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PULKAUNINKO SŪ
NŪS NUSZOVE

KAREIVI

Kuris Lindo In Ju 
t Narna

San Miguel, Calif. — Kada 
pulkauninkas Lewis Glecier isz 
Camp Roberts, nesirado namie, 
kareivis Forrest Gibbs, 36 me
tu, isz Danvilles, Va., norėjo 
insigauti in j u narna. Motina 
tame laike sirgo po operacijai. 
Sūnūs Danielius, 16 metu, ma
tydamas ineinanti negeistina 
sveczia, prasergejo ji kad ne
lystu in jo narna bet tasai ne
paklausė, tada vaikas szove in 
ora bet kada tas nepagialbejo, 
szove jam in krutinę, užmusz- 
damas ji ant vietos.

1,200 Pamiszeliu Iszsi- 
gialbejo Isz Deganczios 

Prieglaudos
' Evansville, Ind. — Ugnis 
beveik sunaikino visa prieglau
da del pamiszeliu isz kurios gi- 
Jiukningai 'iszsigialbejo 1,209 
ligoniu, bet du žuvo. Daugelis 
isz pamiszeliu nenorėjo apleis
ti prieglauda ir reikėjo juos 
priverstinai iszneszti isz de- 
ganczio namo.

Nepaprastas Atsitiki
mas Kunigo

Providence, R. I. — Palicija 
davė žinia Katalikiszkam ku
nigui Ronaldo Gardi, kad tuo- 
jaus pribūtu duoti paskutini 
Sakramenta del 63 metu darbi
ninko, kuris likos užgriautas 
per pieskini kaina prie kurio 
dirbo. Kada kunigas pribuvo 
ant vietos, persitikrino kad tai 
buvo jo tėvas.

Tėvas 20 Vaiku Turi 
Mirti

Dupree, S. D. — Jokūbas 
Heinzemann, kuris nudure sa- 
ivo paczia ant smert su peiliu, 
praeita menesi, kada prisižiu- 
rinejo jo asztuoni vaikai isz 
skaitliaus 20, likos nusprens- 
tas ant pakorimo 15 d. Vasario, 
už savo darba.

Pasikorė Isz Gailesties
, Ir Sarmatos

Mayfield, Pa. — Jonas Czy- 
žyk, 56 metu, likos uždarytas 
kalėjime už pasigėrima ir isz 
tos priežasties labai nubudo ir 
nusiminė buk ant senatvės ap- 
laike tokia bausme. Kada ji pa- 
licijantas uždare kalėjime, jis 
kalbėjo: “Pirma karta savo gy
venime esmių aresztavotas ir 
uždarytas kalėjime. Dievas ži
no, jau daugiau tas neatsikar
tos.” — In kėlės valandas po 
tam, kada sargas peržiūrinėjo 
kalininkus ir dirstelėjo in kam
barėli Jono, rado ji kabanti 
ant savo diržo pasikorusį ir jau 
Jjuvo negyvas.

Pakliuvo In Rankas Allijentu

Szitas orinis pauksztis—eroplanas, nespėjo apleisti savo 
lizdą kada Amerikonai užėmė Afrikos pamarį. Yra tai Vo- 
kiszkas eroplanas Heinkell HM3. Amerikonai ji peržiūrinė
ja kaip jis yra padirbtas.

ŽINUTES ISZ 
UŽMARIO

NUDURE PACZIA 
ANT SMERT

Nuėjus Pasidavė In
Kalėjimą I

York, Pa. — Mrs. Flossie 
Cassell, 30 metu, motina dvieju 
mažu vaiku, likos nudurta ant 
smert per savo vyra, kuris su ja 
susibarė nakties laike, po tank 
nuejas in kalėjime, pasakė kaJ 
padare ir likos uždarytas už 
groteliu. Kada palicij antas atė
jo isztyrineti žudinsta, inejas 
in kuknia rado ant stalo kruvi
na asztuoniu coliu ilgio peili 
kuri vyras naudojo ant papjo- 
vimo savo paczios. Barnis pra
sidėjo isz nieko ir tęsęsi per kė
lės valandas. Kodėl vyras taip 
padare tai pats nežino o gal bu
vo apkvaitęs nuo piktumo ir, 
paszelumo.

Penkių Pėdu Storumo
Ir Tiek Aukszczio

Szitas storulis, Clay Wo
mack, isz Detoito, Mich., ku
ris dirba kariszkam fabrike, 
ana diena susitiko su pana 
Grace McDonald, žymi dai
nininke, kuri yra penkių pė
du aukszczio o jis, turėdamas 
50 metu, yra taipgi penkių 
pėdu aukszczio ir tiek storu
mo aplinkui.

PRISIUNSTOS
PER TELEGRAFO BIURĄ 

O. N. A.

London, Anglija — Turkija 
sutinka prigialbet Latvijai kad 
atsikratyt nuo Vokiszko jungo 
nes Latvija yra geru kaimynu 
Turkijos. Rusija sutinka ant 
tosios taikos ir prigialbes Lat
vijai visame. Manoma kad toji 
taika bus greitai padaryta nes 
Finlandija labai kenczia pini- 
giszkai ir turi mažai maisto.

London — Vokiečziai pri
vertė visus darbininkus iszeiti 
isz muilo dirbtuves, Belgijoj, 
kur uždare visa fabriką ir su
naikino maszinas o darbinin
kus iszsiunte in Vokietija prie 
kariszku darbu.

London. — Szležingeje, Len
kijoj, likos uždrausta visiems
Lenkams pacziuotis neturin
tiems da 25 metu o merginoms 
neturinczioms 22 metu. Turi jie 
turėti nuo Vokiszkos valdžios 
pavelinima ant apsivedimo ir 
turi prižadėti kad dirbs viso
kius darbus jeigu ant to bus 
paszaukti.

Jeruzalemas — Žymus Žy- 
diszkas rabinas, Herzog, szau- 
kiasi in visus Žydus kad stotu 
in Angliszka kariuomene ant 
tarnystes. Rabinas taipgi ragi- 
jna savo tautieczius kad tvertu 
savo kariszkus pulkus.

Katukas Su 4 Akimi Ir 
Dviem Snukiais -

San Bernardo, Cal. — Miko 
Sevreno kate, vadinama ‘Gray’ 
ana diena atveda keturis ka- 
cziukus isz kuriu trys buvo pa
prasto sudėjimo o vienas turė
jo ketures akis ir du snuku- 
czius. Nepaprastas kacziukas 
yra sveikas ir kaip rodos augs.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINK1T

Alisai Apsiaubin
JAPONAI PALIKO
GUADALKANALA

Netekdami 90,000 
Kareiviu

Washington, D. C. — Gua- 
dalkanalas gavosi in rankas 
Amerikonu! Japonai, matyda
mi kad neinveiks smarkiu 
Amerikonu, prasiszalino isz 
ten su didėlėms bledems, netek
dami daugiau kaip 90 tukstan- 
cziu kareiviu. Tik maža sauje
le pasiliko ant salos bet ir tieji 
turės pasiduoti Amerikonams. 
Nesenei Japonai taipgi neteko 
salos Naujos Gvinos. Priek tam 
Japonai neteko 57 laivu, 797 
visokiu eroplanu ir daug ka- 
riszko materijolo. Kiek Ameri
konu žuvo tuose musziuose tai 
valdžia da neiszdave.

Dabar Amerikonai pasiren- 
gineja užklupti ant Japonijos 
su daugybe eroplanu ir laivais. 
Kada tasai užklupimas ketina 
atsibūti tai yra laikoma dide
lėj slaptybėje.

Už Viena Vokieti
Suszaude 50 Žmonių

New York — Žinia per rei- 
dio skelbia buk 50 gyventoju 
Belgrade likos suszaudyti už 
nužudymą vieno Vokiszko ser
žanto. Daug žmonių likos ar- 
esztavota.

Aresztavojo 200
Japonu Kuboje

Havana, Kuba — Kubos val
džia ana diena aresztavojo 200 
Japoniszku gyventoju kurie 
buvo nužiūrėti už sznipinejima 
del Vokiecziu szalies.

Visi bus nusiunsti ant salos
Matanzas in nelaisviu abazus. 
Taipgi aresztavota devyni Vo- 
kiecziai už toki pat prasižengi
mą.

UŽKALBINO GRABA

Po Tam Atėmė Sau
Gyvastį

Groversville, Ind. — Patri
kas McShay, nuejas pas grabo- 
riu, iszsirinko sau graba pa
liepdamas graboriui atvežti ji 
ant rytojaus in jo narna, pri
mindamas jam kad to neuž- 
mirsztu nes tai lakai svarbus 
dalykas.

Ant rytojaus, vakare, Patri
kas buvo rastas negyvas palik
damas laiszkeli kuriame rasze 
idant graborius ji indetu in 
graba kuri sau buvo iszsirin- 
kes. Graborius iszpilde jo norą. 
Patriko motere buvo nuo jo 
persiskyrus keli menesei adgal 
ir tas ji pristūmė prie nusiszo- 
vimo.

O Karkova
Karkovas Neuzilgio Bus Paim
tas, Apsiaubtas Per Rusus Isz 
Visu Pusiu; Vokiečziai Neturį 
Pasisekimo; Italai Neteko 27,- 
000 Kareiviu Rusijoj — Japonai 
Neteko 90 Tukstancziu Karei

viu Prie Guadalkanalo
Prezidento Sunūs

Kariuomeneje

Pulkininkas Elliott Roose-
veltas, prezidento sūnūs, at
sižymėjo laike lekiojimo kur 
ten Tuniso j e, Afrikoj, trauk
damas paveikslus isz kares 
lauku. Jis pasirengineja su 
savo kamera, iszlekti virsz 
nevidonu abazu, nutraukti 
paveikslus nevidonu.

Szunes Ir Kates Prie-
žastim Persiskyrimo

New York, N. Y. — Pearce 
Allison aplaike persiskyrimą 
nuo savo moterėles Grace, kada 
jis apsakė sudžiui savo prie
žastį del ko jis negali ilgiaus 
gyventi su savo prisiegele. 
Aiszkino jis buk jo paeziule 
visai apie ji nesirūpino tik per 
isztisas dienas glamonėjosi su 
10 katėms ir szesziais szunimis. 
Motere taip buvo užimta savo 
“mylimais” kad visai užmir-l 
szo jog turi vyra. To buvo jam 
už daug ir nutarė geriau atsi
kratyt nuo tokios moteres ku
ri myli tik savo szunes ir ka
tes. Vyras pasakė sudžiui jog 
jeigu motere butu ji taip gla
monėj us ir dažiurejus kaip sa
vo szunis tai meiliai butu, pa
silikęs namie. Allisonai gyve
no su savim tik septynis me
tus.

- Pirkite Apgynimo
X Czedinimo Bondus 

ir Markes.

MOSKVA — Svarbus miestas Karkovas 
sziadien randasi pavojuje nes Rusai turi apsiau
bė ji isz visu pusiu isz kur Vokiecziu negali isz- 
sigauti ir tikimasi kad ten atsibus didele Vokie
cziu skerdyne. Czugujevas, Volcznaskas ir kiti 
svarbus miestai jau likos užimti per Rusus su di
dėlėms bledems del Vokiecziu kur neteko svar
biu geležkeliu, kurie jiems pristatinėjo maista 
ir amunicija. Daug miestu ir miesteliu likos at- 
muszti nuo Vokiecziu. Vokiečziai bėgdami isz 
tosios aplinkines paliko sužeistus savo draugus 
kurie melde pagialbos bet vietoje juos suszelpt 
tai juos užmuszdavo kad palengvint ju kenteji-
mus.

Vokiečziai tikėjosi kad su atėjimu vasaros 
sudrutins savo pulkus su naujais kareiviais ku
riu jau mažai turi nes ju daug žuvo aplinkinėje 
Stalingrado ir kitur. Vokiečziai turi apie szimta 
tukstancziu kareiviu aplinkneje Azovo, bet isz 
ten negali pabėgti nes yra apsiaubti isz visu sza- 
liu kur kenczia bada ir didelius nesmagumus. 
Aplinkinėje Donato taipgi daug kareiviu yra 
apsiaubti ir juos negali naudoti ant kitu fruntu.

Italai pripažino buk j u ka
reiviai, kurie prigialbinejo Vo- 
kiecziams Rusijoj, jau neteko 
27,000 ir 10,285 gavosi in Rusu 
nelaisve. Ant Balkanų neteko 
apie 500 vyru ir kitose szalyse 
didelis skaitlis žuvo. Todėl ka- 
riszkas ministeris jau atsisakė 
siunsti kareivius in pagialba 
Vokiecziams.

Afrikoje Amerikonai, Ang- 
likai ir Francuzai smarkiai ko
voja priesz Vokieczius aplinki
nėje Tuniso. Francuzai yra ap
ginkluoti su naujausio budo 
tankoms ir ginklais kas prigial
bes supliekti Vokieczius.

Daraktorius mokyklų, Pedro 
Verges, užsikeisejo ant gyvas
ties Argentinos ministerio, Gu- 
allermo Rothe, szaudamas in ji 
kelis kartus bet ant giliuko ne

pataikė. Verges likos tuojaus 
suimtas ir uždarytas kalėjime.

Dvi Moteres Susimusze
Už Viena Centą

Pittsburgh, Pa. — Dvi kai- 
minkos susimusze už viena cen
tą. Vieną randasi ligonbuteje o 
kita kalėjime. Keturi vaikai 
Elzbietos Kvasik bovinosi su 
penkiais vaikais Mares Vassil. 
Visi tuo paežiu kartu pamate 
ant ulyczios gulinti viena centą 
ir devyni vaikai mėtėsi paimli 
centą isz ko kilo riksmas ir 
pesztyne tarpe vaiku. Ant riks
mo adbego abi motinos vaiku 
apmalszyti juos. Kvasikiene, 
pribėgus prie Vassilienes, kir
to jai per galva su pienine bon- 
ka, perskeldama jai pakauszi. 
Motere gal mirs nuo sužeidimo.

i i



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.Kas Girdėt i galėtu suszelpti savo vaikus. Gilios spiritualislai (iszszauwto- 
i Tanikei atsitinka kad tėvai jai dvasiu) tvirtina buk tai 
įtik lankia idant atsikratyt nuo yra galima, yra tik apgavyste 
savo vaiku, ypatingai dukrelių, o tieji 'kurie tvirtina buk jie ga- 
Iszkelia vestuves, duoda kėlės lį tai padaryti, yra tik melą-

VOKIETIJA PO NACIAIS
Szitu Dienu Knygos — Apžvalga Step. Pearce

bos yra daug giliau insisprau-Į New Orleans, Cleveland, (lin
do žmonių sanmoiieje negu bi. cinnati, Columbus, Detroit, In- 

. ........ klianapolis, Chicago, Milwau- 
iszkilo paskutiniame kee, Minneapolis, St. Paul, St.

kokis politinis rusi tikinimas,'
kuris
szim,tanelyje. Konservatyvi I Louis, Kansas City, Denver,
Prūsu militarine kliase yra San Antonio, Los Angeles, San 
treczias elementas, kuris nepa- Francisco, Oakland ir Port

land.

Koikia naciu Vokietija yri vidutine kliasa. Žmones dabar 
nuo pradžios rytu fronto karo, iiisitikino, kad ne revoliucija 
pasako Howard K. Smith, savo in vyko bet regresija; ne socia- 

... -unus jau ne yra ju vaikais pateks in 'dangų tai isz ten ne- (Knygoj ‘ Last Irain irom Bei-^lizmas, bet forma kapitalizmo 
jo turėdami kiek pinigu, deda uores iszeiti trankytis po svie Du.#’ Autorius, kinis )ia (-o- su feudalistinems teisėms tui- 

lumbia Broadcasting System tingiems. Jie suikure viena isz 
reporteris, 'buvo paskutinis A- geriausiai apsaugotu plutokra- 

tai ji isz ten ne- merikos kores'pcndentas aplei- ciju, kurios lygio nežino nei 
sti Vokietija pereidamas Sz ve i- viena tauta; tuomi paežiu laiku 
Įcafijos rubežiu Gruodžio 7 d., mažos krautuves ir ndustrijos 
1941 m. mirė kaip muses.

j Spalio 9 d., 1941 m. po. Smith Trys atskiros grupes vis dau- 
buvo Berlyne kada Dr. Otto giau prieszinasi naciu progra- 

I Dietrich, Hitlerio spaudos sze mai. Pirma, komunistai, kuriu 
jfas pranesze visiszka sunaiki- skaiezius nesiekia daugiau 
nima Rusu armijų. Vokiecziu dvieju tukstaneziu pritarėju ir 

| morale tada buvo paezioj auk- kurie įiesusiorganizave, neap- 
San Diego, Calif. — In Rau-1 s/4L;jnoj, bet kada žmones pa- siginklave ir inugazdinti likimu 

dono Kryžiaus Draugavę alej°‘mate kaip Propagandos minis- ju aktyviu draugu. Antra, yra 
Mrs. Carolina Bernold su Pra-iterija jiems melavo apie pro-, bažnyczia, ypatingai Kataliku 

Iszymu idant iszkastu lavona j gresa ,k()vn “moora.ie 'krito in 
josiois sūnaus, kuris dingo mu-!juocĮa bedugne, isz kurios nie- 
szyje Havajoj indėnai likos pa- kas negales jos iszkelti, iszsky- 
1 aido tas.
Draugavę apreiszke nelaimiu- 'rklį .pergalejima karo,” Žmo

gui motinai, buk nežino kur nes pradėjo bumbėti, produlkci- 
yra palaidotas jos sūnūs lies ja ^lUg0) Gestapo padidino sa- 

dievaieziu jog kasdiena skaito 
dolerius dedami juos in pan-' 
cziaka o vaikams nesiskubina 
su pagialba ir niekad ncužklau- 
sia ar jiems reikia pinigu arba 
kaip jiems pasiveda. Kartais 
atsitinka, kad vaikai gyvena 
tėvu stubose o kada jie negali | 
užsimokėti randa, tėvai iszme- 
ta juos laukan.

Tėvai skundžiasi buk ju vai-j 
ka i nepaklusnus, 
juos ir nemyli bet 
la tėvai pasėja, tokia tegul ir, 
renka. ’ ’ 
< Nevienoki tėvai ir ne vienok i 
vaikai! < C z

dovaneles ir mano kad savo giais ir apgavikais, 
priederyste jau atliko, būdami Musu nuomone taipgi yra lo
tosios nuomones kad dukrele kia nes jeigu žmogus, numiręs.

Laikraszcziai skelbia buk 
tūlas Kinczikas aplaike persi
skyrimą nuo savo moteres kuri 
jau buvo mirus 'kelis metus ar s 
priesz tai. Apie taji nepaprasta | 
persi sk'y r ima K i n i s z k i 
raszcziai rasze sekancziai: Ki
ni szkas turtingas kupezius, 
Liinik-Wai, buvo naszliu per ko-’ vaikai? 
lūs metus ir nutarė apsipacziuo-laP^e vaikus, julk mes patys lu
ti vela. Ęepoilgam iszpilde sa
vo užmanymą ir apsipaeziavo. Le panasziai dasidirlba.” Tai 
Iii metus laiko jo antra motore 
apdovanojo ji dukrele. Po pa- i supina., kiek tai prigialbetu

gu, deda uores iszeiti trankytis po svie 
laik- .iuos i11; bmika arba atiduoda in ta ir bauginti gyventojus o jei

gu patenka' iii ten, kur velniai 
verda smala, 1
iszleis ant vakacijos ant musu 
žemes.

rankas kokiam biznieriui kuris 
isz tuju pinigu daro bizni. O 

Ak, ka ežia rūpintis

rejome sunkei dirbti, tegul ir

yra lenktynes už doleri! Nesi-

vaikams, pakol jie patys galėtu 
sirgo ir negalėjo pasveikt. Daik- dasidihbti o ir patys turėtu isz
gimdymui dukreles, motina ap

tarai negalėjo jai pagial'bet ir 
iszgydyt. Ant g

to džiaugsma. Nepamano kokia' 
ay-'alo liikos pa- Rems 'Padarytu linksmybe 

szaukti visokį burtininkai ivIturėtu ju meile ir prisiriszima
užžadėtojai, kurie nutarė 'buk 
dvasia pirmutines moteres per
sekioja antra. Prikalbino Kin- 
czika idant tasai inneszrtu pra- 
szyma in suda ant persiskyri
mo nuo pirmos paezios taip, ro
dos ji butu gyva. Kinczikas ap- 
laike persiskyrimo popieras, 
kurias sudegino su tinkamoms 
iszkilmems, prie altoriaus. Po 
ceremonijai jauna pati pradėjo 
pasveikti ir sziadien yra visisz- 
kai sveika.

Puiki istorija, ar ne, bet ar 
tai teisybe, tai mažai mus ap
eina.

Girdot kad tikejimiszka sza- 
ka Metodistu czionais Ameri
koj inncsz in ateinanti Kon
gresą AVashingtone, peticija, 
spirdamiesi idant padaryta 
naujas tiesas kas kiszasi szven- 
timo Nedeldienio. Mat, tieji 
Metodistai nori ii)vesti tokias', 
permainas czionais Amerikoj 
kad jeigu tosios tiesos invyktu 
tai padarytu dideles bledes vi
sam sklypui ir neužganadinima 
tarpe gyventoju. Sztai ko tieji 
bambilistai spiresi:

Idant visas darbas nustotu 
Nedeliomis, uždrausti spaus
dinimą laikraszcziu Nedelio
mis, uždaryti visus teatrus, ge
ležinkelius sulaikyti nuo ėjimo 
ir automobilius kaipo ir stryt- 
karius ir visa Nedelia privalo 
būti praleista ant maldos ir pa
silsi©.

Tik nežine ka tieji Metodis
tai padarytu su bažnyczioms 
nes dvasiszkieji taipgi yra dar
bininkais, apmokami per žmo
nis ir turi dirbti Nedeliomis.

Mirusis Simus Apreisz 
ke Motinai Kur Yra 

Jo Kapas

terikintas ir isz kurio galima 
tikėtis pasipriesziniimo.

Pakol atsiras priežastis, Vo 
kiecziu žmones neinvykdys 
perversme. Autorius inspeja, 
kad jeigu mes jiems nepasiūly
sime vietos pokariniam pašau-į 
ly, negalėsime juos privilioti 
prie saves. P. Smith pataria 
mums iszaiszkimti musu karo 
tikslus ir siekimus netik savo 
žmoniems bet ir Vokiecziams. 
Jeigu mes to nepadarysime ka
ras gales ilgai užsitęsti nes Vo- 
kiecziai spareziai kariaus, ne
paisydami kad iszskyrus gy vy
bes, jie daugiau neturės ko pra
rasti.
—Common Council for Amer. Unity

American Red Cross Hqts., 
Washington, D. C.

.! 1'.' J

BALSAI ;
MUSU SKAITYTOJU

Jurgis Povilaitis, isz Frack
ville, Pa., raszo: Prisiuncziu 
tamistoms užmokesti už laik- 
raiszti “Saule” ant viso meto 
ir da skaitysiu pakol matysiu 
ir Dievas suteiks man regėji
mą. Acziu szirdingai kad ne- 
suilaikete man laikraszti kuri 
myliu labai skaityti!
SKAITYKIT “SAULE PLATINKIT

Kashatus, 
raszo: Bri

del saves nuo savo vaiku o ta
da tieji vaikai nelauktu su ne-, 
kantrybe ju mirties ir turto bet 
prieszingai, — viesžpatautu 
meile ir paguodone.

Tanke! atsitinka taip jog tė
vai, ar tai n:aszlys ar naszle, 6 
taip yra a.pjakinti pinigiszku ’ ....

apie tai neturi jokiu dokumen- vo Berlynyo garizona ir aresz- 
Alotina padavė vinsziniii- {avimai pasidaugino.
\ieta km landasi kapas j pelliki menesiai karo Rusijoj, 

Ant užklausimo ^°''iuporįus Sako, kainavo Vokie- 
cziu žmoniems 4/5 ju savaites 
'racijonuoto maisto. Naciai ne- 

■sapne ii apiake sumažino racijonus bet pristatė 
Į mažiau mėsos krautuvėms ir 
restauranaims. Kada autorius 
apleido Vokietija, jis teisingai 
galėjo praneszt Ikad žmones ne
turėjo paikai lik amai kuo pra
misti. Civiliu ligonines buvo 

i perpildytos; ilgesnes valandos 
ir žemesnes algos pablogino 

įsanlygas. Užimtose teritorijo
je, produkcija žlugo net 50% 
del 'blogo maisto ir 'bendros de
moralizacijos. Pav. produkci
ja lokomotyvu visu industrijų 
Vokiecziu kontrolėj — krito 
ligi 1,400 per metus laiko. Ka
dangi apie 4,090 'buvo prarasti 
Rusijoj per pirmus 6 menesius 
kovos, tas skai'czius buvo trijų 
motu produkcijos.

Naciu valstybe, autorius ma
no, negali aptarnauti reikme- 
nimi apie 90% Vokietijos žmo
nių. 1933 metais, kada Hitleris 
pereme valdžia, jis buvo arti
mai surisztas su placziu skai- 
cziumi žmonių; su turtingais, 
su vidutines kliases ir su labai 
maža dalele darbininku. Bet 
laikui bėgant, kada, kariuome
ne pasidarė galinga, szie ry- 
sziai pradėjo atslūgti. Paga
liau szis skylimas tarp Hitlerio 
ir žmonių darėsi vis platesnis 
ir karas su Rusais ji visiszkai 
atitolino nuo žmonių.

Palaipsniui naciai sunaikino

i tu.
' k am s
: sūnaus.
kin kudu ji žino apie tai, mo 
tina apreiszke, buk sūnūs ipasi 
rodo jai
kei kur jisai likos palaidotas.

ims visapusiai galutina milita-

kejo in tai, 'bet prispirti ant 
motinos praszymo, iszsiunte te- 
degraina in tenai su praszymu 1 

neguodoia ' .. , r> - i ‘°. ’ surasti lavonu. Žmonis rado
kokia sek - ■ . , . rant lavono'bilietą ir medali su 

i jo numariii ir adresu, mot inos,

jo motinai. Lavonais žuvusio 
sūnaus likos atgabentas pas

AI irusieji negali susikalbėti 
su mirusiais.

Maro Houdini, naszlo mini- Kam|o,1() Kryžiaus Draugavo, 
šio žymiausio magiko ir spiri- , . . . i.7 . i kuriui nepavvdekite auku, ka-
tualisto (kuris iszszaukinejo i , . . ,1 . . . ida ateis pas jus rinkėjai auku.dvases), per deszimts metu,! 
nuo 'kada jis mirė, kožna meta, 
dienoje metiniu su'kaktuviu jo 

Imirties, sėdėjo ji tamsiam kam
barėlyje temindama ant jo pa
veikslo ir laukdama kokios 
nors žinios isz anos puses kapo, 
kaip jis da priesz mirti jai pri
žadėjo padaryti 'bet jis neatėjo 
pas ja ir neprakalbėjo. Ponia 
Houdini sake reporteriams 
laikraszcziu buk ji nori kad 
svietas dažinotu teisybia pakol 
ji mirs. Kalbėjo ji: “Alano vy
ras galėjo pasiliuosuoti nuo 
visko būdamas gyvu, bet jeigu 
jis man negali praneszti kur jis 

matu stovi ilgiaus ne kaip antjyra i1’ kaip jam einasi ant ano 
blogo. Prie to galima prilygiut svieto, tai viskas yra apgavys-

Ant to ^a ir daugiau in tai netikiu.” 
Alotere kalbėjo toliaus Imk

Žinomu dalyku yra, kad na
mas, pastatytas ant geru pa-

paraszytu klausymu ir katras

naujai vedusia porele 
neužsibaige ju laime, nes prie 
meiles, reikia jaunai porai da ji padare sutarti su savo vyru 
ko kito. Reikia, jiems pamato priesz jo mirti, padavė vienas 
ant kurio galėtu pasiremt isz Į kitam užpeczetyta koperta su 
pradžių idant pasirengtu kovo
ti su ateiezia, — tai yra, szio-'pirmiau mirs, kad ant to klau- 
kia tokia pagialba be kurios ne symo atsakytu.
tik ju meile atszaltu bet kaip1 Motore už gyvasties vyro 
tai tanikei atsitinka, patraukia prigialbinejo jam iszsiliuosuo- 
paskui save baisias pasekmes, t i isz lenciūgu, paneziu, užra- 

Tankiai atsitinka 'kad jauni- kytu kuparu ir baczku todėl 
kis apsivedęs, stengėsi sau pa- dabar netiki kad po mireziai 
kloti lizdeli bet norints stengėsi mirusieji galėtu susineszti su 
visom, pajiegom tai padaryti gyvais; laukdama deszimts me- 
heturi ant to užtektinai pinigu, tu ant jo atsakymo. Sėdėjo ji 
Pakol dasiekia tojo tikslo, pra-'per deszimts metu, dienoje su
bėga daugelis metu, pasensta kaktuviu jo mirties,, tamsiam 
ir ant galo yra netinkamu prie kambarėlyje, laukdama nuo .jo 
darbo ir visi jo sapnai, užmany-J kokios nors žinios bet “d vasia 
mai ir pasistengimai dingo o mano vyro nesusinesze su ma- 
kalte tame daugiausia yra te- nim ir dabar yra mano proga 

atsakyti ant tuju klausymu, aryai.
Nekaltiname czionais tėvus, mirusieji gali susikalbėti su gy- 

kurie patys nieko neturi bet at- vais ar ne.
kreipiame atydą ant tuju kurie

> A
Visi tieji perstatymai,

Bažnyczia, nes “szaknys tiky-

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
-:- KRAUJO AUKOTOJAI -:- 

(Iszgelbsti Musu Kovojanczius Vyrus Visam Pasaulyj)

Prezidentas Rooseveltas pa
skyrė Kovo menesi, 1943 m.., 
kaipo Raudono Kryžiaus me
nesi. Per ta laika Rami. Kry
žiaus Fondas isz $125,000,000 
bus surinkta. Szis reikalaus su
vienytos paramos kiekvieno 
asmens ir grupes visoj szalyj.

jo iszgel'beti gyvybe. Bet nuo 
pasaulio karo lauku raportai 
inrodo, kad 'plazma užima la
bai svarbia role sužeistųjų gy
dyme.

Buvo Leonard Frontakowski, 
“boatswains mate’’ naikintuvo 
Kearney kada jis buvo torpe-

Poni Margarieta 
isz Glen Lyon, Pa., 
siuneziu tamistoms užmokesti 
už “Saule” ant viso meto, ku
ria siuntinekit man du kartus 
ant sau vai tęs. Asz esmių jau 
susilaukus daugiau kaip 70 me
tu ir skaitau jusu laikraszti 
daugiau kaip 40 metu. Myliu 
ja labai skaityti ir skaitysiu 
pakol “Saule” iszleidinesite. 
Acziu szirdingai jum ir vėlinu 
viso labo visiems!

motina ir palaidotas.
Su tokiais dalykais užsiima

Neužmirszkite Guodotini Skai 
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už 
miražo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio PASKUBINKITE f » ' 
SAULE PUB. CO. Malanov City. Pa

PUIKI ISTORIJA

TIKTAI,. . . 50c
SAULE PUBLISHING CO.,

Japonu Skarbas Gavosi In Rankas Amerikono

Seržantas William B. Richards, isz Fitchburg, Mass., 
peržiūrinėja savo skarba susidedanti isz Japoniszku pini
gu ir kitu brangenybių, kuriuos Japonai paliko paskui sa
ve bėgdami isz Solomonu salų. O gal tasai seržantas turės 
kada proga pasinaudoti isz tu pinigu kada Amerikonai in - 
eis in Japonija. 1

Keli isz musu žino tiksliai ir duotas nakti, Spalio 16 d., 1941 
kiti neaisžkiai, ka Raud. Kry- m. Sužeistas ligi mirties, jam 
žius reisžkia ir ka jis daro, kad buvo duota 3 kraujo perlieji- 

mai ir kaip laivas priplaukė in 
uosta, dar daugiau kada buvo 
perkeltas ligoninėn. Sam Kurtz 
irgi buvo tam paežiam laive 
“torpedoman’. Jis neteko abie
ju kojų 'bet sziadien gyvas nes 
gavo 15 plazmos perliejimu. 
Tai buvo Kurtz 'kuris Rugsėjo 
meni. 1942 m. atvyko in Wash- 
ingtona isz Philadelphijos Na
vai Hospital ir užkėlė Army— 
N'avy “K” dovanota Amerikos 
Raud. Kryžiaus Kraujo Auko
toju Aptarnavimo skyriui už 
pavyzdinga darba.

Kitas buvo Wayne Fogel- 
strom, kuris iszgyveno Perlu 
Uosto užpuolimą. Jis buvo rim
tai sužeistas bet szeszi perlie- 
jim'ai iszgelbejo jo gyvasti. Mel 
Vau Kuren, kuris nuszove pir
ma Japonu lėktuvą Perlu Uos
te, yra kitas kuris gerbia tuos 
visus žmones, kurie aukoja 
krauja iszgelbeti gyvybes mu
su kovojaneziu vyru. Sunkiai 
sužeistas, Vau Kuren gavo asz- 
tuonis perliejimus su plazma 
isz Ha va jos pasiausta per Ame
rikos Raud. Kryžių.

Ir John Pica. Sužeistas kada 
naikintuvas Herrman buvo tor- 

j pėduotas Midway salose jis bu
tu miręs jeigu in laika nebutu 
duota jam penki perliejimai. 
Jo žmona, invertindama ta, jau 
tris kartus aukojo kraujo ir dar 
du kartu aukos.

Per 1942 m. daugiau kaip 
1,000,000 aukotoju aplanke 
Raud. Kryžiaus kraujo rinki
mo centrus. Pereita Sausio 
men., Armija ir Laivynas pra-

sumažinti kanezias kurios szia- 
diena. pasiklydo visam pasauly. 
Žinome kad jis aptarnauja mu
su ginkluotas jėgas ir padeda 
lavinti tulkstanczius civiliu 
žmonių pirmos pagel'bos, namu 
staugimo, maitingumo ir kitu 
dalyku. Toliau, žinome kad 
Raud. Kryžiaus savanoriai ga
mina laibai daug chirurgiszku 
bandažu, (kiti gamina 'drabužius 
pabėgėliu paszalpai ir dar kiti 
dirba visokios ruszies darbus 
kaip “canteen” darbus, paru- 
pinima transportacija, pagelbs
ti slaugėms (nurses aid), atlie
ka invairius ofiso darbus ir 
dar apie tūkstanti ir viena 
smulkmena kurios reikalin
gos palaikyti tokia milžiniszka 
organizacija sklandžio formoj.

Nuo atžvilgio vyru, kurie 
sziadiena muszasi placziai isz- 
plestose kautynėse vienas isz 
svarbiausiu Rail'd. Kryžiau^ 
darbu yra Kraujo Aukotoja 
Skyrius. Kraujas, kuris paau
kotas szimtais tukstaneziu sa
vanoriu gelbsti gyvybes kur 
tik musu kareiviai ir jurininkai 
užsiėmė karo rimtais darbais. 
Ne mažesnis autoritetas, kaip 
Laivyno Vyriauses Gydytojas. 
Rear Admiral Ross T. McIntire 
neseniai pareiszke:

“Tai yra stebėtina, bet tik
ra tiesa., kad Laivynas praran
da mažiau negu viena nuoszim- 
ti sužeistųjų Guadalcanale. Per 
pirma pasaulini kara, daugiau 
negu 7% sužeistųjų mirė. Szios 
■kaitlynes neapima vyrus už- 
nusztus kautynėse. ’ ’

Sužeisti, jis pranesza, lėktų- sze Raud. Kryžiaus parūpinti 
vais nugabenti in sala kelis 4,000,000 aukotoju 1943 m. Tas 
szimtus myliu toliau. Priesz ,reiszkia apie 80,000 per s'anvai- 
perkelima net paežiam karome, 
lauke, jiems, duodama pirma

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

M. Aseviczia, Kearney, N. 
J., raszo: Sziuomi laiszku pri- 
siuneziu užmokesti už “Saule” 
isz kurios turime daug nau
dos ir pasilinksminimo. Asz 
esmių senas skaitytojas ir be 
“Saules” hutu man nuobodus 
gyvenimas.

Viliam Vitun'ski, isz West 
Frankfort, Ilk, raszo: Mes, Vi- 
tunskai, pasveikiname tamstas 
su Naujais Metais ir kad Die
vas laimintu jus jusu darbuose 
kanuogeriausia ir duotu jum 
geros sveikatos. Acziu už siun
tinėjimą laikraszczio ant laiko. 
‘ ‘ Saule ’ ’ mums patinka geriau- 
se ir acziu už jus rūpesti leidi
mo taip smagaus laikraszczio 
bet reikia ir tai neiržmirszti vi
siems, kad už ji ir reikia užsi
mokėti, nes be pinigu jokis biz
nis sziadien neeitu. Prisiun- 
cziu ir asz užmokesti ant visu 
metu už laikraszti, o ne taip 
kaip nckurie meldžia kad duoti 
paskaityti laikraszti, bet už ji 
nenori užmokėti. Acziu jums 
szirdingai už leidimą taip sma
gaus laikraszczio isz kurio tu
rime daug smagumo ir pralei
džiam linksma laika skaityda
mi ji!
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Poni A. Giedraitis, isz Rus
sellton, Pa., raszo: Prisiuncziu 
užmokesti už laikraszti ‘Saule’ 
ir acziu kad man jos nesulaike- 
te. Asz myliu ja skaityt ir 
skaitau jau ilga laika ir skaity
siu pakol galėsiu. Manau kad 
tai geriausias laikrasztis kokis 
sziadien yra iszleidžiamas.

Pristatyti reikalaujama skait-' 
pagel'ba sustabdyti kraujavi- liu 7 nauji centrai buvo atida-1 
ma, dažnai jie gauna kraujo ryt ir sziadien ju yra 31, sekau- 
plazmos perliejimuiS ir naujai 
iszrastus vaistus “Sulfanila
mide” grupes, kurie sulaiko 
rrapjo užkrėtimą.

'Laike karo labai sunku suži
noti 'kaip kraujo plazma pade-

ežiuose miestuose —
Boston, Hartford, Brooklyn, 

(N.Y.), Schenectady, Roches
ter, Buffalo, Pittsburgh, Har-

I more, Washington, Atlanta,

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes ::
---o---

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

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

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



“SAULE” MAHANOY CITY, I*A.

Laimingas Vyras
J'SZ stacijos Bolognoje, guliu- 

ežios tarp Maskvos ir Peters- 
burgo, judinasi pasažierinis 
trūkis. Viename, antros klesos 
skyriuje del “rukianieziuju,” 
snaudžia penki keliauninkai. 
Neseniai pasidrūtinę bufete, o 
dabar atsiloszia in minksztas 
sėdynės, rengiasi užmigti. Ty
kiai atsidaro durys ir skyriui! 
ineiiia auksztas, kudas jega- 
mastis su ruda skrybėlė ir gra
žiu plosczium, panaszus in ope- 
lecziu korespondentą, Verne’o 
apysakose. Stovi jis viduryje 
vagono, lengvai dūsauja ir il
gai primerkdamas akis žiuri in 
keliauninkus.

— Ne! — tai ne tas, — mur
ma.

— Velniai žino kas tai yra! 
Galima iszeiti isz proto.

Vienas isz keliauninku in ji 
žiuri ir linksmai juokauja.

— Ponas Jonai! Tai ponas? 
Kas per susitikimas!

Kudas ponas Jonas suvirpo, 
pasižiurėjo ir suplojo rankom.

— Ha, kapa metu! Ponas Pet
rai! Nesupratau, kad ponas szi- 
tuo trukiu važiuoji.

— Kaip ten pas poną ?
— Dėkui, netaip blogai. Tik

tai... ot, begaliu tropyti vagone 
savo skyriaus. Idijotas isz ma
nes. Esu vertas botago.

Kudas ponas Jonas supasi ' 
vagone stovėdamas ir juokėsi.

— Taipgi atsitikimas! Po an
tram varpeliui iszejau ant ko- 
nialko. Suprantama, iszgeriau. ■ 
Bet kad kitas bufetas per toli, 1 
tai pasirengiau iszgerti kita. 
Geriu, — o ežia treczias varpe
lis. Begu, kaip padūkęs ne- 
szuosi, inszoku in pirmutini va
gonai Na, tegul ponas pasako, 
ar me idijotas isz manes! Ka? 
Dardanelskas asilas.

— Ponas matau jog turi auk
sini humorą! Tegul-gi ponas 
sėdasi.

— Ne, ne, einu jeszkoti savo 
vagono. Buk ponas sveikas.

— Patamsėję ponas gali dar 
nuo platformos nukristi, ponas 
paskui ras savo vagona. Ses- 
kis-gi, ponas!

Ponas Jonas dūsauja ir sė
dasi.

Turbut yra labai susijudinęs, 
sėdi kaip ant špilkų.

— In kur ponas keliauji'? — 
klausia ponas Petras.

— Asz? svietai!. Galvoje tu
riu toki kvaitulį, kad pats ne
žinau in kur keliauju. Ha! ha! 
ha! Geradejau mielas, ar matei 
ponas kada laiminga durnių? 
Ne"? Taigi, žiūrėk ponas! Turi 
priesz save viena isz laimin
giausiu žmonių! Taip! Ponas 
nieko nematai ant mano veido ?

— Taip yra... matomai, kad 
ponas... bisiki... to...

— Turbūt turiu visai kvaila 
veido iszvaizda. Gaila kad nėra 
veidrodžio. Ja nežinosi kad vir
stu in idijota. Duodu ponui žo
di! Ha! ha! ha! Ar gali ponas 
sau insidemeti, kad asz esu, nei 
mažiau, nei daugiau, tiktai ke
lionėje po szliubui! Na, ar ne 
esu idijotas?

— Pone! Ponas apsivedei?
— Sziadien, geradejau, szia- 

dien. Szliubas ir tuo jaus in ke
lione.

— Vinczevones, linkėjimai, 
kaip paprastai tokiuose atsiti
kimuose.

— Tai del to isz pono toksai 
elegantas — juokiasi ponas 
Petras.

— Ba, del visiszkos svajones, 
net perfuma apsiliejau. Iki au
sų inlindau in szito svieto mar- 
nastis. Ne rupeseziu, nei mįs
lių, nieko, tik jaueziu toki... 
ezortas žino kaip tas pavadin-

Geruma, ar kaip ten?... Nuo 
taip

akis
‘ ge-

ti 
pat užgimimo da niekad 
linksmai nesijaueziau.

Ponas Jonas užmerkia 
ir net galva kraipo isz to 
rūmo.”

— Laimingas esu iki pat pa
sibjaurėjimui! — kalba toliau.
— Na, tegul ponas pats apsudi- 
na. Eisiu dabar savo vagonai! o 
tenai, ant kanapos, prie lange
lio, sėdi asabele, kuri, tegul 
taip pasakysiu, atsidavus man 
su visu kiniu ir duszia, pone! 
Tokia blondine! Karvelėli ma
no! Saldybe mano duszios! Ko
jyte paveikslai!! Kristau, Po
ne! Rankute! Tai juk ne tokia 
lopą kaipo pono, tai pilna mag
netizmo, alegoriszka. Taip pa- 
imeziau ir suvalgycziau tokia 
rankute!... Eeee... ale ponas ne
supranti. Materijalistas! Tuo- 
jaus ko ponas apsivesi — tai 
tik tada viską atjausi.

— Taip, taip, tai-gi einu savo 
vagonam Tenai esu nekantriai 
laukiamas. Jaucziu pasveikini
mo gardumą! Stebuklingas 1111- 
siszypsojimas. Atsitupiu ir taip 
dviem pirsztais už smakruko.. 
Ponas Jonas sukinėja galva ir 
net springsta tuo laimingumu.

— Paskui guldau savo galva 
ant jos peties ir apsikabinu. 0 
ežia ramu spakaina, poetiszka 
prietamsa.

— Visas svietas prisiglaustu 
prie 'krutinės toje valandoje... 
Ponas Petrai, pavėlink poną 
apsikabinti!

— Su mielu noru.
— Prieteliai apsikabina, ke 

liauninkai juokiasi o laimingas 
vyra s toliau traukia:

— 0 del didesnio idijotizmo, 
kaip apysakose sako — del iliu
zijos, einasi bufetai! ant stikle
lio vieno, antro, treczio. 0 tada 
jau galvoje ir krutinėję kas to
kio, kad ir pasakose to nesuras
tum. Esu 'žmogum mažutėliu, 
pasiturineziu o rodosi neturiu 
rubežiu... Visa svietą su savimi 
apimu...

Keliauninkai linksminasi isz 
laimingo vyro ir ponas Jonas 
jau turi penkis labai žingeidus 
klausytojus.

0 jis sukinėjasi kaip ant in- 
degusiu anglių, spjaudo, mo
suoja rankom, szneka net uždu
sęs1 ir nuolatos juokiasi. Keliau
ninkai jam juokais antrina.

— 'Svarbiausia, ponai, tai 
mažiausia mislyti. Tegul vel
niai analizu! Norisi gerti, — 
gerk, ne filozofuok, ar tai vo- 
dina, ar ne. Tegul velniai filo- 
zofija, psycliologija ir ten to
liau !

Per e i 11 a 'k u nd uk t o r i u s.
— Mielas pone, — kreipiasi 

ponas Jonas — kaip ponas eį-j 
si per vagona No. 209, tai tegul lione po svietą ir liudymas apie Jezu 

ponas pasako poniai su baltu Kr^tu‘ 
paukszcziu, kad asz esu ežia.

- Klausau, bet szitame tru- 'kalingais padėjimais, 

kyje nėra vagono 209, yra .
— Tegul bus 219! Vis viena! 

Taigi tegul ponas tai poniai pa-j T' 
sako: “Vyras sveikas ir 
vas. ’ ’

Ponas ūmai nusitveria sau nytojaus Jezuso Kristuso, perraszyta 
v isz laiszkos rastos grabe mums Iszga-

UZ galvOS. nytojaus Jeruzolime. Preke,........... 5c

— Vyras... Ponios. Ir tai taip Į Adresas:

seniai?... Vyras... ha! ha! Tau Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa. 

da ryksztes reikia o ežia vj -. ***m-*4

Indijos Kareivis Ant Sargybos

Kada generolas Archibald Wavell, ant kaireses, vadas 
Anglijos Indiszkos armijos, Indijoj, turėjo svarbu posėdi 
su generolu Clayton Bissell, New Delhi, Indijoj, Indusinis 
sargas jiems atiduoda garbe. Abudu generolai turėjo svar
bu posėdi kas kiszasi ateinancziu musziu Indijoj.

ras! Ak, idijotas! O ji! Ne, tik
rai neviery tinai!

— Szituose laikuose stebėti
nai pasirodo matymas laimin
go žmogaus, — sako vienas isz O 0 7

keliauninku. — Lengviau kibą 
balta krankti (varna) pama
tyti.

— T-a-a-aip! O kas tam kal
tas? — rėkia ponas Jonas, isz- 
tiesdamas savo ilgas kojas.

— Patys esate kalti! Tai 
kaipgi ponas mistini ? Žmogus 
yra pats sutvertojas savo lai
mes. Bet jus nenorite! Prasi
lenkiate laime!

— Te tau! O tai kokiu bildu?
— Labai prastu; Notura pa

dare, kad žmogus paskirtame 
laike mylėtu. Atėjo tas laikas, 
tai-gi mylėk. Ale jus neklauso
te, noturos visados ka tokio 
laukiate... Toliau... kodekse pa
sakyta, kad kožna normalisz- 
ka asaba priversta apsivesti. 
Be moterystes nėra jokios lai
mes. Atėjo laikas, — vesk, nė
ra ko laukti! O jus nevedate, 
visados ko tai laukiate. Toliau, 
R asz t e Sz vent am pasakyta kad 
“ vynas žmogaus szirdi pripil
do džiaugsmu.” Jeigu tau ge
rai o nori kad dar geriau butu, 
na tai eik bufetai! ir gerk! 
Svarbia uses . daigtas neman- 
drauti bet taip daryti, kaip yra 
reikalas. Tas tai didžiauses.

— Ponas sakai, kad žmogus 
yra pats sutvertojas savo lai
mes. Gražus sutvertojas, jaigu

arba 
laime 
pone, 
Tegul

Ant Gavėnios! vGr"?," 
arba Pasibudinimas prie apmislinimo 
Kanczios Vieszp. Jezuso Kristuso. 
Knygute reikalinga ant Gavėnios. 
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
kolo Arkaniuolo. Preke,.................. 15c

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

Istorija apie Amžina Zyda. Jo ke-

......................................20c 

Trumpas Katekizmas pagal iszgul- 
dima Kun. Pilausko, su nekuriais rei- 

. .Preke .... 10c 
■119 I 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-

zic-
pie-

zie-

užteks ligotas dantys, 
pikta uoszve kad visa 
velniai paimtu. Viskas, 
priguli nuo prietikio,
dabar su mumis atsitiktu ko
kia nors nelaime ant geležinke
lio, ponas tuo jaus -kitaip užgie
dotum...

— Niekybe! — surinka po
nas Jonas, — nelaimes atsitin
ka in metus viena syki. Jokiu 
nelaimiu nesibijau, nėra prie
žasties nelaimėms! Po velniais 
su jomis! Net szneketi. apie tai 
nenoriu. Na, rodosi, privažiuo
jame stacija.

— O ponas dabar in kur ? — 
j klausia ponas Pet ras — in Mas
kva, ar kur toliau iii pietus ?

— Oh... o tai gera! Kaip-gi 
tai, asz važiuodamas iii 
mins, turiu nukeliauti in 
tus?

— Juk Maskva neguli 
minose.

— Žinau, bet mes keliaujam 
in Petersburga.

— In Maskva keliaujame, su
simylėk pone!

— Kaip tai in Maskva? — 
nusidyvijo ponas Jonas.

— Dyvai... ponas turi 'bilie
tą...

— In Peterburgą...
— 0 tai vinezevoju ponui. 

Ponas insedai in ne ta truki.
Puse minutos tylėjimo. Lai

mingas vyras atsistoja ir dai
rosi aplinkui.

— Taip, taip... Bolegoje po
nas inszokai Maskvos trukiu. 
Tai koniakas taip ponui pada 
re.

Ponas Jonas isžbalo ir nusi
tvėrė už galvos.

— Ach, idijotas, podlecas! 
Kad mane szviešinusieji! Ka 
dalbar asz pradėsiu! J ink aname 
truikyj mano pati — viena, lau
kia manės, kankinasi! Ach, ne
laimingas asz!

Laimingiauses žmogus par
krinta ant kanapos ir pradeda1 
raudoti.

— Ka asz d'aibar nelaimingas 
pradėsiu ? ka?

— Na, na! Didelis daigtas! 
Užtelegrafuosi ponas paežiai, 
o pats sesi ekspresai! ir ja pa
vysi.

, — Ekspresai!! — lamentuo-l 
ja “sutvertojas s’avo laimes.” 
— Isz kur-gi asz imsiu pinigus 
ekspresui? Visus pinigus turi 
pati.

Keliauninkai tarp saves pa- 
sisznekeja sumėtė pinigus ir

Vyrucziai, ar žinote, 
Ar apie tai girdėjote?

Kad ne visos bobos duszia turi, 
Norints ant žmogystes iszžiuri. 
Tai-gi, vienoje vietoje bedu- 

szes susirinko,
Badai ant kokio tai mitingo, 
Kokis tai pranaszas prakalba 

turėjo,
Apie galybe bobų kalbėjo: 

Kad bobos ilgus liežuvius turi,
Tegul Lietuvyste kelia, ant 

nieko nežiūri, 
Tegul kuopeles tveria, guzute 

gerai geria,
0 Ims narsesnes,
Ir smagesnes,

Tvėrimo Lietuvystes, 
Ir bedievystes.

Taip, taip, bobiszki liežuvei 
pabrangs,

'Už tai in puikybe pasikels, 
Jau dabar blakes $ziur virszu

gaus,
Ant akiu vyrams spacieraus. 
Geriau kad paredko žiūrėtu,

O ne ant džiures važinėtu, 
Kampus valytu, 
Blakes vaikytu.

Dabai- nieko nereikės, 
Bet kaip liga ateis, 

Smerties lauks, 
Kunigo szauks:

Teveli brangus, susimylėk, 
Mano duszele iszgialbek,

Bet kol sveikos ir gyvos nieko 
nereikia,

Ant Dievo ir kunigo keikia, 
Guzute drąsą priduoda, 

Suraminima visame duoda. 
Taip, tai susaides bobiszkos, 
Ba ka su liežuviais padaro, 
Tai buna velniui ant gero.

Na, pamatysite,
Isz poru pasimesite, 

Didžio vargo sulauksite.
Ne vienos plaukai jau žyla, 

Trandys kaip isz puvėsio byra,
O vis pasiutima savo varo, 
Ant kerszto Dievui daro.

Gal jus vyrucziai nežinojote, 
Kad beduszes bobas turite?

Asz ant to praneszimo buvau, 
Tai taisės beduszes miacziau,

Kaip su rankoms plojo, 
Su ilgais liežuveis lojo.

Visiko dabar da nesakysiu, 
Ant tolinus pasilaikysiu,
Pirma žmones kalbėjo, 

Jeigu isz sznektos parėjo, 
Ilgas plaukas, 

Trumpas razumas;
0 dabar tai: ilgas liežuvis, 

Tai jau niekai suvis.
Geriau vaikus apvalykite, 
Vyrams valgi gaminkite, 
Kampus gerai iszvalykite, 
Namus geriau prižiūrėkite,

Vyrulcziai, tas bus,
Kad boba iszsipus,

Jau daugelis pabėgo, 
Vyro ir vaiku iszsižadejo,

Tada ka padarysi,

Ir pasakysi:

Gydant Pats Save j BALSAI
j Kiek laiko atgal žmogus pa- MUSU SKAITYTOJU 
sirode vieno miesto dalyje ir' -------
numėtė maža, szvaru pakieta J. Jokūbaitis, isz Hillside, N. 

, vaistu ant kiekvieno priedurio, J., raszo: Prisiuncziu užmokės
iant konverto visokios ligos pa- t i ant viso meto už laikraszti 
■ žymėtos. Daug žmonių radę ta “Saule,” kuris yra vienas isz 
pakieta atsargiai perskaito su- teisingiausiu ir gražiausiu laik- 
rasza ligų, kuriems vaistai sa-'raszeziu kuris eina savo teisiu- 

jkyta pagelbės, pasisveikino pa- gu keliu, platindamas apszvie- 
tys save dėlto kad atrodė jog ta tarpe Lietuviu kurie skaito 
jie gauna ka dykai. Tie ypatiii- '“Saule” nes jis paduoda žines 
gi vaistai panaszus in pudruo-'isz viso svieto. Taipgi linkiu 
tus lapelius ir nurodymai in- redaktoriui ir visiems darbiu- 
sake virti lyg arbata ir imti ju, inkams geros svekatos ir kad 

sulauktu sveiki darbuotis to- 
liaus del musu Lietuviu!

po szauksztuka vakare, priesz 
einant gult. Paprastas dalykas; 
visi gali ta daryti be jokio var
go.

Vienas jaunas žmogus, kuris 
rado pakieta ant jo priedurio, 
mane kad jam būtinai reikia 
imti tos arbatos dėlto kad jis 
jautėsi labai pailsės. Labai sun
kiai dirbo ir reikalavo viena 
valanda daugiaus miego kas 
nakti. Viena valanda daugiaus 
miego kas vakara per dvi saii- 
vaites butu padejas ji gerame 
padėjimo. Bet jis mylėjo szokti 
ir užlaikyti vėlas valandas ir 
mane kad ta arbata užims vie
ta miego. Nurodymai aisz'kiai 
sako viena szauksztuka. Bet jis 
mane, jeigu vienas szauksztu- 
kas atnesz gero, stipresnis ge- 
rymas bus dar geresnis ir isz- 
gere puse puoduko.

Pasekmes to viso buvo pen
kios dienos lovoje, netekimas 
algos per ta laika ir $12 del gy
dytojo.

Kita motore žingeidavo apie 
medika'liszkus daigius. Ji norė
jo bandyti bile kokiu gyduolių 
pažiūrėti kaip jos veikia. Viena 
diena jos drauge jai pasakė jog 
vaistu krautuvėje parduodama 
geras daigtas del veido spal
vos. Ji gavo tas gyduoles ir už
sidėjo ant veido. Vietoj dedant 
po bisiki, tryne ji gausiai užsi
dėjus ir nuėjo gult, tikėdamosi 
kad jos spalva bus pagerinta.

Ant rytojaus jos veidą 
pradėjo baisiai perszeti ir iii 
kėlės dienas iszberimas pasiro
dė ir kasdien arsziau ėjo, pakol 
galutinai nusiminus nuėjo pas 
gydytoja. Daugiau trys mene
siai perejo kol vela atgavo sa
vo gražybe ir tuo tarpu pralei- 

’ do daug draugiszku’ pakvieti
mu ir turėjo užmokėti gydyto
jui $85.

Dauguma isz jusu girdėjote 
apie tokius nelaimingus atsiti
kimus, nekurie juos 'bandote 
patys, nepaisant to, dauguma 
isz musu imame visokius vais
tus, apie kuriuos mes nieko ne
žinome. Kartais žmogus ima 
vaistus gerdamas juos, kurie 
buvo pagaminti tik del iszlau- 
kinio vartojimo. Toki atsitiki
mai tankiai pasibaigia su lai
dotuvėms.

Viena isz papraseziausiu 
klaidu imant namines gyduo
les yra perdaug imant ant syk.

Peter Skėtės, isz Rayiiosfort, 
Montana., raszo: Prisiuncziu 
užmokesti už ‘‘Saule” ir linkiu 
jums geros sveikatos ir ilgo 
amžiaus, kad galėtumėt mums 
tarnauti ilgus metus ir links
minti mus musu nuliūdimuose!

SKAITYKIT
UC A ITT 17”

PLATINKI!!

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuoja ir, 
kitus miestus ant apsigyveni* 
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote savo gy 
venimo vieta, raszant in rėdys 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
mums darba ir daug ergelio!

TIKTAI 50č O ATLAIKYSI
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T.

SETAS Nr. 100 'i

Ka Dievulėliau, dabar darysiu, 
Kibą pasiskandysiu,
Kur asz pasidėsiu,

Kaip naktelėj gulėsiu, 
Taip su kožnu pusgalviu vyru 

bus, 
Katrie ant pacziules žiūrės 

per pirsztus.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

Velniszkas Malūnas, Ant 
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai
nele, Dūmojimai, Ketvirtas 
Prisakymas Dievo, Kelautojei 
In Szventa Žemia, Beda, Kaip 
Tamsunus Prigauna, /Pranuko 
Nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus Neleido In Dangų, Baus
me Už Szyksztuma, Mažo 
Sziaucziaus Dideli Reikalai, 
Senelis, Dienos Kentejimo 
Nanto j, Nelobulas Žmogas, Po 
Laikui, Onytės Laime, Per 
Neatsarguma In Balta Vergi
ja, Pusiau-Gavenis, Vieszpats 
Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva
ke, Del Pirsztiniu, Apie Miri
mą, Pavasaris, Apie Šauta, 
Menesi, Žvaigždes Lr Kitus 
Dangiszkus Kunus, Meszla-Ve- 

jžis, Grapas, Egli-Aržuolas Ir 
I Uosis, Budyne, Baisi Naktis, 
Dzuoko Pasaka, Protas Ant 
Proto, Ir Keletą Trumpu Pasi
skaitymu. Ant Adreso: 
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Pa. U.S.A.
Ixxxj

IgT SIENINIAI

KALENDORIAI
1943 M.

Pirkite Apgynimo Czedinimo ' * 
Bondus ir Markes. ¥

15 coliu ploczio x 23% col. 
ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 

Adresas:
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

-jc
-K

-K
-K

-K
**

**
**

**
**

**
**

**
**



1 ‘ S A U L E ’ ' M AH ANU Y CITY, PA. 

Žinios Vietines
— Suibatojc pripuola Szv. 

Katarinos; Nedelioje Szv. Va
lentino, patrono insimyle jusiu 
porelių.

— Utarninke Szv. Julijonos,

atidavė garite musu narsiam 
tautiecziui. Buvo surengta gra
žus programas ir suteikta jam 
dovana nuo visu susirinkusiu. 
Ban'kietas likos surengtas per 
vietini Lietuviu Uikesu kliuba. 
Kareivis Luczlkns yra sierai a 
ir apie ji neužmirszo musu tau- 
tie-cziai.

kaiikytines. Taipgi taja diena

Suspardė Savo Moteria 
Ant Smert

Appleton City, Mo. — Augus
tas Martus, 33 metu, likos pa
statytas po 5,000 doleriu kau
cijos kurios negalėjo pasirupyt 
todėl likos uždarytas kalėjimo 
laukdamas teismo.

Pagavo Kūdiki Isz Oro

New York, N. Y. — Nežino
mas jaunas kareivis, eidamas 
ulyczia, staigai pradėjo grei
tai bėgti iszkeles galva ir isz- 
tieses rankas o žmones manėj 
kad tai kokis pamiszelis.

Atsidaręs langa, ketvirtam1

Kalnu Gyventojai Ant Guadalcanal

pripuola atmintis Lietuvos Ne- 
priguilmybes dienos (1918 me
te).

— Gimines seržanto Tamo- 
sziaus Miliauslko, aiplai'ke žinia 
nuo valdžios, buk jisai, likos su
žeistas laike muszio Afrikoj. 
Seržantas Miliauskas randasi 
kariuomeneje du metus ir du 
menesius. Tolimesniu žinių ne- 
aplaikyta.

—■ Toji moterėlė kuri pali
ko savo iparasona redakcijoj 
“Saules” gali ji atsiimti jeigu 
ateis in redakcija.

—• Nedėlioję, Lietuviu Mo
terių DraUgiszkas Kliubas isz 
Scliuylkillo pavieto laikys sa
vo menesiui susirinkimą Necho 
Allen hotelije, Pottsville, 3 va
landa Ipo-piet.

t Buvusis senas gyvento
jas Maliaiiojaus Vincas Ivanau
skas, mirė namie 1152 Poplar 
uly. Kulpmonte, Nedelioj, po il
gai ligai. Velionis gimė Lietu
voje ir pergyveno Amerikoj 38 
metus. Paliko paezia, sunu 
(Vincą, kareivis Kalifornijoj 
ir kita ,'sunu Alberta gyvenan
tis Shamokin, Pa., taipgi įduk
tere Ona isz Baltimore, Md. 
Laidotuves atsibus Subatoje.

—■ Szia Petnyczia pripuola 
sukaktuves gimimo dienos Ab- 
raliomo Lincolno, buvusio įSuv. 
Valstijų prezidento, kuris davė 
laisve Nigeriams.

t Juozas Mieldažis, buvu
sis gyventojas Moreos, mirė 
staigai New Yoike szirdies li
ga. Velionis gimė Lietuvoje, 
pribūdamas in Amerika 45 me
tus adgal o tris metus adgal 
persikraustė in New Yorka. Jo 
pati mire 1927 mete. Paliko 
penkes du'kteres, penkis suims, 
penkis anukus, broli Mikola, 
Baltimoreje ir viena seserį Ona 
Nevuliene, 536 W. Mahanoy 
Avė., mieste, pas kuria velionis 
paszarvotas. Graborius Ludvi- 
kas Traskauskas užsiėmė lai
dotuvėms kurios atsibus Pane- 
delio ryta, 9 vai., su apeigomis 
Szv. Juozapo 'bažnyczioje.

LIETUVEI PIRKS 
EROPLANA

In Vieta Žuvusio

Jo motere mirė pavieto li- 
gonbuteje nu,o žaiduliu kokius 
aplaike nuo jos vyro. Negana 
kad jis baisei ja sumusze, per-
skeldamas jai galva ir supjaus-j 
te jai veidą bet kada motere 
sugriuvo ant grindų, pradėjo,

SHENANDOAH, PA.

Chicago, Ill. — Czionaitinei 
Lietuvei, kuriu randasi apie 
100,000 gyventoju, laikys dide
li bankieta, 16 d. Vasario-Feb., 
Blackstone hotelyje, apvaiksz- 
eziejimui Lietuvos Respubli
kos sukaktuves ir idant pirkti 
eroplana in vieta žuvusio ant 
kurio iszleke musu tautiecziui 
Darius ir Girėnas, in Lietuva, 
bet kelionėje žuvo Vokietijoj. 
Taipgi atsibus vajus pirkti 
Amerikos kares bonu už milijo
ną doleriu. Ant tojo bankieto 
dalyvaus ir Lietuvos preziden
tas, Antanas Smetona.

PAVOGĖ MOTERĖ
LES $500

Kuriuos Pralosze In 
Viena Vakara

Petersburg, N. C. — Szimas 
Wagner, Wagner, 40 metu, li
kos padarytas kalėjime už pri- 
sisavinima 500 doleriu nuo 
savo gaspadines Rožes Frank
lin, 63 metu. Motere padavė 
jam bankine knygute, praszy- 
dama kad isztrauktu isz ban- 
kos pinigus ir indetu in kita.

Szimas pinigus iszeme o vie
toje bankines knygutes davė 
moterei paprasta knygute iii 
kuria buyo inraszes taja suma. 
Tik už keliu dienu, kada atėjo 
pas motere jos seserunas ir ap- 
reiszke jai kad tai nebuvo ban
kine knygute, apgavysta likos 
susekta. Kada užklausta Szi- 
mo kur pinigai, tai atsake kad 
juos pralosze taji vakara, po 
isztraujkimui pinigu isz bankos, 
tikėdamasis buk su tais pini
gais iszlaimes daugiau ir gales 
juos po tam sugražinti moterei 
su procentu. Szimas likos pa
statytas po 5,000 doleriu kau
cijos.

aukszte, sėdėjo trijų metu vai
kutis Mares Corby kuris stai
gai iszpuole tiesiog in rankas 

i kareivio o norints kareivis pats 
sugriuvo nuo trenksmo bet lai
ke kūdiki drueziai kuriam nie- 

Iko blogo neatsitiko.
ja baisei spardyt kojoms in j 
pilvą ir szonus. Motere ant ry
tojaus mirė baisiose kaneziose.

Vyras teisinosi buk jo mote
re daug gerdavo, apleisdavo 
keturis mažus vaikus, lankyda
masi tankei pas kaiminkas ir 
už tai ja nubaudė.

Motere turėjo 29 metus o ka
da negerdavo, buvo pavyzdin- 

Iga motere ir gera gaspadine 
bet kada pradėdavo gerti, ap
leisdavo viską. — Bet vyras
neturėjo tiesos taip pasielgti 
su savo gyvenimo drauge ku
riai prižadėjo meile, isztiki- 
myste ir paguodone tik galėjo 
panaudoti kitokį būda ant jos 
nubaudimo.

“Vargsze” Užrasze 
10,000 Doleriu Del 

Prieglaudos

—• Szeimyna Wm. Troja- 
novsikio isz Maizevilles aplai’ke 
nuo valdžios liūdna žinia kad
ju sūnūs gavosi iii Jaiponn ne- 
laisvia ant Filipinų Salos, lai
ke muszio. -

—■ Valdžia pranesze buk 
Antanas Aftukas, sunirs Aliu
ku, žuvo musziuose ant Corre- 
gidoro Salos su Japonais.

— Edvardas Luckevicziu*?, 
27 metu, 411 New York uly., Ii- 
kos skaudžiai sužeistas kada 
puolė in “manve” laike darbo 
Packer nr. 5 kasyklose ir likos 
nuvežtas in Ashlando ligonbu- 
te ant gydymo.

Coaldale, Pa. — Sukatos va
kara, 6-ta Vasario, 'buvo laiko
mas bankietas Szv. Jono baž
nytinėje svetainėje ant garbes 
Jurgio LUczkaus kuris sugry- 
žo isz Guadalkanalo, kur buvo 
sužeistas laike muszio ir dabar 
randasi valdisžkoje ligonfbute- 
je. Kareivis Jurgis naršei atsi
žymėjo muszyje. Sudžia Gang
loff ir kiti žymus kalbėtojai da
lyvavo tame bankieto kuris nu
sidavė pasekmingai ir kožnas

Subėgo daugybe žmonių prie 
kūdikio ir jo narsaus iszgialbe- 
tojąus. Moteres ji bueziavo ir 
dekavojo už iszgialbejima kū
dikio bet kareivis malsziai at
sitolino ir dingo tarp mynios 
žmonių nepaduodamas savo 
pravardes ne isz kur pribuyo.

Tėvas 20 Vaiku Subadė
Ant Smert Paezia

Trenton, N. J. — Namas prie
glaudos del senu žmonių, ana 
diena aplaike 10 tukstanezius 
doleriu dovanu netikėtinai. 
Mrs. Agnes Dougless, 73 metu, 
varginga motere, likos priim
ta in taja prieglauda penkis 
metus adgal. Valdžia prieglau
dos sutiko priimti ja jeigu už- 
raszys jai visa savo turtą — 
tai yra, viską ka turi ir kada 
aplaikys. Motere neturėdama 
nieko, padare toki užrasza. 
Praeita menesi, priesz jos mir
ti, o in penkis metus nuo kada 
likos priimta in prieglauda, jos 
brolis mirė, palikdamas 10 tuk- 
staneziu doleriu savo paežiai. 
In dvi anvaites po vyro mir- 
cziai mirė jo pati, užraszyda- 
ma savo uoszvei pinigus nes 
kitokiu, giminiu nesirado.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Lemon, S. D. — Jokūbas 
Heinzmann, 54 metu, tėvas 20 
vaiku, subadė ant smert peiliu 
savo 52 metu amžiaus paezia, 
po szeimyniszkam barniui ant 
savo farmos. Vaikai turi nuo
szesziu menesiu lyg 21 metu. 
Szerifas uždare žadintoja kalė
jime.

Pabėgo Isz Kalėjimo 
Baczkoje

Ravenna, Ohio — Teodoras 
Urban, 26 metu, isz Clevelan- 
do, pasislėpė baczkoje kad isz- 
sigauti isz czionaitinio kalėji
mo. Baczka buvo naudojama 
del senu popieru, kurie jis isz- 
rito ir joje pasislėpė bet kitas 
kalinys, matydamas Urboną 
iszszokant isz baczkos, prane- 
sze dažiuretojui ir in trumpa 
laika pabėgėlis likos suimtas 
ir uždarytas savo kambarėlyje.

Ugnis Vaiku Prie
glaudoje

Scranton, Pa. — Keturiolika 
vaiku iszsigialbejo isz degan- 
czios prieglaudos Szv. Marijos 
Vilios, Elmhurste. Ugnagesei 
isz Scrantono pribuvo ir užge
sino liepsna ir apsaugojo arti
ma vienuolyną.

Puiki Kepsnis Isz Arklienos

<#4

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

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

Szitie Amerikoniszki kareiviai gyvena urvose iszkastose kal
nuose ant salos Guadalcanal idant juos nematytu Japonai. 
Per tai jie likos praminti “kalnu gyventojai.”

Vyro Patogumas Prie
žastim Persiskyrimo

New York — Priežastis nesu
tikimo szeimynoje George Mo-

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

jis nekarta sake man kad jam 
nubodo vedusis gyvenimas. Ir 
kaipgi nenubos jeigu jis, kur 
tik pasirodo, tai pulkas kvailiu 
merginu ir bobų tuojaus ji ap
siaubia ir vadina ji ant visokiu

rris yra ta, kad vyras yra per pasilinksminimu, užmokeda- 
daug patogus žmogus, na ir jo mos visus kasztus tuju pasiu- 
pacziule turėjo jeszkoti persi- tiszku laiku.” 
skyrimo nuo jo ir kad jai ir 
vaikams duotu užlaikyma. 
Sztai ka motere kalbėjo Bu
džiui:

“Guodotinas sūdžiau, mano 
vyras yra per daug patogus, 
nors niekados

Vyras yra 30 metu amžiaus, 
auksztas, szvies-plaukis ir tik
ras “szykas.”

nesibaram

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Tikriauses Kabalas

Moraliszka Kabala

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

VISOS TRYS 
KNYGUTES 

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

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

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už SI vertes knygų, prisiuskite tik 

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

Mėsininkai jau pradėjo pardavinėti arkliena, mieste Linden, N. J., apie valanda lai
ko keliones nuo New Yorko ir tai vienatinis miestas kuriame parsiduoda arkliena. Dau- 
giause isz tos mėsos buna pristatyta in žverinezius, bet dabar žmonys ja pirkinėje, isz prie
žasties stokos kitos mėsos. Mažam paveikslelije matome puiku “steika” isz arklienos ir 
valdžios cedeli, kuris parodo, buk mesa likos peržiureta per valdžios inspektorius.

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

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszka apraszymas, 202 pus. 35c

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

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

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu ..................20c

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu............35c

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

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

No. 113 Penkios istorijos apie 
Surike ir Burikas; Kareivis ir vel- 
nais; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg- 
szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke ...................................................15c

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus. . . .15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu .....................................15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu .............................................. 15c

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu.......................15c

No. 124 Dvi istorijos'apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu .............................................. 15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu .....................................15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustoniu; Peleniute; Du brolei

Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c
No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 

mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c
No. 129 Keturios istorijos apie 

Ketvirtas prieakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu............15c

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

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

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu......................................... 15c

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus..................15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai .......................................20c

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu......................................... 15c

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu

.............................................. 15c
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu........................... 15c

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu............15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. 
Nikitas . 61 puslapiu.................... 15c

No. 147 Trys istorijos apie Raga
na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu..............20c

No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir 
Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu ....................................................... 15c

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; Arzt keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................... 15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu ..................15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu................................................ 15c

No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu ..............................................15c

No. 155 Puiki istorijos apie Sza 
kinas nedora žydą. 136 pus....25c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu .................................... 15c

No. 160 Keturiolika istorijų apie

Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25e

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu...................... 25c

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

No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25c

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kode! 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoji. Netobulas žmogus, 
Susideda isz 122 puslapiu............25c

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus.....................................15c

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ..............................................25c

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

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

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kairriecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke .................................................. 15®

Adresas: į
Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.


