Tokis kareivis turi paduo
ti aplikacija savo kamandie- 
riui ir pristatyti paliudijimus 
apie savo darba kad yra reika
lingas prie kitu darbu.

Buczkis Iszgialbejo
Gyvastį Kareivio

New Orleans, La. — Kada 
Valteris Greiner, isz Pittsbur- 
go, atsisveikinejo su savo my
lima nebuvo užganadintas kad 
turėjo skirtis su ja. Paliepė jis 
merginai truputi palaukti pa' 
kol jis atliks koki ten reikalą 
hotelyje, prie kurio jie stovėjo. 
Mylima nedasiprato kaip bai
siai jis buvo nuliūdęs pakol pa
mate jo surdota iszlekiant per 
langa, net isz asztunto aukszto.

Valteris pradėjo mosuoti jai 
rankomis kad ji prasiszalintu 
isz tos vietos nes jis ketina 
szokti žemyn. Mergina nubėgo 
ant virszaus ir pradėjo ji ragin
ti kad nuliptu žemyn ir duotu 
jai buczki ant atsisveikinimo. 
Kareivis nulipo žemyn, pabu- 
cziuoti savo mylima bet tuo pa
ežiu laiku likos suimtas per pa- 
licija ir nuvežtas in saugia vie
ta.

ZINUTĖS ISZ 
UŽMARIO

PRISIUNSTOS
PER TELEGRAFO BIURĄ

O. N. A.

London, Anglija — Belgisz- 
iki prieszininkai Vokiecziu ana 
1 diena sunaikino milžiniszkus 
j fabrikus Seraing, artimoje Lie- 
j ge, kuriose dirbtuvėse dirbo lo- 
Įkomotivas, dideles armotas ir 
plieno iszdirbystes. Pasikelelei 
mete granatas ant einancziu 
Vokiszku kareiviu, užmuszda- 
mi kelis. Vokieežiai traukia di
delius skaitlius jaunu vyruku 
prie visokiu darbu o kada tiej 
iszmoksta darbus, iszsiunczia 
juos in Vokietija in savo fabri
kus. i

Meksiko Miestas — Japo- 
niszki gyventojai sziadien dir
ba ant ukiu kur platina visokia 
propaganda tarpe žmonių. Ne- 
kurie taipgi turi darbus turtin
gose szeimynose ir kariszkose 
dirbtuvėse kurie yra labai pa
vojingi del valdžios bet gyvena 
gana malsziai ir be jokio pasi- 
prieszinimo valdžios.

Kanada Padirbo 6,500
Eroplanu Praeita Meta

Moskva, Rusija — Slapti ka
reiviai darbuojasi smarkiai ga- 
nubindami Vokieczius kur tik 
juos patinka. Tarp tuju randa
si ir tūla mergina Liudmila 
Pavliczenko kuri pati nuszove 
309 Vokieczius. Tieji patrijotai 
naikina Vokiecziu stotis, ardo 
geležinkelius ir szaudo prisiar- 
tinanezius Vokieczius in 
melius ir miestelius.

kai-

RUSAI ISZSKERDE
44,000 VOKIECZIU

Voronežo Slaistose

Moskva — Rusai perkirto 
kariszka linija ant Kaukazo, 
apsiaubdami milžiniszka skait
lį isz kuriu 44,000 užmusze ar 
paėmė in nelaisve. Kurskas yra 
apsiaubtas isz trijų pusiu isz 
kur Vokiecziai negales isz- 
sprusti.

Amerikoniszkas Mais
tas Prigialbsti Rusams

Washington, D. C. — Beveik 
kas diena laivai, prikrauti su 
Amerikoniszku maistu, plau
kia in Rusija, kuris prigialbsti 
Rusams kovoti smarkei priesz 
Vokieczius. Nuo Gruodžio me
nesio likos nušiaušta in Rusija 
daugiau maisto ne kaip in Ang
lija. Tarp kitu reikalingu da
lyku iszsiunsta in Rusija daug 
mėsos, tauku, kviecziu, miltu, 
cukraus, pieno ir t.t.

Baisus Padėjimas Vo
kietijos Nelaisviu 

Abazuose

.Stokholmas, Szvedija — Bai
sus padėjimas vieszpatauia 
Norvegijoj kur randasi Vokisz- 
ki nelaisviu abazai. Tuose aba
zuose labai szalta ir prigrūsta 
juose daugiau žmonių ne kaip 
gali in juos tilpti. Darbininkai 
neturi tinkamu drapanų kad 
apsisaugot nuo szalczio. Praus
tis negalima nes nėra vandens, 
todėl tieji nelaimingi yra ap
krėsti utėlėms ir kitokioms kir- 
melukems kurios juos gyvus 
ėda. Daugelis darbininku ser
ga uždegimu plaucziu ir kito
kioms ligoms. Maistas yra blo
gas ir tai netankiai jo aplaiko. 
Tieji kalinei neaplaike bulviu 
beveik per visa meta. Moterių 
padėjimas yra kobaisiauses nes 
jos kenczia ne tik bada ir neda- 
tekliu bet buna paniekinamos 
visokiais budais.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Bulgarija in Palestina kur juos 
prižiuręs tenaitine Žydu drau- 
guve. In Palestina neužilgo isz- 
keliaus 29,000 Žydai ant apsi
gyvenimo.

RUSAI MUSZASI ROSTOVE

MOSKVA Rusai supliekė Vokieczius

Visas Miestas Liepsnoje; Azo
vas Taipgi Paimtas; Rusai Eina 
Ant Kursko, Keli Miestai Pa

imti Su Didėlėms Bledems 
Del Vokiecziu 
 ------------- -——

Prie Rostovo Rusai paėmė 
kelis miestus ir miestelius su
didėlėms bledems del Vokie- prie Dono upes, paimdami Azova ir dabar veja- 
ežiu. Vokiecziai pradėjo silp- j ( “
neti ant visu frantu nes jau ju,1 -
pajiegos iszsemtos ir kaip gir J na smarkus musziai, visas miestas dega, daug 
leris neužilgo turės melsti tai-į Vokiecziu cziouais uzmuszta ir paimta daug ka
las su Aiiijentais. ; riszko materijolo. Rusai taipgi paėmė svarbia

Ant Guadalcanal Ameriko- geležkelio kelia Gostiszkovo. Vokiecziai aplei- 
nai apsiaubė Japonus isz keliu ‘{|0 KuFSka nes negalėjo Į! toliaUS užlaikyti, 
pusiu, 'uzmuszdami j u dideli ° ' ■ 17
skaitlį ir didelis skaitlis paim
ta in nelaisve. Daug eroplanu 
likos suszaudyta.

si paskui Vokieczius prie Rostovo. Rostove ei-

Ottawa, Kanada — Ginklu 
ministeris apreiszke ana diena 
jog Kanada praeitam 1942 me
te iszdirbo 6,500 visokiu ero- 
planu bet szimet ketina padi
dint iszdirbysta eroplanu dvi-pljJlClllVv jUUlAU JJJL ivlllllllcu jjvl j vi. 111 u 1OZjU.11 DICt ciupictnu. UV1- 

draugus bet kur jaunavedžiai;gubai. Isz tojo skaitliaus 5,000 
[vėliaus nuvažiavo tai niekas'
Jiedažinojo.

eroplanu pasiliko Kanadoje ant 
lavinimosi del lekiotoju.

London — Anglikai vela už
klupo ant svarbiu miestu Vo
kietijoj kur bombardavo ero
planu ir submarinu stotis.Tain 
gi bombardavo pakraszczius 
Francijos ir Belgijos kur likos 
padaryta milžiniszkos bledes..

Afrikoje taipgi tęsęsi smar
kus musziai kuriuose Ameriko- 
niszki lekiotojai suszaude 80 
Vokiszku eroplanu ir sunaiki
no 80 kitus ir sudegino kėlės 
eroplanu stotis.Amerikonai ne
teko 17 eroplanu. Viso ten Ame
rikonai suszaude 338 nevidonu 
eroplanus.

Trumpos Kariszkos 
Žinutes

Richmond, Cal. — Geležkelio 
darbininkas, kaldamas vini in 
deže, kurioje radosi geležkelio 
signalines torpedos, deže eks- 
plcdavojo užmuszdama du dar
bininkus ir devyni likos sužeis
ti.

Rio de Janeiro, Brazilija — 
Brazilija iszdave kare priesz 
Vokietija ir jos draugus ir da
bar kovos ant szalies Allijentu.

ne-

Grennville, S. C. — Du ka- 
riszki eroplanai susidaužė ore 
artimoje Newberry, S. C., ir 
14 lekiotoju likos užmuszti. 

i Valdžia tyrinėja priežasti
Berne, Szveicarija — Bumu- laimes.

nija paskubina planus ant ap--------------------------
leidimo Bukareszto ir svarbiu; Devyni Brolei
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kuris randasi ant isztrėmimo, kariszku fabrikai, idant Vokie-j Kariszkoje Tarnystoje

Cze-London — Prezidentas ______ _________ _
koslovakijos, Eduard Benes,'nuėstu kuriuose randasi dideli

darbuojasi kad Austrija vela ežiai negalėtu priversti gyven-
butu laisva kaip buvo priesz; tojus būti ju-nevalninkais. Val-
kare. Jis turi daug pasekėju
kurie jam pritaria tame užma- Žydus kurie atsisako dirbti be!ga, kad ju devyni sūnūs randa- 
nyme. pavelinimo valdžios. Visi Žy-įsi Amerikos tarnystoj del De-

džia ketina suszaudyti visus
Fairhaven, Mass. — Szeimy- 

na Barbozo, gali būtie garbin-

-------  dai kurie nestos prie darbo indės Šamo o ju sesuo yra slauge.
London — Keturi tukstan-1 ketures dienas po paszauki- Visi sūnūs randasi po visas da- 

cziai Žydiszku vaiku apleis mui, bus suszaudyti. lis Amerikos ir už mariu.

Supliekti ant kūno ir dvasios pulkai Vo
kiszku kareiviu, einanti isz Stalingrado per už- 
szalusia upe Volga kaipo nelaisvei in Rusiszkus 
abazus. Tarp tu ju nelaisviu randasi ir keli Ru- 
muniszki generolai ir Vokiszki aficieriai, kurie 
baisiai rugoja ant savo perdetiniu kurie užslėpė 
nuo ju kad pasiduotu gervalei arba būtie isz- 
skerstais. Kada užklausta generolo Bratescu, 
vado Rumuniszku raiteliu ar jie pasidavė su ark- 
leis tai generolas atsake kad visus arklius suval
gė. Paimti nelaisvei buvo iszalkia, nuskuria ir 
kojas jie buvo apsisupia senais laikraszcziais nes 
neturėjo czebatu ant kojų.

Prezidentas Roosevel- 
tas Nusiuntė Stalinui 

Pagyrimą

sekan-

narsu
kuris

Washington, D. C. — Prezi
dentas ana diena nusiuntė Sta
linui pagyrimą už jo narsu ap
gynima Stalingrado 
ežiai:

“Garbe tau už tavo 
apgynima Stalingrado
buvo apgultas per Vokieczius 
per 162 dienas isz ko svietas 
nudžiugo kad ingalejai savo 
priesza su pagialba savo galin
gos armijos. Garbe ir jusu mo- 
terems kurios prisidėjo prie 
iszgujimo nevidono ir j u pasi- 
szventima ant kares lauko. 
Amerika tave szelps visokiais 
budais kad supliekti priesza 
kuris apžiojo nekaltus skly
pus.“

Amerikonai Suszaude
if

26 Vokiszkus Ero
planus

Afrikos fruntas — Ameriko
nai supliekė Vokieczius Gabe 
ir suszaude 26 Vokiszkus ero- 
planus ir pagadino 30 kitus bet

ir patys neteko 10 eroplanu ta
me muszyje. Toje aplinkinėje 
padaryta daug bledes per Ame
rikonus.

Tik 3 Poros Czeveryku
Ant Meto

Washington, D. C. — Isz 
priežasties dideles stokos viso
kios skuros, valdžia uždraudė 
pardavinejima czeveryku ir ki
tokiu apsiavimu ir pavėlins tik 
tris poras nusipirkti ant meto. 
Skūra bus naudojama ant dir
bimo czeveryku kareiviams. x 
Naujus czeverykus galesite 
pirkti ant kavos ar cukraus 
stempu, pradedant nuo Utar- 
ninko, No. 17 stempa bus gera.

Valdžia Paims Visus 
Automobilius

Washington, D. C. — Karisz- 
kas departamentas užmano 
kad visi civiliszki automobilei 
butu konfiskuoti del kariszka 
reikalu kaipo ir visi guminei 
ratai. Tokiu automobiliu czio- 
nais randasi daugiau kaip asz- 
tuoni milijonai, kurie bus nau
dojami del kariszku tikslu.



“SAULE’ ’ M AH ANO Y CITY, PA.

Kas Girdei
Tanikei skaitome laikrasz- 

cziuose buk to’kis ar teikis mi
lijonierius apsipacziavo su 
meilgina daugeli metu jaunes
ni e už ji. Arba vėla, birk pa- 
cziuotas vyras, kuriam nubo
do gyvenimas su savo motore, 
pabėgo nuio jos su mergina 
daug jaunesne už ji. Bet pasku
tiniuose laikuose lankei girdi-
me 'buk kokis jaunas žmogų -1 
i sz s i rinko sau už gyvenimo 
drauge moterių daug senesne 
už save, kuri galėtu būti jo mo
tina; kaip tai nesenei atsitiko 
Birmingham, Alabamoje, kur 
30 metu jaunikaitis aplaike 
persiskyrimą nuo savo 60 metu 
bobelkos kuri ant jo guoges su
daužė kelis puodus.

Beveik kožnam atsitikime, 
kur yra nedarinkta pora, arba 
kaip tai sakoma: “vasara ap
sivedė su žiema,” persiskyri
mas yra vienatine gyduole toje 
nelaisvoje o jeigu vyras yra 
turtingu, turi mokėti gerai už 
papildyta 'žingsni nes jaunesne 
motere už jo isztekejo vien tik 
del jo pinigu o ne del drauga
vimo su juom. per visa gyveni
mą. Turtingas žmogus mažai 
ant to trotina bet tarpe viduti
nio turto žmonų, daugeli kartu 
vyras ne tik ka moterei moka 
pinigais bet ir verkia.

Tasai augszcziau minėtas at
sitikimas parodo kad tokis 
žmogus gali verkti tik del to 
kad 'buvo godus ant turto se
nos bobutes ir tas ji patiko ko 
privalėjo tikėtis.'

Tarpe nedarinktos poreles 
taipgi tanikei stojasi visokiu 
nelaimiu ir tragedijų. Žudins- 
tos, kuriu tikslas buvo užgrie
bimas turto vieno ar kito, atsi
tinka ant kasdieninio paredko.

Pacziuotas vyras, pabėgės 
nuo savo szeimynos su kokia 
jaunesne motere arba su mote
re kito vyro, da arsziau aut to 
iszeina nes tokis pabėgimas 
lankei pasibaigia su kalėjimu, 
— neiszmintingas visados už
moka.

Vienatine rodą del tokiu 
kvailiu 'butu:

Jeigu neturi užtektinai pini
gu, nesipaeziuok su motere jau
nesne už save nes vėliau turėsi 
ne tik gerai užmokėti bet ir 
veiksi.

Nesipaeziuok su motere se-

dvasiu. O kad tasai maldnamis 
iszsisaugojo nuo sugriuvimo 
laike paskutinio drebėjimo že 
mes, todėl Japonai da tvireziau 
tiki kad tai teisybe.

Priesz szita kare Tokio mies 
te pradėjo statyti puiku ant 
graibi—mauzolium, kuris bu: 
paszvcnstas del t uju kurie žu 
ve tame drebejime žemes. At
simindama apie senoviszka pa 
s;Jka maldnamio Asakuro, iii 
kvėpė jauna, mergaite, vardu 
Tasuta-Mo, duktere tūlo kup 
eziaus, ant paauikavimo savo 
gyvasties. Geide ji idant ja gy
va užmūrytu grabe ant kurie
pastatytu antgrabi o kad Ta
suta-Mo nesitikėjo idant jos / 
pasiaukavima žmones priims, 
todėl kalbino savo drauges 
idant ja užkastu gyva ant tos 
vietos kur pradėjo statyt pa
matą tam antgrabiui.

Butu buvę viskas pasekmin
gai iszpiklyta jeigu ne'butu 
apie tai dažinojus valdžia kur', 
tuo jaus ant tosios vietos pasta
te du sargus, diena ir nakti, 
seigeti idant Tasuta-Mo neisz- 
pildytu tojo savo baisaus už
manymo.

Ir Mahanojuj randasi lepsziu 
vyru, kaip pasirodo isz sekan- 
czio atsitikimo, kaip mums vy
ras apie tai pasakė. Tula Ne
dėlios vakara nesenei, M. M., 
susitarė su moterėlė A. J., kad 
ja sutiks prie East End paiko 
apie 9-ta vai., vakare. M. lauke 
ant savo mylimos ir szirdis jam 
plake kaip kalvio dumples ka
da. paregėjo prisiartinant tam
sumoje koki tai szeszeli. “Ak, 
jau ateina mano mylimoji”... 
Ne, bai gali, tai kokis vyras, o 
gal jis mane nužiiiriiieja. Jėzau, 
Marija ir visi Szventieji, tai 
jos vyras! Dingau! Užmusz jis 
maine bet nepasiduosiu, o gal 
man pasiseks ji pirma .nudėti. 
Ka daryt? M. pradėjo bėgt kai j 
zuikis, in. szali Vulkano o J. 
paskui ji, rodos kad tai buvo 
lenktynes už sidabrini kicli'ka. 
Bet J., turėdamas ilgesnes ko
jas, pasivijo M. kuris plump
telėjo aut parpuolusio medžio 
prie plento, nežiūrėdamas kas 
su juom atsitiko. Ant galo J. 
prakalbėjo mandagei iii M.: 
“Ko tu kvaily, bėgai nuo ma
nes ir uždavė! man nereikalin
ga darba. Mano boba prisiuntė 
mane pas tave liepdama pasa
kyt kad ji labai gailesį kad ne
galėjo sutikti tave szi vakara 
nes jai galva skauda nuo guzu-

suukii gauti daktaru, nes dan-Į 
gelis 'daktaru likos patraukti į 
i u 'kariuomene o tieji kurie pa-i 
siliko namie turi pervirszinaiĮ 
kubo ir dirba už keturis dak-Į 
tarus.

Kodą ant to yra; miegoti ma
žiausia. <8 valandas ir pasinau-' , . . . v. . i.loti isz szviezio oro, nesirupyD 
iž dujuig, valgyt ir gerti neper- 
lauJg ir tik sveikus valgius, o o

‘JUODAS KRYŽIUS”

Pasirodė Ant Jo Lovos;!
Buvo Apreiszkimas 
Mirties Jo Draugo

San Antonio, Tex. — Praeita 
sanvaite, daktaras Augustas 
Bergmanu, turėjo nepaprasta 
te 1 e ) i a t is zk a [p rot is zk a t e 1 e- 
grafa I atsitikima. Iszkeliavo 
jisai su savo paezia nakties lai
ke in EI Paso. Po ilgai kelio
nei sustojas kotelyje sunkei už
migo. Staiga! apie ketvirta 
valanda isz ryto pabudo ir ant 
lovos paregėjo szieiszcli didelio 
juodo kry'žiau's. Isz pradžių 
dirstelėjo ant lango, manyda
mas kad tai 'kokis szeszeliis at- 
simusze ant jo lovos bet lan
gas buvo uždengtais, laikrodis 
ka tik is'Zimuisze. ketvirta valan
da.

Atsikėlė isz lovos, atidarė 
Įauga idant nemanytu, kad 
sapnuoja, bet juodais kryžius 
vis radosi ant lovois. Vėl atsi
gulė in lova, o kryžius rodos 
ji slogino. Sunkei atsiduso, 
kad net jo pati paįiydo, už
klausdama vyro, kas jam atsi
tiko. Vyras atsake, kad turi 
prijautimą kokios nelaimes. 
Tada motere atsake idant to
linus nevažiuotu nes gali jiems 
atsitikti kokia baisi nelaime. 
Bet vyras apreiszke kad jau 
nelaime atsitiko ir dužiuos apie 
tai kada pribus ant savo vie
tos.

Kalia ant rytojaus pribuvo 
in San Antonio, paregėjo savo 
dukrele istovinczia ant trepu 
hotelio kuriame ketino apsisto
ti. Vyras tojaus apreiszke sa
vo moterei: “Matai, jau musu 
dukrele atnesza žinia apie ne
laimia.”

Ir isztikruju taipbuvo.. Duk
tė atnesze tėvui telegrama 
apreiszkenti apie mirti jo 
draugo biznije, kuris atsigulę 
ta. vakara in lova sveikas ir mi
re ketvirta valanda isz ryto.

Prezidento Lincolno Gimimo Diena ■tuomene atsilankė pas mus. tris-ezvertis ju 1942 m. produfe- 
Tas viskas tik ugdino k opu i- vijos nesezoniniu sriubų kaip

Diena 12-ta Vasario, pripuola gimimo dienos sukaktu
ves prezidento Abrahomo Lincolno, kuris pagarsėjo po svie 
ta isz savo teisingystes ir paliuosavo nigerius nuo neval- 
ninkystes už ka užsitarnavo nuo j u dideles paguodones 
kaipo iszgialbetojas nuo nelaisvės ir davė jiems lygias tie
sas su baltais žmonimis.

kiausius kulturinius, ekonomi- visztu, daržovių, žuvies ir pan. 
nius ir politinius santi'kius. Metalis nevartojamas pakuoti 

laszinukus, jautiena, versziena, 
aviena arba kiauliena civiliu 

i vartojimui, nes szios mėsos ga
li būti piiktos szviežiai. Invai-

Hitleris
Apie Leningradą

Raudonoji Armija sunaikino rus kenuotas maistas patogiau 
Leningrado apgulima ir davė iszsiunstas musu kariuomenei 
nauja smūgi pranaszui Hitle- ir “lemi lease” szalims. Tas 
riui. militarinis reikalavimas apima

Laplkriczio 8 d., 1941 m., Hit- ir kenuotus daržovių produk- 
leris įkalbėdamas naciu parti- tus.
jos draugams Munich skiepe! Szcimininkes ])iiks mažiau 
sake — “Priesz Leningradą konuotu sriubu ir gamins sriu- 
mes varėme ofensyva tik pakol ba namie. . . tai]) kaip Ameri- 
galejome apsupti Leningradą. ]<Os szcim.rninkes darė priesz
jPrieszas isz bado pasiduos, 
į Miestas yra apsuptas ir niekas 
i negales padėti. Teiks mums.1 
Jeigu tikecziau, kad Rusai ga- 
lėtu pakelti apgulima, tada 
duoeziau insakyma užpulti Le
ningradą ir ji paimti.”

Office Of War Information 
Washington, D. C.

Naminis Frontas
Pryszakys
Patyrusiu Darbininku 

Reikalinga Karo
Darbams

Karo fabrikui labai sunku 
iszpildyti techniszkus reikala
vimus be kai kuriu patyrusiu 
darbininku. Bet daug fabriku

CASABLANCA
KONFERENCIJA

nesne už save, manydamas, 
buk prie jos turto turėsi ne. tik 
maista, apiplausima ir ‘viso
kius smagumus. Toki “saldu
mynai, moterisžkam ryjszyje” 
greitai persimaino ant kartu
mu.

Jeigu geidi apsipaeziuot tai 
paeziuokis su motere savo me
tu arba keleis metais jaunesne 
bet niekados nesipaeziuok su 
motere daug metu jaunesne ar
ba senesne už save.

Velikie, jeigu įgalima, savo 
tautos motere ar mergina nes 
prieszingai, vėliaus gyvenime: 
gali kilti visokį nesutikimai, 
pravardžiavimai ar paniekini
mai viens'kito.

Sena Japoniszka pasaka sa
ko 'buk puikus maldnamis Asa
kuro, kuris likos pastatytas ke
lis szimtus metu adgal, mieste 
Tokio, yra pastatytas ant kapo 
jaunos merginos, kuri liepe sa
ve užkasti gyva, kaipo auka 
dievaieziams. D a ir s z i adieu 
Japonai tiki kad dvasia tosios 
nekaltos paneles sergsti mald
inami priesz užpuolimą piktu

tęs kurios už daug gėrėto ant 
partes bet rytoj vakare ji su
tiks tave*' paprastoj vietoj — 
gud nait!”

Ant užklaūsymo del ko J. ne- 
iszpere kaili tai lepsze vyras 
atsake: “Ka daryt, turėjau 
klausyti bobos nes ji mane bu
tu aptaisius su pokeriu o asz 
myliu malszu gyvenimą o ho
lui ir tai]) jau nuėjo po velniu! 
— Can you beat it?

Sveikatos valdžia prasergs- 
ti gyventojus kad szi žiema yra 
labai pavojinga del žmonių 
sveikatos. Rūpestis apie kare, 
ilgos darbo valandos, nervisz-1 
kas padėjimas, prisikimszia 
bosai, persimainymas oro — 
viena diena, saule kaitina o ki-j 
ta diena vieszpatauja szaltis su 
sniegu, tai vela drėgnas oras —i 
viskas tas pakasa sveikata ir 
nuilsina jo pajėgas per ka jis 
gauna visokiu ligų.

Nuo paprasto užsiszaldymo 
galima tikėtis ir kitokiu ligų 
kai]) uždegimo plaucziu kuri 
liga sziadien paima daug auikn. 
(J reikia ątsimyt kad dabar ir.

ISTORIJE apie Gregorius 
----------------- Isz Numirusir
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
me, Szaltiszaiti ir. Debesėlis.
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szimta metu. Daugiau szviežiu 
vaisiu ir daržovių bus naudoja
ma ir kada kenuotas maistas, 
bus peikamas' tai pirkėjas tu
rės atiduoti “coupon points” 
— j u verte priklausys nuo tru
kumu invairiu kenuotu vaisiu 
ir daržovių ir sunku.

Bleszinese Maistas 
(Kenuotas)

Medikalinis aptarnavimas 
bus racijonuotas lyg karo pa
baigos ir keliais metais vėliaus, 
pareiszke Dr. George Baher, 
direktorius Medical Division 
of the Office of Civilian De
fense. Amerikiecziai turės ap
sieiti 'be tokios medikalines 
priežiūros prie kokios jie pri
pratę. Turės apsieiti be pilno- 
laiko priežiūra vienos arba

negali gauti užtektinai reika- dvieju privatiniu slaugiu, ka-

tos; troezia karta Birželio 14d., 
1942 m. YVashingtone, kada 

' Sziaures Afrikos kova supla- 
jnuota ir ketvirta karta Sausio

Visas laisve-mylintis pasauk 14—24 d., 1943 m., Sziaures Af- 
sužinojo- riko j. Galime tikėtis sulaukti 

istorini sutikima prezi- toli-siekianeziu pasekmių.

Tripoli Puolė
Britu asztuntoji armija pae- 

'me Tripoli ir'didžiule Afrikos_ - . . . . __ 
prieszo, turėtu prašzalinti vi-|‘7 "' -...... j j'.”.*’ 1

111 ketino saugoti su “8 milijo- 
manvmus apie susigadini- . , , ,, ' . .... , .. nais durtuvu” tapo sunaikinta.aiba pasiulijimus taikosi, p Tripoli, drucziausia Italu-Vo- prieszu puses, raktas, kad . .., , . , kiecziu vieta sziauru-vakarine-du vadovai susitiko ir kai- . ...... ,.n . . , . . x ]e Li In |o]e ir svarbiausia aszies'bejosi, per deszimts dienu ten ,’ , , , , , . karinis centras tam kraszte

li.s nudžiugo, kada
apie
denio Roosevelto ir Ministro'
Pirm. Churclįillo Afrikoj.
S] iTendimas, nustatytas szio

“ bos a n l yg i n i () p as id a y im o ” >

m a 
isz

szio svarbaus susitikimo.

(ikaro ofensyvakiekvienoj pa-

lingu darbininku, kad atlikti 
visus darbus.

Stoiką 11 darbininku nesenei 
sulaikė pasamdyma 3,000 karo 
darbininku ir kompanija sura 
do kad jeigu sziu svarbiu dar
bininku negalima bus surasti 
kitur, tiktai 65 nauji darbinin
kai gajes būti pasamdyti vieton 
daug daugiau. Kitoj
praplatinimo ir lavinimo pro
grama fabriko,

vietoj,

kuris gamina
Italu imperija, kuria Mussoli- amunicija buvo sustabdyta del 

stokos darbininku, tarp ju 40 
maszinistu. Del sziu trukumu 
sziuose ir kituose fabrikuose, 
ginklai, amunicija ir inrengi- 
mai, kurie dabar turėtu būti 
vartojami priesz musu priesza 
karo frontuose, dar nepagamin
ti. Neturėdami tinkamu darbi
ninku tinkamuose darbuose, 
tinkamam laike mes praranda
me svarbius karo reikmenis.

Daugeli vietų reikalingi dar
bininkai jau dilba — bet jie 
atlieka nesvarbu darba. Gamy
ba reikmenų ir aptarnavimu 
civiliams bus žymiai sumažinta 
1943 m. ir teikiu 'būdu tukstan- 
Iežiai sziu vyru turės rasti karo 

4 4 •• • darba — juo greieziau tuo ge-asztuntosios armijos nuo priesz . d 
3 menesiu 'kada ji viena stove-

.J puolė.
( j Per 91 dienas, Montgomery 

■asztuntoji armija perkeliavo 
’• jnet 1,300 myliu — tolumas nuo

New Yoiko ligi Kansas Miesto 1C
— ji turėjo iszriszti fantastisz- 
kai sunkias reikmenų pristaty
mo užduotis ir apvalyti kelius.

Prie Agheila ir V adi Zem-

da ilga ne tokia rimta, kad su
laikytu slauge nuo prižiūrėji
mo kitu ligoniu kituose kam
bariuose. Nebus galima pasi
likti ligoninėj del “poilsio” ar
ba del klini'ko diagnozo; ir ne
galėsimo paszaukti gydytoja 
iii namus kada ligonis gales 
pats nuvykti iii gydytojo ofisą 
arba ji galima gydyti namie 
pagal gydytojo per telefoną 
duotu patarimu.

—Office of War Information, 
Washington, D. C.

“Saule” Duoda Man 
Ramybia!

• J 11 • • 1 j I) 1 • Aviu, Keli J H KJLLVOC VlUlUOV, IIU“atskirai suplanuotas. Bendrai, ’ 1 .
, , t mmel bandė sulaikvti Britus,padarvtas nusprendimas sude-;

4. , 1 4. . ,, e 1 Bet 'be pasisekimo. Ir rekordasti 'kartu visus rezursus Suv. I
Tautu ir naudoti juous pagal 
“viena nustatyta plana” kuri;' 
nusĮirende konferencija. Pir-H 

.... t 1 • ..'vartai iii Vid-rvtus, yra. rekor-mas tikslas vra, palengvinti! •. ’ J . I
o •• , hz,. 1, • ' ,, das kopuikiausios organizaci-Kusijos kova. “Maksimumas \ .. . Tjos, strategijos ir taktikų.reikmenų bus siunsta Rusijai ir y' ’ °'

(l "iCzile Nutraukė Santi-
kius Su Aszies Jėgomis

Nutraukdama santikius su 
agresoriais — aszies jėgoms — 

iCzile tik seka jog senovės misi-'to kokioj formoj kenuotas mai-J 
įstatymą žemyno solidarumo ir stas bus pristatytas krautu- 

cijos ir visiszka inv eikima prie- jrau^iszikumo Jung. Valsti-įvems, yra, kiek metalo reikes S 
e irgi pareiszke, 'kad|,joms ■ • *
itsie'kta susivienijimui vėliausias Cziles pareisz- reikalingi karo reikalams — i" * 
r t TH' BH.n nil r/n IrrwiAL 1 d n Į , , , . . . . , '11 •j k imas tik mrodo draugingus klausymas ar maistas sezone ar * 

santikius kurie per daugiau ne. Kada vaisiu ir daržovių ga- J 
gyvavo tarp tos Įima gauti isz ūkio tada nerei- *

das kopuikiausios organizaci
jos, strategijos ir taktikų.

Kitas eileje svarbiu iiivykiiu 
buvo susitikimas tai']) Genero
lo Giraud ir De Gaulle. Po ju 
konferencijos jie pranesze pil
na sutikima invykdiŲti galuti-' 
na tikslą — iszlaisvinima Frau- < .

darba — juo greieziau tuo ge
riau — nes jie reikalingi netik 
del to, ka jie gali patys paga- 

j minti bet kaip mokytojai ma- 
Ižiau prityrusiu moterų, jaunuo
liu ir kitu. Vietiniai ofisai U. 
S. Employment Service pagel- 

ibes tiems vyrams surasti svar
bius karo darbus.

Sveikata Ir Gerbūvis
Tarpe faktorių, kurie nusta-

draug’iszkumo 
i joms.^zo — jie irgi pareiszne, 'kad 

tas bus a ‘
visu laisvu Prancūzu kovoti su
Allijentais.

Szis susitikimas prezidento kaip szimtmeti
Roosevelto su ChurchiUu jau. Pietų Amerikos respublikos i r kės tiek daug kenuoto maisto.

1943 metais sriubu gaminto-
gali vartoti neaprybota

Poni Ona Dembros'ky, isz 
Witherbee, N. Y., raszo: Tariu 
jums iszirdinga aeziu, už taip 
linksma laikraszti kokiu yra 
“Saule” kuri mane pralinks
mina mano gyvenime ir duoda 
man ramgbia ir nepaliausiu ja 
skaityti pakol gyva busiu. 
Linkiu jums viso gero ir svei
katos darbuotis del mus dar 
daugeli metu.

vartoti — nes skarda ir plienas J 
irS

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

Pirma karta jieMung. Valstijų.
Jung. Valstijų prezidentai, jai

yra ketvirta
susitiko Atlante, Rugp. men.,
1941 m., ])o kuriuom Atlanto'kabineto nariai, oficieriai gink-'skaieziu metaliniu blekucziu I • • 1(karteris buvo paskelbtas; ant- luotu jogu ir geros valios am- del sezoniniu sriubu kaip aspa- J 
ra karta. Gruodžio 22 d., 1942 hasadoriai laikas nuo laiko a])- ragas, žirniu, szpnaku ir to- į 
m., kada Suv. Tautos insteig- lanke Czile ir tos szalies auksz- maeziu bet jie gali pakuoti tik

|64 pus., Did. 5x7col 
J Tiktai, 10c. S
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Szv. Antanas :: :: :
Iszgialbejo Gyvybe

Szv. Valentino Patrono Meilingu Porelių 14 d., Vasario-Feb. mis. Degint sau ranka ugnyje, |---------------------- ------ -------------

PUVO audringa naktis, Nea-lti. Staiga kasžin kas pabeldė iii 
poly, netoli jurios, mažoje jo duris ir jaunas Pran-ciszko-: 

trobelėje sėdėjo žvejys su savo Inas inejo in kambarį. Vienu©-( 
motina, naszle, kurios jis buvo j lio iszvaizda spindėjo neže-1 
vienintelis suims. Staiga tarp'miszku me-ilin'gumu ir gražu- 
vejo ūžimo ir staugimo, visai1 mu; karalius lyg užburtas in ji 
arti savo namu, žvejys iszgirdo 
pagial'bos szauksma. Paszokes 
iszbego pro duris ir ežia pat, 
prie savo kojų, pamate gulinti 
vyra, kuris ka tik pleszįku už
pultas ir mirtinai sužeistas. 
Pleszikai pabėgo. Pagialbos 
szauksman, be jaunojo žvejo, 
skubinosi netoliese stovėjusi 
nakties sargyba. Žvejys pasi- 
'ienke prie sužeistojo norėda

žiurėjo. Pranciszkonas priejas 
arcziau, nepaprastu szvelnumu 
tare:
“Dovanokite Jusu Didenybe,j 

kad tokiu vėlu laiku Jus kliu-' 
dau. Dalykas, del kurio asz J 
atėjau, yra labai svarbus ir 
skubotas — nuo jo priklauso! 
vieno žmogaus gyvybe!” 1
“Bet pasakykite, mielas Bro

li, kuo galiu asz jums padėti ?”

nors tiktai per keliolika miliu
tu o kad ir del prailginimo gy
vasties savo tėvui, yra auka 
pcraugsztinama druties žmo
gaus. Bet kas tai yra palygina
ma su pe'kliszka ugnia !

mas jam padėti. Apiplesztasis 
buvo jau mires. Jam prie lavo
no užtrukus, prisiartino ir sar 
gai, džiaugdamiesi, sugavę ple- 
szika nusikaltimo vietoje. Sar
gai, nežiūrėdami ne in žvejo ir 
jo atėjusios motinos pasiteisi-
nimus, jaunikaiti nusivedė kai
lio žmogžudį.

Nusikaltimo inrodymas bu
vo aiszkus. Žvejys, ir tik jis 
vienintelis, dar prie szilto lavo 
no buvo rastas, todėl ir nužudy
mas turejas invykti priesz pat 
sargybiniams pasirodant. Jau
nikaitis neturėjo kito savo ne
kaltybes inrodymo, kaip tik 
motinos. Bet su motinos lindy
nių tokiame atvejy nesiskaito
ma. In jo nekaltumo pasiteisi
nimus teismas žiurėjo kaip in 
melagyste ir jaunas žvejys bu
vo nuteistas mirti. Motina, isz-

“ Jusu Didenybe sziadien pa- 
siraszete po mirties sprendimu, 
kuriuo jaunas žvejys, rastas 
prie kas keno jau pirmiau nu
žudyto žmogaus, yra pasmerk
tas. Visos aplinkybes 'kalbėjo 
priesz ji ir jis visai nekaltai
nuteistas mirtim. ”

“Nieko negaliu padėti,” ta
re karalius: “Teismo sprendi
mą negaliu keisti. Be to, neži
nau, ar jis nekaltas.”

“Kad žvejys nekaltas, galiu 
inrodyti. Asz maldauju J tisu Į 
Didenybes paraszyti szitame 
raszte pora pasigailėjimo žo
džiu.” Jaunasis Pranciszkonas 
taip reikszmingai pasako szi- 
tuos žodžius kad karalius in
stinktyviai pagriebė plunksna 
ir, turėdamas ja rankoje, pa
klausė: “Isz kur jus atėjote?” 
“Isz Prancisz'kaus Mažesnių

girdusi savo sūnaus mirties 
sprendimą ir jo rytojaus diena 
inivykdyma, skausminlgai su
kliko. Jai pasiliko vienintele 
viltis, praszyti karaliaus pasi
gailėjimo. Nutarė eiti pas ka
ralių, pulti jam po 'kojų ir pra
szyti kad jis dovanotu jos sū
nui gyvybe.

Jos pasiryžimas nebuvo taip 
lengvai invykdomas.

Pas karalių ineiti tuojau ne
galėjo ir kaip buvo jai paaisz- 
kinta, turinti ji pirma parašky
ti praszyma. Motinai iszejus 
isz pilies, saule jau leidosi. Jos 
buvo didžiausia rūpestis, rasti 
rasztininka, kuris galėtu kara
liui pasigailėjimo praszyma pa
raškyti. Jai su paraszytu pra- 
szymu sugryžus, priėmimo lai
kas jau senei buvo praejas.

Didžiausiai nuliudusi iszejo 
isz pilies. Nuo pilies tęsęsi ke
lias pro Ma'žesniuju Broliu vie
nuolyną ir Szv. Laurencijaus 
bažnyczia. Eidama tuo keliu ji 
pasuko in bažnyczia ir inejusi 
atsiklaupė prie Szv. Antano al
toriaus. Karsztai maldavo 
Szventojo padėti jos mylimiau
siam sunui. Bet ir ežia negalė
jo ilgai melstis: atėjo zakristi
jonas uždaryti bažnyczios du
ris. Susijaudinusi motina ir pa
ėmusi praszyma numėtė prie 
Szv. Antanu altoriaus, surikda
ma:

“Szv. Antanai, Tu privalai 
mano sunu isz mirties nasrų 
iszgialbeti! ’ ’

Stebuklingai suraminta ir 
paguosta iszejusi isz bažny
czios; parėjo in namus.

Buvo deszimta vai. vakare. 
Neapolio karalius vienas rasze 
savo darbo kambary. Atleidęs 
visus tarnus, norėjo svarbes
niuosius dienos darbus užbaig-

jų Broliu vienuolyno, stoviu- 
ežio szale Szv. Laurencijaus 
bažnyczios! ” '

'“Jeigu asz jusu praszymo ir 
iszklausycziau,” tarė kara
lius: “bet yra jau velti; nes iki 
kolei jus reikalingoje vietoje 
pasigailėjimo raszta pristaty- 
sit, pasmerktasis bus nužudy
tas!”

“Taip. Laikas yra. trumpas. 
Bet vis tik asz manau szito ne
kalto vyro gyvastį iszgelbeti. 
Malonėkite po szituo rasztu pa- 
siraszyti.” Vienuolis pirsztu 
parode tuszczia vieta, kurioje 
karalius pasirasze.

Vos pasiraszius, vienuolis 
szirdingai padekojas karaliui, 
iszejo.

Prancisz'kono atėjimas ir isz-

Užbaigė Mokslus Su 
Garbe

Szimet daug uoliau meilingos poreles apvaiksztines Szv. Valentino diena nes dau
gelis kareiviu turėjo apleisti savo mylimąsias kurios liūdi paskui juos. Kareiviai ant tar
nystes svetimose szalyse trokszta aplaikyti meilingas atvirutes su gerais ir meilingais ve- 
linimais nes tas juos sustiprina ir u.žmirszta savo liūdna padėjimą.

ėjimas karaliui padare nepap
rasta inspudi. Užsisvajojas jis 
klausė pats saves, kokiu bud u 
galėjo szitas vyras nakties lai
ku pas ji ateiti? Pasiszaukes 
tarnus paklausė: “Kas inleido 
vienuoli iii pili?”'

Tarnai viens in antra nuste
bo 'žiurėjo, sakydami, visoje pi
lyje neimatia jokio vienuolio.

Tuomet karalius nutarė va
žiuoti kita diena in Szv. Lau-

“iSzitas szia nakti buvo pas 
mane!”

il Dovanokite Jusu Dideny
be,” atsake T. Gvardijomis: 
“Jis ne mano valdžioje yra!”

Del szito atsitikimo Neapo
lio miestas Szv. Antana Padu
vieti iszsirinko savo globėju.

Žinojo Visus
Atsakymus

ISZMINTINGA
:: RODĄ ::

yiENAS tėvas, kuris per suk
tybe stojosi turtingu, susir

go labai. Žinojo jis tai, jog toji 
jo liga yra tai vėžys ir žinojo 
jog rei'kes mirti; bet per tai ne
galėjo atsilygint su žmoniems 
kuriems piktai buvo padaręs.

— Plaukai ant žmogaus 
galvos auga 18 tu'kstant-dali 
colio per diena. Gyvybe vieno 
plauko yra tiktai szeszi metai.

Aleksandras Kellogg aplai- 
ko pasveikinimą nuo kares 
sekretoriaus Roberto Patter - 
sono kuris užbaigė kariuome
nes mokslą kariszkoje akade
mijoj West Point. Jis buvo 
vienas isz geriausiu studen
tu. Visa klasa tuju nauju pul
kininku užbaigė mokslą pus
penkto menesio greieziau ne 
kaip paprastai imdavo laiko 
ant tojo mokslo.

rencijaus Mažesniųjų Broliu 
vienuolyną ir ten surasti Tęva, 
kuris prasze jo pasigailėti žve
jo.

Eszafotas, kuriuo turėjo nu
žudyti pasmerktąjį, buvo pa
rengtas. Nusiminęs žvejys ank
sti ryta kalėjimo lauke ateinan- 
czio budelio. Staigai sužvanlge- 
jo kalėjimo durys ir vietoj bu
delio inejo kalėjimo virszinin- 
kas, neszdaimasis pasigailėjimo 
raszta. Pasmerktajam buvo do
vanota ne tik gyvybe bet ture- 
jo tuoj pas savo motina gryž- ' 
ti..

Vos -p-raauszus, pabudo kalė
jimo virszininkas ir labai nu
stebo, pamatęs ant staliuko, 
stovinezio szale lovos, gulinti 
žvejui karaliaus pasiraszyta 
pasigailėjimo raszta. Jis mane 
kad tarnas užmirszes jam pra- 
neszti -kad szitas rasztas ate jas. 
Kuo greieziausiai atsikėlęs, pa
siėmė raszta ir nuskubėjo kalė
jimai!. Kaip mes žinome, jis 
ne pasivėlino.

Priesz pietus in Szv. Lauren
cijaus vienuolyną atvažiavo 
karalius. Jis prasze T. Gvardi- 
jono sukviesti in refektorių vi
sus brolius ir, jiems suėjus, pa
klausė ar nebuvęs kas isz ju 
praeita nakti pas ji ate jas. T. 
G vaidi jonas tuo karaliaus 
klausymu buvo labai nustebin
tas. Jis nieko apie tai nežinojo, 
įkald szia nakti kuris nors isz jo 
pavaldiniu butu isz vie'nuolyno 

j iszejas!
i Karalius, nepastebėjas jesz- 
Įkomojo tarp susirinkusiuju 
Broliu, visiems papasakojo 
apie praėjusios nakties atsiti
kima. T. Gvardijonas patarė 
pakviesti, taip stebuklingu bu- 

!du isz mirties iszgelbeto sunaus 
'motina ir paklausti, kam ji pra
szyma atidaivusi.

Karalius, laukdamas ateinant 
pakviestosios motinos, eme ap
žiurinėti vienuolyną ir bažny
czia. Atydžiai apžiūrinėdamas 
bažnyczia, jis vaiksz'cziojo nuo 
vieno altoriaus prie kito. Pri- 
ejas prie Szv. Antano altoriaus 

Į nustebės sustojo ir T. Gvardi- 
1 jonui, rodaneziam Szventojo 
!paveiksią, tarė:

Tūlas Lietuvys, Filadelfijoj, 
po įklausomas per egzaminato
rių aut citizens popieru, kuris 
jam uždavė sekanezius 
symus: szitaip atsake:

— Kur tu g imi as?
—■ Lietuvoje.
— Kokioje dalyje.
—■ Visia, mano dalis.
— Del ko tu apleidai 

t uva ?

klau-

ic-

— Todėl, kad a.sz jos nega- 
lejiau susavim pasiimti.

vienytuju Valstijų Konstituci 
ja?

— Kaip asz galiu iszpildyt, 
jeigu turiu ipaczia ir as-zituonis 
vaikus!. ..

— Kur yra AVashingtonas?
— Jis yra miręs. ikylk jam:
— Kur buvo pai

Laisves, Deklaracija?
—■ Ant galo, žemai.
— Ar turi czionais 

giminiu ?
kokiu

Taip, turiu broli, kuri;’

— Jeigu atiduosiu savo tur
tą žmoniems tai kas stosis su 
vaikais mano? — atsakydavo 
tiems, 'kurie ji prie to prikal
binėjo.

Vienas kuni'gas pasiryžo isz
gelbeti ta biedna duszia. Pasa
ko jis jam jog žino vieno būda 
kuriuo jis gali pasveikt bet -ne
mažai pinigu kainuotu.

— Nors ir kainuotu tūkstan
ti, du o 'kad ir deszimts tuks- 
taneziu franku, — atsake se
nis, — bile tik iszlikcziau gy
vu.

— Reikia ronas, padarytas 
per veži, patepti sziltais tau
kais isz gyvo žmogaus; jeiign 
ponas rastai žmogų, 'kuris už 
pinigus ir už gera žodi sutiktu 
ant to, kad sau isz rankos duo
tu isztarpyt truputi tauku, — 
tada tap ta i isagydintas.

— Ach, — atsake ligonis, — 
žinau jolg nesiranda tokio žmo
gaus kuris tai apsiimtu.

— Gal nieko 'blogo nesistos 
ir galima paklausti — atsake 

Į kunigas. — Liepk ponas pa
kaukti vyriause sunu ir pasa- 

“ Mylimas sunau, ga
li savo tėvui prailgint gyveni
mą jeigu pristosi ant tėvo no
ro, tai vra, laikyt ranka ant 
ugnies per czverti adynos.” 
Jeigu tau tasai atsakys tai pa
sakyk ta pati antram sunui.

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

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

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

i Maldele Arcibrostvos Szvencziausio 
Veido Vieszp. Musu Jėzaus Kristaus, 
Preke, ...........................................................10c

Istorija apie Amžina Zyda. Jo ke
lione po svietą ir liudymas apie Jezu 
Kristų................................................................. 20c

i Trumpas Katekizmas pagal iszgul- 
dima Kun. Pilausko, su nekuriais rei
kalingais padėjimais. .Preke. . . .10c

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

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

Laiszkas arba Muka musu Iszga-

Balltimoreje yra vyras netikės,
Visas moliu aplipęs, 

Niekur jo ant burdo nelaiko, 
Ba stuboje niekas nedalaiko.

O ka'd ji bala,
Tokis nevala, 

Grinczioje nelaiko turi iszeiti, 
Ir ant mitingu ta padaro, 
Už tad ji laukan iszvaro. 
Ir gaspadines apkalba, 
Tasai begėdis nevala, 

Buk visos ne kam tikia, 
Tik giiksznoja namie likia.

Vaikine, buk •szvaresnis, 
Bukie sziek tiek -czuinesnis, 
Tai gaspadines tave laikys,

pribuvo in Amerika 25 metus Į Jeigu ir tasai atsakys tai tre- 
adgal ir aplaike dauba kaipo ežias tikrai ant to pristos.
malka-kertis 'bet negalėdamas! Isziklause to visi trys sūnūs

■ bet kožnas atsisakė. Tada pra
kalbėjo in juos tėvas:

— Bijotės per trumpa valan
dėlė palaikyt ranka ant ugnies 

I idant prailgint gyvenimą savo 
tėvui. O asz buvau pasirengęs

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

Adresas:
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.
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Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.

“Saule” Pralinksmina
Nuo 'burdo ne viena nieiszvarys.

* * *
Tieji asilai kurie nemoka savo 

bobos sulaikyti,
Tai niekad negali būti 

iszganyti,
Jeigu boba vyrui, žandus 

teszkina,
Tai vyruti, jau gana.

Elizabetc žmogelis nuo vienos 
bobeles gerai aplaike, 

Badai su pokeriu ar peiliu,
To asz pasakyti negaliu, 
'Net dantys buvo matyt.

Daktaras turėjo veidą susinti, 
Jeigu vyrai bobų nesuvaldo, 

Tai tos galvas skaldo,
Ir da užmuszti gaili, 

Pagriebus koki palgali.
Del to gerai apsižiūrėkite, 

Bile ragana neimkite, 
Ba tai ne karve, — neparduos!, 

Ir niekas nepirks, 
Ne už dy^ka neims,
Tai ir bus gana.
* * *

Vienam žmogeliui prireikė 
merginos,

Ne valkatos, tik -doros,
In laiikraszti apgarsino,

Ir ant didelio -dyvo, 
Tarp senu ir jaunu,

Neatsirado ne vienos, 
Mergaites doros,

Kad narna vaktuotu, 
N a'k t imi s nes iv alk io t u.

Ir taip kelios dienos praėjo, 
Atsirado dora ir atėjo, 

-Sziadien mergaite džiaulgesi, 
Gera vieta aplai-kiusi.

O ka, ne mergaites kaltos, 
Tu'ri klausyti motinos,

Duodama Man Smagu 
Laika!

Mot. Cifžauiskais, isz Grand 
Rapids, Mieli., raiszo: Prisiun- 
cziu tamistoms užmokesti už 
“Saule” ant viso meto, kuria 
skaitau jau daugeli metu. Pir- 
miause kada sugryžtu isz dar
bo, tai paimu skaityti “Saule” 
kuri mane pralinksmina, duo
dama man smagu laika. Mano 
paeziule taipgi skaito “Saule” 
nes joje randa visokiu linksmu 
ir naudingu apraszyimu ir aky
vu istorijų. Kaip kada negali
me pasidalinti su savo prisie- 
gele, skaityme “’Saules” kuri 
mus laibai suramina.

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

skaityti nei raszyti, likos pra- 
szaliiitas nuo-darbo. Dabar tu
ri savo bizni ir yra turtingu 
žmogum ir jam gerai pasiveda.

—• . Matai, kokis tavo brolis
butu buvęs sziadien jeigu butu
mokėjas Jkaityt ir ra-szyt!.. . eiti in pekla ir degti ugnyje per

— Taip, da vis butu malka- amžius idant jus palikti laimin
gus ant szio svieto! Dabar ma- 
jtau jog iki sziam laikui buvau 
tikru beproeziu!

Po tam tuojaus liepe viską, 
, ka tik i-nlgijo per suktybe, isz-

kereziu.

Akyvi Trupinėki

— Indijoj randasi suvir
szum milijonas neregiu žmonių dalint žmoniems idaint tieji at- 
kurie neturi tam tinkamu kny- leistu jam kaltes kurias buvo 

papildęs per visa savo gyveni
mą, nepaisydamas jau dabar 
ant savo vaiku, kas su jais sto-

gu del skaitymo.
— Amerikonai kas 

praleidžia konia bilijoną 
riu ant laižybu aiklin 
ty neisią.

meta 
dole-

Ir jis turėjo teisybe ir jo su-

Ba kaip mergaite ant tarnystes 
iszleis,

Tada žentelei neateis, 
Guzutes netrytuos,

Su -dukrele po pakampes nc- 
sivedžios.

Laiminga toji mergina, 
Jeigu gera, vieta gauna, 

Pas žmones gerus, 
Ir mielaszirdingus, 

Katrie ant jos apgloba turi, 
Ir kaip tėvai prižiūri.

—■ Suvirszum ,385,000,000 
pėdu medžio likos sunaudota 
praeita. meta del padirbimo au
tomobiliu czionais Amerikoj.

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.
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Žinios Vietines
—■ Serecloje pripuola Szv. 

Skolastlkos, panos; Ketverge 
Szv. Paneles, Liurdo.

—• Praeita sanvaite Potts- 
villes smde iszduota 132 U'keis- 
isz'kos Popieros del tuja kurie 
priėmė įprisiega kaipo “Citi
zens.” Tik .keli neiszdave eg
zamino kaip reikia.

—■ Ponas Dennis Keysock 
isz Frackvill'eis, kuris yra ežioje 
apylinkėje Beadingo Kompani
jos palicijantu, atlankė “Sau
le” užmokėdamas už laikrasz- 
ti del savo uoszvio p. Vinco 
Barausko isz Frackville®, ku
ris serga koki tai laika ir sako 
kad vien tik “Saule” palinks
mina jo nuliūdima, kuria skai
to per daugeli metu. Jo žentas 
ponas Keysock yra puikus pa- 
licijantas, todėl Readingo kom
panija ji guodoje ir laiko tar
nystėje, nes pildo savo dinsta 
sairžin ingai.

— Praeita Ketverga gar'nys 
atsilankė in Locust Mountain 
ligonfbute, kur paliko patogia 
ir sveika dukrele del pacziules 
gra'boriaus Ludviko Traskaus- 
ko. Motina ir dukrele sveikos 
ir neužilgio pribus namo.

—■ Viktoras Sakavage isz 
Catawissa, Pa., gerai žinomais 
■ūkininkas, lankydamasis mies
te atlankė ir redysta “Saules” 
užmokėti už laikraszti del savo 
motinėlės ponios F. S'lavickie- 
nes. Reikia primyt kad musu 
jaunas ūkininkas kalba pui'kei 
Lietuviszkai. Acziu už atsilan- 

kyma.

Frackville, Pa. — Kaslink 
mirties Jono Mikeszio buvo pa
daryta klaida apie jo metus, 
vietoje 60 m., tai velionis turė
jo 71 metus amžiaus, ir radosi 
ant burdo pais Julija Merlini, 
154 N”. Broad Mountain uly.. 
pas kuria mirė. Tieji kurie tu
rėjo ant jo insziurenc, lai atsi
lygina su graborium Nice.

t Betty, pati Juozo Juozu- 
]imo, 21 metu amžiaus, mire Lo
cust Mountain ligonbuteje pra
eita Petnyczia. Gyveno po nr. 
131 N. Centre uly. Velione bu
vo gimus Sbenandoryje ir likos 
atvežta in cziortais‘būdama ma
ža mergaite. Paliko tėvus, 'bro
liu ir seserų.

Brooklyn, N. Y. — Sausio me
nesio pradžioje policija vieno
je Bronxo gatvėje rado žiauriai 
nužudyta 23 metu amž., mer
gina Dorothy Huber, kuri tar
navo vienoje Bronxo kepyklo
je ir neseniai savo dieno-raszty- 
je paraszel “Niekas mano gy
venime neatsitinka.”

Dorothy atrasta 143 gatvėje 
netoli Waes Avė. Jos nugaroje 
buvo apie 6 coliu gylio žaizda, 
matyt, padaryta ilgu peiliu.
. .Iki sziol policijai nepavyko 
iszaiszkinti nužudymo priežas
ties ir suimti žudiką, nežiūrint, 
kad buvo dedamos visos pa
stangos. Policijos nuomone ja 
turėjo užpulti koks nors pami- 
szelis.

Dorothy Huber tėvai gyvena 
785 E. 149th ulv., Bronx, N. Y. 
Jos motina yra Lietuviu kil
ęs.

J Sirgusi dvi sayaites Mercy 
ligoninėje Sausio 24 d., mirė 
Mare Skirpstuniene. Palaidota. 
Sausio 28 d., isz S.S. Petro ir 
Povy'lo balžnyczios, parapijos 
kapuose. Paliko 6 vaikus: gerai 
žinoma Joną Skirpstuna, (Wil
kes-Barre) assistant superin
tendent Trinity Recreation 
Center menagcri; Ona, Luzer
ne; Kazi, Kingston; Antana, 
Hanover; Airibrozieju, AV.-Bar
re; Povyla, Warrios Run ir 7 
aniukus. Velione Amerikon at
vyko 44 metus atgal ir visa lai
ka gyveno Sugar Notch.

— Ketverge, Vasario 18-ta, 
Rcdington vicszbuty, Wilkes- 
Barre, Wyoming Klonio Lietu
viu Moterų Kliukas rengia Per
gales pramoga (Victory Din
ner). Kalbės Mrs. J. H. Wil
liams. Mrs. S. Krupa yra rengi
mo komiteto pirm.; Miss M. 
Baldauskaite padėjėja; nares 
A. Kakruskaite, Al. Geczaite, 
O. Juknevicziute, Ann Wassil, 
O. Grimailaite, Ag. V etcher, 
Stela Zatavctski; poniutes W. 
Vinetsky, O. Maslauskiene, W. 
Melias, Cl. Dovydas, Alicija 
Venslaus'kiene ir A. W. Lish.

Nesenai kliu'bas turėjo 1943 
metu valdybos instalacija. Val
dybos sanstatas: pirm. Mrs. N. 
Butcofski, iždininke Mrs. W. 
Vinesky, finansų sokr. A. Ka- 
luiska, užraszu sokr. St.' Zata- 
vetski. Kliubietes szauniai dar- 
biuoujasi U. S. karo 'bonu ir 
ženkleliu platinimui.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

ISZ WILKES-BARRE Taip, Sapnas Iszsipilde 
Bet Kas Isz To

Philadelphia, Pa. — Geoglo- 
mo Sapenardo, Italas, praeita 
sanvaite pamėtė 530 doleriu. 
Jo paežiai prisisapnavo kad 
tuos pinigus surado j u gimi
naitis, dvylikos metu vaikas. 
Vaikas prisipažino buk surado 
pinigus bet sake jog ju jau ne
turi nes jis juos atidavė vienai 
kaiminkai Anelei Butanai. Da
bar Geoglomo patraukė mote
re in suda už prisisavinima pi
nigu kurie prie jos neprigule- 
jo.

Užtrucino Du Sūnūs Ir
Pats Save

Mountsville, Conn. — Czio- 
naitiniam hotelyje likos suras
ta trys lavonai tėvo, Charles 
Bush, 44 metu, jo sūnaus 4 me
to ir kito sunaus, 9 metu. Tė
vas uždavė truciznos vaikams 
po tam pats pasidarė sau mirti 
tokiu pat budu. Tėvas, isztrau- 
kes isz banko 900 doleriu, ka
da neteko darbo, paliko paczia 
ir iszkeliavo jeszkoti darbo. 
Ant galo pribuvo in czionais, 
pasiėmė vaikus įr nuėjo in ho- 
teli. Priežastis yra nežinoma 
del ko jis taip pasielgė nes jo 
pati gyveno su juom gražiam 
sutikime ir ji nežino kodėl jos 
vyras taip padare. Nieko neži
nojo ji apie tai pakol aplaike 
žinia nuo palicijos apie vyro 
nusitrucinima ir j u vaiku.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Atėmė Savo Gyvasti 
Kad Suszelpti Savo

Paczia
Longdon, III. — Idant jo pa

ti galėtu aplaikyti 3,000 dole
riu asekuracijos, kad turėtu už 
ka gydytis, Norton Simpson, 30 
metu, szoko in upe ir pasiskan
dino. Priesz iszejima isz namu, 
paliko laiszkeli sakydamas ka 
mano padaryt. Jo pati sirgo 
nuo kokio tai laiko o kad netu
rėjo pinigu užmokėti dakta 
rams, vyras gerai užasekuravo- 
jo savo gyvasti ir pasiskandi
no. — Isztikruju buvo tai dide
lis pasiaukavimas del moteres. 
Mažai vyru padarytu taip del 
savo paezios. Matyt jis ja labai 
mylėjo.

Prikalbino Dranga Kad 
Sumusztu Jo Paczia
New York — Franas Mata, 

laivorius, likos aresztavotas už 
tai kad prikalbino Frana Cas- 
tra kad sujnusztu jo paczia už 
ka jam prižadėjo 100 doleriu, 
20 doleriu ant rankos o liku
sius 80 doleriu kada iszpildys 
savo darba. Bet Castra iszdave 
savo dranga, nuėjo pas jo pa
czia ir pasakė ka ketino pada
ryt, paliepdamas moterei kad 
ji apsirisztu savo galva ir nu 
duotu kad jis ja sumusze o jis 
aplaikys už tai 100 doleriu. 
Motere ant to nesutiko ir pra- 
nesze apie tai palicijai kuri ar- 
esztavojo jos vyra drauge su jo 
draugu.

:: BAIME ::
ARABU LEGENDA

arklio ’numesti. >—
— Be reikalo tu mane nori 

numesti, asz ir be tavo pagel- 
bos suspėsiu in Damaska. Bet 
asz tau nieko blogo nenoriu da
lyti. Net norecziau tau atsidė
koti už gera szirdi.

— Na gerai! — tarė keleivis. 
— Asz tave nuvežsziu in Da
masku bet duok žodi, kad ne
nužudys! ne vieno to miesto gy
ventojo.

— To tau prižadėti negaliu 
bet leidžiu tau nustatyti manoj 
aukoms skaieziu.

— Szeszes-deszimts, ar už-; 
teks ? — klausia.

— Gerai, — atsake sene,' — 
sutinku.

*— Bet jeigu prižadėjimo ne- 
iszpildysi, kokiu budu tave nu
bausiu?

— Rasi mane už dideles jau
jos ir galėsi užmuszti.

Atvažiavo keleivis in Da
maska, atsisveikino su sene ir 
nuėjo.

— Sekanti ryta mirė 15 žmo
nių, antrai diena trisdeszimt at
siskyrė su sziuo pasauliu.

Mato riteris kad sene neisz- 
pildė žodžio ir nubėgo prie jau
jos. Ten rado ja 'besedinezia.

— Tai taip iszliaikei savo žo
di! Prižadėjai tik 60 žmonių o 
tuo tarpu užmuszei szimta ir 
penkis.

— Asz savo žodi iszlaikiau, 
atsake džiuma: — pirma diena 
užmusziau 10 bet penki numirė 
isz baimes; antra diena 20 žmo
nių užmusziau o deszimt mirė 
isz baimes o treczia kai nukan
kinau trisdeszimts, kita tiek 
mirė isz iszgasties.

ĮKARTA važiavo 'keleivis isz
Beiruto in Damasku. Po pal

me jis pamate sedinezia ir grau
džiai veJkiancziu, raukszletu 
veidu, senute. Ji ‘buvo aipsire- 
džiusi skarmalais.

Vos girdimu užkimusiu bML 
su ji szauke: “Kas dabar mane 
nuvesz in Damaska?”

Keleivis sustojo, 'pasižiurėjo 
in vargszele ir, sujaudintas jos 
nelaime, užsisodino ja užpaka
lyje saves ant mulo.

Kelionėje keleivis paklausė 
senutes:

— Kais tu esi per viena? Ko
dėl taip varginlgai atrodai ?

— Prieteliau, neiszsigask: 
asz esu pikeziausia pasaulyje 
liga — džiuma.

Keleivi isz baimes sziurpu- 
lys sukrėtė ir jau norėjo ja nuo

Per “Saule” Juodi
Debesei Isznyksta!

Poni A. Miszkinis isz Pitts
ton, Pa., raszo: Acz tamisitoms 
kad nesulaikėte man laikrasz- 
czio “Saules,” neis buvau koki 
tai laika susirgęs ir kada būna
me nuisiminiia ir perskaitome 
“Saulute” tai tuo jaus juodi 
debesei isznykislta! Linkime 
jums geros sveikatos ir laimes 
jusu darbuosia. Atsiipraiszau 
kad suvėlinau užmokesti. Lai 
jums Dievas laimina visame 
justi darbuosia.
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JŪS GALITE ĮSIGYTI KARO TAUPYMO 
BONŲ KUR TIK JOS MATOTE ŠĮ ŽENKLELĮ

PADEKITE KOVOTI DZ LAISVE
TAUPYDAMI JOSU PINIGUS

VARTOKITE ŠIĄ BLANKĄ! Jeigu norite kad jums regulariai pačtu tiesiog iš Suv. Valstijų Iždinės siustų 
Karo Taupymo Bonus, išpildykite šią užsakymo blanką ir pasiųskite su savo čekiu, draftu arba piniglaišku 
tinkamoj sumoj kaip žemiau pažymėta į:

Suv. Valstijų Iždininkas, Washington, D. C.
UŽSAKYMAS — Suvienytų Valstijų Karo Taupymo Bonų (Serija E)

REGULARIS NUSIPIRKIMO PLANAS—JEIGU jūs norite pirkti Karo Taupymo Bonų reguliariu laiku; čia 
pažymėkite laiką, kada norite už juos užmokėti:
O Du kart per Mėnesį, □ Kas Mėnesį, □ Arba................... .. .................. ...............

Priminimo ir užsakymo formos konvertai bus pasiusta jūsų patogumui, be
jokios obligacijos.

Kiek Norite

AR .JŪS ŽINOTE? L
Kada Jūs jsigyjate 
KARO TAUPYMO 
BONŲ Jūs TALPINA
TE— NE Aukaujate!

KODĖČJOS PRIVALOTE ĮGYTI SAVO DALI
KARO TAUPYMO ŽENKLELIŲ IR BONŲ

AR JŪS ŽINOTE?

Pilna Pinigų Suma Pasiusta.

brendusi Vertė Išleidimo Prekė

$25.00 $18.75
$50.00 ^ssz.so

J $100.00 $75.00
$500.00 $375.00

$1,000.00 $750.00

Suma

AR l JŪS ŽINOTE?

KARO TAUPYMO 
BONAI JUMS MOKA 
2.9% Už Jūsų Pinigus!

AR JŪS ŽINOTE?
Jūs galite pradėti Įsigyti 
KARO TAUPYMO 
BONŲ Pirkdami Karo 

y Ženklelių už tik 10 centų.

AR JŪS ŽINOTE?

Jūs Atgal Gausite $4. už 
kiekvienus $3. jūs tau- 
pinate j KARO TAU- 

. PYMO BONUS kada Jūs 
laikysite juos 10 metų.

Jūsų šalis kovoja už jūsų saugumą, jūsų 
V gyvybę. Išlošti kovą ir sulaikyti Įsiveržimą 

priešų kareivių i jūsų namus ir sutriuškinimą 
jūsų ir jūsų šeimos su bombomis, mes turime 

gaminti tūkstančius ir tūkstančius šautuvų, lėktuvų, 
tanki! ir laivų. Tie kaštuoja daug pinigų. Pinigai, kuriuos 
jūs taupinate j Karo Taupymo Bonus ir Ženklelius padės 
įteikti tuos daiktus mūsų kareiviams DABAR. Kiekvienas 
Amerikietis privalo taupyti regulariai kad tą įvykdinti. 
Tie, kurie dirba privalo taupyti nors 10%> jų algos kas 
išmokėjimo dieną.

Jūs gaunate $25 KARO 
TAUPYMO BONĄ (pri- 
brendusios vertės) už 
tik $18.75.

AR JŪS ŽINOTE?

įgijimas KARO TAU
PYMO BONŲ Padeda 
Sulaikyti Kainas Kitų 
Daiktų Kuriuos Jūs 
Perkate.

AR JŪS ŽINOTE?

KARO TAUPYMO BO
NAI yra Saugiausios 
Rūšies Sutaupos Pasau
lyje.

AR JŪS ŽINOTE?

Kaipo patriotas Ameri
kietis privalai taupyti 
pinigus regulariai — kas 
sanvaitę — į KARO 
TAUPYMO BONUS IR 
ŽENKLELIUS. A

Pasiųskite šį užsakymą su pinigais Suv. Valstijų Iždininkui^ Washington, D. C.
SUVIENYTŲ VALSTIJŲ IŽDININKAS, Washington, D. C.:

Įdedu čekį, draftą arba piniglaiškį už užsakytus bonus. (Čekius siuskite 
vardu Suv. Valstijų Iždininko, ne kitokiu budu.)

Registruokite .bonus vardu ir siųskite (atspausdinkite visus vardus) —

t,. ’ TPunas T
•-

(Panelėj (Pirmas Vardas) (Vidurinis Vardas arba raidė.' (Pravardė)

Adresas
, (Gatvė) (Miestas) (Valstija)

Ar pageidaujate užvardinti bendrą-savininką arba pašalpgavį? PAŽYMĖK KATRĄ— O Bendrą-savininką
Galima tik viena iš jų įvardinti, ne abudu. ( _ > Q Pašalpgavį

{Ponas
Ponia
Panelė

Adresas .....

Parašas Pirkėjo

(Pirmas Vardas) i Vidurinis Vaidas arba raidė) (Pravardė)

(Gatvė) (Miestas) (Valstija)

(Pirmas Vardas) (Vidurinis Vardas arba raidė)

Arba, jeigu norite gauti Karo Taupymo Bonus iš jūsų vietinio pašto, bankos, 
taupymo ir paskolos draugystės arba kitos aficialės pardavimo agentūros, iŠpil- 

dykite viršuj paduotą formą ir su savim nusineškite.

(Pravardė)

Įsigykite Suv. Valstijų KARO Taupymo^B O N Ų ŽENKLELIŲ — regulariai

Iš: JilsiĮ vietinio pašto, įlankos, Taupymo ir paskolos draugystės,- Tiesiog iš Suv. Valstijų Iždines vartodamas kuponų kiton pusėn; 
arba per: Jūsų tautinę draugystę Fraternalę draugystę, Pašalpinę Organizaciją, Samdomų Darbininkų Taupymo Planą vietoje kur dirbate. 

r SZITAS APGARSINIMAS LIKOS PAAUKAUTAS DEL 
SUSZELPIMO AMERIKOS ISZLAIMETI KARE PER

LAIKRASZCZIO “SAULES” REDYSTA
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