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9 EROPLANAI
SUDEGE

Bledes $100,000
Meadville, Pa. — Devyni 

eroplanai, stotyje Port Mead- 
yille, sudege, per ka valdžia 
aplaike bledes ant szimto tuks- 
tancziu doleriu ir keli darbi
ninkai likos skaudžiai apdegin 
ti ir sužeisti. Septyni eroplanai 
likos iszgialbeti. Priežastis ug
nies da neisztyrineta. Eroplanu 
stotis buvo mokykla del nauju 
studentu kurie mokinasi lekio
ti.

Atlanko Vieta Savo
I

; Nužudytos Aukos
Calveron, Pa. — Nuo kokio 

tai laiko aplinkinei žmones prie 
Blue kalno, naktimis girdėda
vo moteriszka vaitojima, rodos 
kokia motere graudžiai verkia.
■Toje vietoje praeita meta likos 
papildyta žudinsta vyro, kurio 
galva buvo sudaužyta su galu 
geležies. Keli menesiai laiko 
adgal, toje vietoje kas nakti 
duodavosi girdėt visoki balsai. 
Isz pradžių buvo manoma kad 
tai dvasia ten trankosi bet pa
gal apsakyma žmonių tai ant 
tosios vietos atsilanko kokis 
tai žmogiszkas pavidalas. Ma
noma buk tai turi būti žadinto
jas, kuris neturėdamas ramios 
sanžines, atlanko kas nakti tą
ją vieta kur nužudė savo auka. 
IPalicija stengiasi suimti nakti 
ni sveczia.

Vyras Susitiko Su Mei
lužiu Paczios, Važiuo

damas Namo
Philadelphia, Pa. — Kokis 

tai Antanas Rygielski važiavo 
isz Marcus Hook, kur dirbo 
amunicijos dirbtuvėje, pas sa-

Kur Prezidentas Rooseveltas Turėjo Posėdi

Sztai miestas Casablanca, kur prezidentas Rooseveltas 
su kitais kariszkais vadais laike posėdi apie tolimesni vedi
ma szios kares ir pasidavima Vokiecziu be jokiu iszlygu, 
jeigu kare staigai pasibaigtu. Prezidentas atliko kelione 
eroplanu.

ŽINUTES ISZ 
UŽMARIO

PRISIUNSTOS
PER TELEGRAFO BIURĄ 

O. N. A,

Moskva-Novorosisk. — Dide
lis skaitlis Vokiecziu prie No- 
vorosisko yra perkirsti ir pri- 
stovą yra užkimszta per Mas
kolius. Beveik visi geležkeliai 
likos suardyti per Rusus todėl 
trukei su amunicija ir maistu 
negagli pribūti del Vokiecziu. 
Darbininkai isz visu fabriku 
likos iszguiti ir nusiunsti in Vo
kiecziu abazus prie kariszku 
darbu. Tieji kurie pasiliko, 
slaptai ganubija Vokieczius 
kur tik juos užtinka. In kėlės 
sanvaites tieji slapti kareiviai 
nužudė apie keturis tukstan 
ežius Vokiecziu. Tarp tuju, du

I TIKRAS
GELEŽINIS KROMAS

Jos Viduriuose
I

——
! Detroit, Mich. — Daktarai 
■ surado szeszes saugias špilkas, 
dvylika špilkų del plauku, de- 

Įvynes mažiukes spilkutes, de- 
! szimts guziku ir daug mažu vi 
j nueziu, viduriuose Mortos Bra- 
iniak, penkiolikos metu mergai
tes, kada padare ant jos opera
cija ligonbuteje. Operacija bu
vo pasekminga ir mergaite 
sveiksta'greitai. Sake ji kad 
“tik ant szposo’ nurydavo tuos 
dalykus parodydama savo 
draugėms ka ji gali padaryti 
be jokio nesmagumo.

PAVOGĖ PACZIA

Vaiko Ir Automobilio

ROSTOVAS
VOKIECZIU PAĖMĖ

53,000 KAILIU ---------------------------------

Isz Lietuvos Gyventoju Vokiecziai Iszguiti Isz Rostovo 
\Ir Rusai Apsiaubė Karkova 
I Taipgi Paėmė Voroshilovgra-

Stokholmas (O.N.A.) — Vo- 
kiszkas laikraszti, iszeinantis 
Kaune, Lietuvoje, garsina buk 
Vokiecziai “nupirko Lietuvo-i 
je daugiau kaip 53,000 kailiu,! 
kuriuos iszsiunsta ant kariszku 
fruntu del kareiviu“. Vokis- 
cziai tuosius kailinius pavogė 
nuo žmonių norints skelbe buk 
už juos užmokėjo. Daugelis isz1 
kaimuocziu turėjo priverstinai 
atiduoti savo kailinius ir ser
mėgas už kuriuos aplaike tik
tai czverti svaru druskos.

Yra tai treczias apipleszimas 
Lietuviu nuo kada Vokiecziai

l\da; Daug Vokiecziu Užmuszta 
Ir Paimta In Nelaisve; Ameri

konai Bombardavo Italija
Ir Sicilija

užėmė Lietuva. Vokiecziai! i 
taipgi pri vertine j a gyventojus 
kad atiduotu visus grudus ir 
krauti juos drauguveje “Lie
tukas“ kuri randasi po valdžia 
Vokiecziu. Malūnams pavėlin
ta malti tik tiek miltu, kiek 
valdžia jiems pavėlina. Jeigu 
gyventojai neiszpildo Vokie
cziu paliepimu, tai buna skau
džiai baudžiami. O tu nelaimin
ga Lietuva! Ko tu susilaukei 
nuo tuju kankytoju!

70 LENKU 
SUSZAUDYTA

Už Užmuszima Vieno 
Vokieczio

London —■ Vokiecziai Var- 
szavoj suszaude 70 Lenku už 
užmuszima vieno Vokiszko ka- 
praliaus ir už užklupimus ant 
kitu kareiviu nakties laike. 
Keli szimtai Lenku likos aresz- 
tavoti. Už tai Vokiecziai uždė
jo ant miesto deszimts milijonu

Naujas Kamandierius
Ant Guadalkanalo

Majoras Generolas Aleks
andra M. Patch, apėmė vado-

LONDON — Rusai paėmė dideli miestą 
Rostova isz kur Vokiecziai pabėgo in Karkova 
paneszdami milžiniszkas bledes kur daug likos 
užmuszta ir sužeista kaipo ir paliko daug karisz- 
ko materijolo, tanku ir armotu. Vokiecziai, ne
turėdami in kur bėgti, pradėjo kuopinti savo pa- 
jiegas prie Karkovo bet ar jiems pasiseks in ten 
gautis tai sunku inspeti nes visi keliai yra užimti 
per Rusus. Vokiecziai taipgi neteko Voloshilov- 
grado kuri buvo apgulė per keliolika menesiu.

Badai prie Rostovo Vokiecziai turėjo apie 
250,000 kareiviu kurie likos iszvaikinti in visas 
szalis. Kada Rusai inejo in Rostova, rado ji lieps
noje ir visa sunaikinta. Dabar Rusai artinasi prie 
Orelo kuri Vokiecziai turi apėmė bet ir isz ten 
pasirengineja bėgti in saugesne vieta.

Girdėt kad Hitleris neteko kamandos ant
Rumuniszki pulkai likos su- 
szaudyti per Maskolius. Pasi
kelelei taipgi suardė du amuni
cijos trukius ir 13 kitus iszver- 
te isz sztangu, sužeisdami daug 
ir apie szimtas likos užmuszta. 
Ant vieno aficieriaus surado 
raszyta laiszka kuri ketino nu- 
siunsti* namo savo szeimynai. 
Tame laiszke tasai aficierius 
raszo: “Asz da nemaeziau to
kiu baisybių kokios atsitinka 
prie Novorosisko, yra tai tik
ras gyvas kapas.“ Novorosis- 

-jkas randasi beveik griuvesiuo- 
> . rs TTim Y) O VD On C* 11 O i’

yo paezia, Kuria nebuvo mates 
per kėlės sanvaites. Rygielski, 
neturėdamas degtuko užsidegti 
paperosa, paprasze szale saves 
sedinezio pasažieriaus, degtu
ko. Po tam prasidėjo kalba su 
nepažinstamu, kuris prisipaži
no Antanui buk jis taipgi va
žiuoja in Filadelfija pasimatyt 
su savo mylima, kurios vyras 
dirba kokioj ten kariszkoj dirb
tuvėj ir netankiai pribuna na
mo. Isz pradžių Antanas neno
rėjo paklausti pravardes tosios 
moteres bet negalėdamas isz- 
kensti ilgiaus savo akyvumo, J se, visi didžiausi namai suar- 
užklause nepažinstamo kaip dyti bomboms ir apiplesztas

Freehold, Ill. — Czionaitinis 
gyventojas, George Cropp, ate- 
jas in palicijcs stoti, melde pa- 
licijos sugauti vyra kuris pa
bėgo su jo paezia drauge su au
tomobiliam ir da pasiėmė su 
savim jo trijų metu sūneli. Kas 
buvo per vienas, tasai vyra.;, 
kuris jam padare tokia blede, 
tai jis nežino.

zlotu bausmes.

940 MIRĖ; 1,630 
SUŽEISTA

Sumiszimuose Indijoj

vysta ant Guadalkanalo Sa
los, in vieta buvusio Genero
lo Vandergrifto, kuris turėjo 
fenais kamanda ant mariniu 
kareiviu nuo kada atplaukė 
in fenais Rugpiuczio (Aug.) 
menesi j e 1942 mete.

Iszsidure Aki Peiliu

Iszvare Gimines Lauk 
Isz Szermenu

savo kariuomenes kuria paėmė in savo rankas 
žymus Vokiszki generolai. Hitleris tuomi labai 
nusiminė, netekdamas tosios garbes. Gyvento
jai Vokietijos pradeda nerimauti kad Hitleris 
pražudė milijonus savo tautiecziu su savo nepa
sisekimu.

Gyvas Nebaszninkas

Vadinasi toji moterele o kada 
iszgirdo jos varda ir kur ji gy
vena, net pasiuto ir reže savo 
prieszui per terla. O kad abu
du stovėjo tame laike ant plat
formos nes jau trūkis artinosi 
ant stoties, nepažinstamas taip 
smarkiai stūmė Antana kad ta
sai nupuolė nuo trūkio susižeis- 
damas smarkiai. Trūkis susto
jo, paėmė sužeistąjį in ligonbu- 
te o prielaidini savo pacziulcs 
uždare kalėjime. — Kartais už
simoka laikyti liežuvi už dantų 
ir neiszdavineti savo slaptybių 
nepažinstamiems.

per kareivius, gyventojai pri
versti dirbti visokius darbus 
del Vokiecziu o moteres ir mer
ginos yra priverstos užgana- 
dinti gyvuliszkus pageidimus 
kareiviu. Ju padėjimas yra ap
verktinas ir baisus.

London-Jugoslavija. — Vo-į 
kieeziai vela pradėjo bombar
duoti nekurias vietas Jugosla
vijoj o kaimeli Mihalojevci su
lygino su žeme kur likos už
muszta beveik visi gyventojai. 
Prie Zagrzebo pasikelelei už- 

'klupineja ant Vokiecziu kur

Perkiomen, N. J. — Petras 
Shinell taip inpyko kad mirusi | 
motina jam nieko nepaliko tęs 
tamente, kad isz piktumo isz- 
va,re laukan gimines ir pažins- 
tarnus nebaszninkes.

Už toki jo pasielgimą jo se
nutes liepe ji aresztavoti buk 
įbrolis jas skaudžiai apmusze.

SUSIDAUŽĖ i Kada palicija pribuvo in narna Į 
-------  i kuriame gulėjo grabas mira-' 

18 Likos Užmuszti ! sios motinos, rado tik Petra se- 
---------------- idinti prie grabo o gimines ir 

Montreal, Kanada — Penki pažinstami stovėjo ant ulyežios

Bombay, Indija — Isz prie
žasties aresztavojimo Indusu 
“szvento žmogaus“ Mohandas 
Gandhi ir patalpinimo ji in ne
laisve, 940 žmonių likos už
muszta ir 1,630 sužeista viso-

New Yorktown, N. Y.— Ke-ibiuose maiszacziuose. Dabar 
turiu metu Vanda Elszak nete- Gandhi pradej nauja pasninka i 
ko akies nepaprastu budu. Mer-Ūr szi karta žada pasninkais 
gaite sėdėjo ant lovos su ilgu'per 21 d^nas kaipo protestą j 
peiliu kuri naudojo del skutimo' ^ad ji paleistu ant liuosybes, 
bulviu. Staigai iszgirdus koki 
tai riksmą ant ulyczios, paszo-! 
ko pažiūrėti kas atsitiko bet( 
puolė ant lovos insismeigdama J 
peili in aki. Ligonbuteje dak
tarai isztrauke peili kuris ant 
giliuko nedalypstejo smegenų i 
nes kitaip mergaite butu mirus 
ant vietos. 'užmuszti eroplano nelaimėje Į uždare kalėjime lyg palaidoji-

I kuris susidaužė lėkdamas in linui motinos.
jau užmuszta apie 800 kareiviu.: Newfoundland. Pravardžių pa- 
Miesto universitete aresztavo-, sažieriu ir lekiotoju da nedaži- 
ta daugeli profesorių ir dva-^nota ir priežasties tos baisios 
siszkuju o kelis suszaude.

Amerikoniszki lekioto j ai 
smarkiai bombardavo Italija 
ir Sicilija kur sunaikino kėlės 
submarine stotis ir uždege ki-

Grayville, Mo. — Czionaiti- 
niam kalėjime guli žmogus ku
ris nors yra gyvu bet galima ji^tas kariszkas dirbtuves. Dau- 
prilygint prie nebaszninko. Ta- gelis žmonių taipgi likos už- 
sai žmogus neprakalbėjo ne žo-.muszta per bombas. Anglikai 
džio, žiuri nuolatos in lubas ir,taipgi bombardavo pakrasz- 
kaip rodos paeina isz Europos ežius Francijos ir, sunaikino 
bet jo pravarde ir isz kur jis submarinu stoti Lorente ant 
paeina, yra nežinoma. Palicija kurio numėtė apie tūkstanti 

Irado ji vaikszcziojanti po mies- bombų.
ta kaip apkvaitusi.

Palicija paszauke pas ji asz- 
tuoniu invairiu tautu žmonis

Daugeli žyrtiiu žmonių likos 
nužudyti Nederlandijoje per

; lekioto j ai ir 13 pasažieriu likos! bijodami ineiti in vidų. Petra kad bandytu su juom susikal- slapta drauguve “Juodu Pat- 
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nelaimes.

HSr5 “Saule“ dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese. 'mo.

beti ir dažinoti kokios jis yra bijotu” tarp kuriu radosi ke- 
tautos bet visi j u pasistengimai liolika aficieriu.
eina ant niek. Daktarai1 mano 
kad jo nervai sutruko ir isz tos 
priežasties jis neteko pajauti-

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes. 4



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.Kas Girdėt Įtik užlaikymas
Į ir užmuszimas žmonių. Už 50 
' tu'kstan,ežius doleriu, paprasta 
s z i a d i c i lino Ame r i'k o niszka

yvastioš bet NUBODO JAM BŪTI 
“MERGA”

Naminis Frontas 
Pryszakys

ginu peržiureti. Visi 'karu savi
ninkai su B ir C guzo paskirs-

/

Didžiausia Bausme

Po 25 Metu

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

In laika paskutiniu trijų me-1!’01' metus.
— Antanas I 

) metus buvo,žmonių, sklypai iszduoda bi'li-, Geaisison, per 
jonus doleriu ant sunaikinimo “merga“ idu 
viens kito. U'ž tai galima kai- vb motina, kuri geide dukreles 
tint vien tik llitlcri ir tuos kn- bet

iiuiganubiuti kol da buvo laiko' 
užbėgti toms visoms slkerdy-

tu, Hitleris kerszino Angli- 
kams ir nepaliove rėkti: “Tu
riu del jus slapia ginklą 'kuris 
jus visisz'kai. isztrcms isz szio 
Įsvieto. Busiu Londone 15 d. 
iRugpiuczio, 1940 mete. Mano 
■croplanai suteszkins jusu pui- 
jkius miestus ir nepasiliks ne
vienais ant jusu salos. Neteksite !nems’ 
visu savo kolonijų. Mano sub-Į 
marinai paskandys jusu visus 
laivus ir pastipsite isz bado!’’

Bet Hitleris negalėjo iszbail
ginti Angliku, kurie sziadien 
kovoja da su didesniu u.pu ir 
sziadien Hitleris jau nebaugi- 
na j u.

Dabar Angli'kai ketina už
klupti ant visos Europos ir isz- 
tremti Vokieczius nuo virszu- 

. nes žemes ir tai ketina padary
ti in ateinanezius devynis me
nesius, užklupti isz visu pajie- 
gu, pakol Hitleris vela szauks 
susimylejimo. Allijentai ketina 
jaim užmokėti su procentu už 
padarytas svietui skriaudas ir 
žudymą nekaltu auku.

B-us tai užklupimas be jokios 
mielaszirdystCs, ant Vokiecziu, 
kurie neturėjo jokios mielaszir- 
dystes ant kitu. Bus tai atker- 
szinimas ‘Ugnimi ir Kardu!’ “

Arabai, kurie neturi jokiu 
svaiginaneziu gervmu kuriaisO O v

galėtu linksmintis, turi kitokį 
būda pasil i niksminimo 
butu naudingas ir 
Amerikoj.

Mokyti Eui'Opiszki 
riai, kurie tyrinėja

.kuris 
czionais,

Civiliu Ekonomija
Aprybota

Su v. Tautu vadu susirinki-

liti savininkai priesz Kovo 31 
d. Tai karo reikalavimas.

“Drafto” Korteles Rei
kia Visada Prie Saves 

Turėti

Dideles bažnyczios ir kated
ros gali sutalpytyi daugybe 
žmonių. Didžiausia bazilika 
yra Szv. Petro, Ryme in kuria 
gali sutilpti 45,000 žmonių; Me- 
dyolane katedra gali sutalpyti 
36,000 žmonių; katedra Kolo
ne 23,000; bažnyczia Szv. Po- 
vylo, Londone, 25,000; Szv. 
Zofijos Konstantinopoliu jo 23,- 
000; Szv. Patriko katedra New 
Yorke; bažnyczia Szv. Stepono, 
Viedniuje 12,000 o bazilika Szv. 
Moikaus, Venecijoj 7,000 žmo
nių. w

profeso- 
auguoles 

Arabijoj, atrado nepaprasta 
žiedą kuris turi nepriprasta in- 
tekme ant žmogaus nervu. Kas 
tik pauosto taji nežinoma žiedą 
tai in kėlės miliutas buna apim
tas juoku. Žiedas yra geltonas 
o jo vaisis yra panaszus in žir
nio grūda. Arabams toji auguo- 
le yra žinoma nuo senei bet Eu- 
ropiecziai apie ja tik dabar isz- 
tyrinejo ir d.ažinojo. Arabai 
renka tuosius žiedus, džiovina, 
po tam .sumala juos ant milte
liu ir naudoja ant savo pralink- 
smlnimo. Jeigu: ka.s gerai pa
uosto tuju milteliu tai buna ap
svaigintas ir juokėsi be persto
simo, pakol užmiega, pailsės.

irnvs atnesze jai Antanu- mas pripažinti tik “besanlygi-
Jisai isz mažens buvo re- ni pasidavima“ aszies, pabre- 

'domais'kaip mergaite ir su mer- svarba kiekvienos karo pa- 
gaitems žaidė ir buvo pramiii- stangos naminiame fronte, hi
tais Lena. Kada “Lena“ t u-1 v-vk’llinl 1 visisz)ka ir S’alathm 
rojo 16 metu, iszmoko clcktri- Pergale. Tas re i sakia kad civi- 
kiszko darbo ir užvedinejo Ihii, l'lgiai kaip musu kaiciviai,^ 
£. 4.-1 turi visais budais iiadeti — tau- ju užsiregistravimo certifika-szvieisa m namus, po tam lizde- Vi®ais outuus puucn »
jo savo bizni ant savo rankos. (PMkvmi guma ir metalus, eko- 
Kada “Lena“ daejo 25 metu, :110miszkai vai toli kurą ii mais-

, biznis nupuolė ir pasirupi.no .ta, ’kurio tiuksta, \ isa sa\o en- 
sau darba kariszkam fabrike, c‘roGa atlikti darbus, kuiie tie
kiu* dirbo valdiškus kontrak- loginiai padeda Ikaro progra- 
tus ir šukele revoliucija, nume- |ma*- apsieiti be tu.leikmenu 
te nuo saves moteriszkas iszle-j1’ aptarnavimu, kuiie piiside- 
bes persimainydamas in Vy. ha prie kai o ekonomijos.
riszka. paroda, kalbėdamas: i 1943 m., Suv. Valstijų žmo- 
“Esmių vyru ir geidžiu gyven- nes vartos mažiau reikmenų ir 
ti kaipo vyras!“ -aptarnavimu negu vartojo 19-

“Lena“ arba Antanas yra !42 m., bet spėjama, kad jie gali 
beveik 6 pėdu dydžio ir sveria būti sumažinti dar 23%' pakol 
224 svarus. Katįa jo užklaus-1 pasieks galutina dugną—t.y., 
ta ar kada ji sportelei nekute-1 minimumo reikalavimai del ci
no, tai Antanais (pasirai to jas viliu gyvenimo. Bet ir “galu- 
rankoves parode savo kietus tinas dugnas“ szioj szalyj rei- 
muskulus, sakydamas: “Su szkia auksztesni standarda gy- 
tokia ranka sportelei nedryso veninio, maisto, aptarnavimo ir 
mane užkabinėti, nes kalda vie- patogumu negu tose szalyse ku 
nas už daug (prie mano kibo, irios dabar kariauja, 
tai ji taip sudaužiau kad turė
jo gulėti kėlės sanvaites nes 
jam buvo sulaužyti du szon- 
kauliai.“

asmens turėti savo klasifikav 
mo korteles (form 57) kaip

Gyventojai ant vienos Poli
nezijos salos tvirtai tiki kad in 
dangų ineis tik tieji kurie mo
ka. gerai szokti, — todėl szoki- 
mas yra geriauses laidas aptu
rėjimo amžinos laimes.

Pagal ju tikėjimą tai kelione 
in amžina gyvenimą eina pei 
tilta, kuri sergsti velnei ir pik 
tos dvasios, laukenczios idant 
savo aukas nutraukti ant 'dug
no peklos. Todėl neatbūtinai 
reikia idant duszia, keliaujan
ti per taji tilta, tai}) apraga-

Sviestas 25 Metu
Senumo

Hibbing, Minn. —Ūkininkas 
Don Forest, ana diena pradėjo 
kasti, didesni sz-ulini ant vietos 
kur buvo senas. Bekasdamas, 
spatas pataikė in ka. toki kieta. 
Perimtas aky varnu, p radėjo 
kasti greieziau (o gal mane kad

Dvideszimts metu Fredas 
Marks, isz Batavia, N. Y., likos 
nubaustas in kalėjimą ant szc-'kiu, kad tosios užmirsztu savo 
jsziti menesiu už padavimu in'privalumu. Tik tokiu budu ga

ro-laikraszti melaginga žinia. Fre-'lima jiems gautis ir amžina 
da.s davė telefoną in laikraszti ja.
apie viiiczevone savo draugo,
kuris visai nemano apie ąpsi-

Amerikoniszkos merginos 
kuris visai nemano apie ąpsi- turėtu jokios sunkenybes g 
vedima. Toji žinute buvo pa- tis in taji dangų nes yra taip 
duota isz piktumo koki Fredas persemtos džiterbogu ir džiazu 
turėjo ant savo draugo. Palici- 
ja isztyrinejo kas žinute pada 
vė ir kaltininkas likos suimtas.

Ir pas mus lankei atsitinka 
panasziai kada kokis “smar
kuolis“ danesza redakcijai ne
teisingas 'žinutes be paraszo, 
arba per telefoną, kuriu redak 
cija nepriima. Yra ir tokiu ku
rie paraszo daneszima vardan 
kito žmogaus.- Už tokius dane- 
szimus yra bausme ir tokis da- 
neszejas neteisingu žinių gali 
būti nubaustas ant dvieju metu 
kalėjimo ir- 500 doleriu baus
mes.

ne-

’kad savo szokiais ne tik velnią 
apraganautu bet ir <pati Liuci- 
pieri.

ir iszkase puodą, kuriame ra
dosi puoduose sviestas, tokiu 
kvortiniu puodu rado net ketu
ris. Sviestas buvo sakius, taip 
kaip rodos ka t ilk padary tas, 
norintis senam s'zulinije radosi 
per 25 metus, nes taip buvo pa- 
raszyta ant korteles, kuria ra
do vienam isz puodu. Ūkinin
kas dasiklause nuo kaimynu, 
bulk priesz ji ta. ūkia laike ko
kis tai Szvcdas.

Laipsniais sumažinimas civi
liu reikmenų ir aptarnavimu su 
vis auĮganczioms szalies inei- 
goms, kurios gal pasieks $125,- 
000,000,000. szimet, pakelia 
kainas visokiu daigtu, todėl, 
kad yra daugiau pinigu ir ma
žiau daigtu pirkti. Praeitais 
metais kiekvienas vartotojas 
szalyje per kainu kontrole ga
lėjo taupyti net $140 kiekvie
nai szeimynai ir jeigu dabarti
nes kainos vis tesis, sutaupos 
bus apie $400. szimet. Jeigu ne 
del Įirckiu1 lubu maisto, drabu
žiu, nuomų ir kitu gyvenimo 
reikmenų, musu pirkimo 'dole
riai turėtu daug mažiau vertes 
ir karo kaina žymiai kiltu.

tas (form 2). Kad kiekvienas 
registrantas galėtu nusipreinsti 
kaip insakymas ji lieczia, se
kami klausymai ir atsakymai 
pagaminti:

1. Ka szis lieczia?
Atsakymas: Visus vyrus tu 

amžių grupes, kurie turėjo už
siregistruoti del galimos mili- 
tarines tarnybos priesz szeszis 
menesius. Nelieczia vyrus, ku
rie buvo tarpe 45 ir 65 m. kada 
jie užsiregistravo?

2. Kas yra klasifikacijos kor
tele ?

Atsakymas: Klasifikacijos 
kortele (form 57) yra inrody- 
mas kad asmuo buvo nuejas in 
savo vietini drafto ofisą ir jam 
buvo iszduota kortele, kuri nu
stato jo kvalifikacija del m.ili- 
t arines tarnybos.

3. Nuo insteigimo Selective

Civiliu Apsaugos Dar
bininkai Reikalingi
Office of Civilian Defense 

szialdien pradėjo nauja vaju 
del savanoriu darbininku pa
dėti invykdinti karo programa 
naminiame fronte.

tas privalo prie saves turėti jo 
registracijos certifikata (form 
2); ar naujas insakymas reika
lauja, kad jis turėtu! dvi korte
les prie savos ?

Atsakymas: Taip, jis priva
lo turėti jo registracijos certi
fikata (form 2) ir jo klasifika
cijos kortele (form 57) prie sa
ves visada po Vasario 1 d.

4. Kokia, bausme už neturė
jimą abieju 'korteliu ?

Asmuo, kuris neprisilaiko 
prie Selective Service Instaty- 
mo arba jo patvarkymu gali 
būti piniginiai nubaustas $10,- 
000. arba penkis meats inkalin-

Office Of War Information
Washington, D. C.

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

Netikėta Nelaime
Slidžia Suprato Kiek

Jisai Kentėjo

Slidžia Abbot isz Birming
ham, Alabama perklausinejo 

I teismą kalbėdamas in kaltinin
ku :

Amerikoniszkas senatorius, 
Homer T. Bone, apskaito kad 
laike vieszpatavimo Rymiszko 
Ciesoriaus, paprastai kasztavo klegejim.il. 
po 75 centus kad u'žmuszti vie-j 
na neprieteliu kareivi, laike 
kares.

Laike Napoleonisziku kariu 
užmuszimas vieno kareivio ko'znia 
kasztavo lyg 3,000 doleriu, 
Amerikoniszkoje Naminėje ka
rėjo lyg 5,000 doleriu o pirmu
tinėje Svietineje Kareje pasi
rodė kad užmuszimas vieno ka
reivio kasztavo lyg 50,000 do
leriu.

Taigi, sziadien pabrango ne

— Toki vyrai kurie musza 
savo motere, silpna sutvėrimą, 
ir tekis drimbas kaip tu, priva
lai būtie nuplaktas kas diena.

— Kaltininkas: Bot guodo- 
tinas sūdžiau, ji mane nuola.tai 
arži no ir juokėsi isz manės ne
duodama man pasilsiu su savo

tave
Sudžia: — Keikiu budu ji 
arzina ir juokėsi isz ta-

Kaltininkais: Ji 
diena sako:

’k onia 
“Taip;

■ muszk mane, tik tu mane da- 
lyipistek, tai asz tave pasmauk
siu priesz sud'žia Abbota tai ta
sai pusgalvis plikas senas kvai
lys tave uždarys aut deszimt’s 
metu in kalėjimą.

—■ Slidžia: Ar taip? 
liuosas ir eikie namo!..

“Nelaime gali atsitikti vi
sai netikėtai“ kaip apie tai 
persitikrino Gordon Throne, 
eroplanu dirbėjas Inglewood, 
Cal. Laike mokinimo savo 
arklio, arklys atsistojo ir už
davė jam su kanopia per gal 
va, sužeisdamas ji skaudžiai.

Nauji savanoriai bus rekru
tuoti darbui. Jie bus “bloku 
vadai“ tokiose dirvose kai]> 
[taupymui, konservacijai, mais
tingumui, žemdirbystei, trans- 
portacijai, (dieninei) priežiu^ 
rai vaiku, namu statyboj, svei
katos ii- ligoniniu aptarnavi
mui ir užimti vietas vyru ir 
moterų oro puolimo žvalgyboj, 
kurie iszvy'ko karau arba kurie 
dirba tokius -karo produkcijos 
darbus, kurie sulaiko ju tolesni 
dalyvavima.

Padangų Registravimą
Ar vartosi savo kara szia 

žiema ? Jeigu taip, tai neper 
daug isznesziokite padangas 
nes j,a.s reikia tiptaisyti ir at
naujinti. Todėl jusu valdžia ni
x’ede priverstina padangų per
žiūrėjimą. Oficialus OPA. Pa
dangų inspektoriai randasi ga
ražuose, gazolino stotyse ir pa
dangai szapose. Nuvežk savo 
automobiliu sziadien ir tegul 
peržiūri jusu padangas. Reilkes 
gal mokėti už szi patarnavima 
— 25 centus jeigu nereikia nu- ’ 
imti padangas — arba 50 centu 
už .padanga jeigu reikia atsar

Advokatas: — Punios vy
ras suvis nenori su ponia at
siskirti?
Jauna pati: — Asz turiu vie
nok ji nubausti... Asz baisiai 
ji neapkencziu! Advokatai, 
iszmislyk ka nors ant nubau
dimo tojo rakalio kad jis su
tiktu ant persiskyrimo!

Advokatas: — Ka ežia to
kio iszrasti? Jeigu ponia taip 
ji neapkenti... Ar nebutu jam 
didžiausia bausme jeigu su- 
gryžtai pas ji gyventi, tada 
jam dagristai lyg gyvam 
kaului!

ISTOR1JEapie Ila isz ma- 
----------------- iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugota 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 

į Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
I iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15^.
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Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in! 

kitas vietas arba iszvažiuoja ir. 
kitus miestus ant apsigyveni* 
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’1 
eitu be pertraukos, kada mainą 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo senai 
įdresa, o tuom palengvinsite* 
nes kitaip negalėsime surasti.’ 
kur tokis žmogus gyveno. To
lei, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in rėdys 
ce kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena' 
adresa, kur kitados gyveno, 
nums darba ir daug ergelio!

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI,. . . 50c •,

SAULE PUBLISHING CO., ’

‘SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Laike Afrikoniszko pasilinksminimo, atėjo pažiūrėti 
Amerikoniszkas aficierius su mergaite, isz Nikki. Ubagai 
szoka ir gieda ant ulycziu laike tojo apvaikszcziojimo ir 
renka aukas. Vienas isz tuju ubagu meldžia aukos nuo Ji- 
mo, kuris ji gerai apdovanojo.

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

Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa.

pasirupi.no
klegejim.il
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JI NEKALTA
Indija Taipgi Turi 
Draugavę WAAC

ste

nė

jus

SAULUTE atsisveikinus gied-1 
ra dienuže, nuvarsavo visa 

platųjį 'dangaus skliautą, rau
dona spalva ir pasislėpė kur ten 
už (kalnu.

Pabudęs po dienos ikarsz- 
cziui vėjelis lingavo szalimis 
gatvių bežaliuojancziu medžiu 
szakeles. Nutilo paukszcziai 
kurie pirma taip linksmai 
cziuilbejo medžiu virszunese 
ant juros kranto. Tik ten pakal
nėje miszikuose sustaugė vilkai 
ir vėla. tyla.

Turtingo miesto, Buenos Ai
res, gatvėse žmones tarytum 
biteles maiszosi szen ir ten: 
vieni gryžta isz sunkaus darbo 
namo, kad atsilsėjus ir vėl pri
sirengus in rytojaus darba; ki
ti, nusibodus dykiems palo- 
ciuose, skubinasi, eina, važiuo
ja in puikius vasarinius misz- 
kus, teatrus ir kitas smagias 
vietas.

Tada, jaunas vaikinas, 
vėjo ant gatvių kampo ir 
kun-, po kokius miglynus,
aiszkiom mintimi klaidžiojo. 
Jam nepastebimai priėjo prie 
jo apie septyniolikos metu mer
gaite ir nedrąsiai pratarė:

— Gera vakara... Jus., 
stovit taip nuliūdo...

Tadas, pamatęs jauna, gra
žia nepažinstama mergele, di
džiai nustebo isz jos tokios ne- , 
paprastos drąsos ir atydžiai 
temijo in ja.

— Kodėl in mane taip žiūrai?
— lyg nusiszypsodama prabilo 
ji-

— Nieko,.. Tik taip žiurau, 
ot... Gal jus man norėjote ka sa
kyti?

Merginos veidas pradėjo , 
degti skaiseziai raudona lieps
na. Ji stovėjo1 žemyn akis nu
leidus.

Tadas dalyka gerai suprato.
— Jus, jaunikaiti, kaip vadi

natės?
— Tadas. O tamsta?
— Ar asz ?
— Taip.
— Rosa G.
— Asz matau‘kad jus man ka 

nors slaptingo ar nedrąsaus no
rite sakyti. Meldžiu, sakykite.

Žmones gatvėmis eina szen ir 
ten o Tadas su Rosa tartum že
mes pardavė, lygiai stovėjo. 
Pūstelėjo vėjelis ir savo leng
vomis bangiomis patarsze ant 
Rosos galvos puikiai sutaisy
tus plaukus, pakuteno dailiai 
nuaugusia kūno figūra, ap
vilkta apnesziota juodo sziiko 
suknele ir vela nusklydo sau to
lyn. Rosa vis stovi, akis nulei
dus žemyn.

-— Sakykit, tamista, — vela 
užklausė Tadas.

— Asz... asz neturiu ka jums 
sakyti 'bet jusu praszysiu...

— Ko? — užklausė Tadas.
— Asz... ar man 'duosite pi

nigu? — beveik pro verksmus 
pratarė Rosa.

— Pinigu jums ? Ar daug?
—r Penkis pesus... Už tai asz...
Tadas vėla pažiurėjo in ja, 

paskaitydamas ja gatvine ver
ge. Tu vergu sziadien Buenos 
Aires miesto gatvėse randasi 
daugiau negu kada buvo gar
siajam Sodome ir Gomoroj. 
Vienok Tadas, insižiurejas, 
nusprendė sau, kad ji nėra to
kia verge. Ji jauna, jos veidas 
skaistus, taip skaistus kaip 
besileidžianti saule.

— Gerai, jeigu sutiksi su 
mano reikalavimu, tai duosiu

penkis...
Per Rosos kuna perbėgo szal- 

ti sziurpuliai...
— Sutinku, —nedrąsiai pra

tarė.
— Gerai. Einame ten in soda.
Rosa ir Tadas susėdo sode 

int nuoszaliai esanezio suolo.
Rosa ka tai labai keisto maus
to. Ji mausto, kad ji už ta pi
nigą, už susi vaikio jusi popieros 
gabalu parsiduoda nepažinsta- 
mam vyrui, kuris atims jos jau
nyste.

— Gerai, Rosa, — kalbėjo 
Tadas. — Asz tau pažadėjau 
duoti penkis bet duosiu de- 
szimt pesu jeigu tu sutiksi... 

I Tiesa, tu sutikai pirmiau. Da
bar mudu raudamės dviese, at
skirti nuo visu akiu, juodos 
nakties tamsoje. Ala'lonek man 
pasakyti kam, del ko prasziai 
manes tu penkių pesu? Ar se
niai taip užsiimi praszinet po 
szias gatves? Kiek turi metu? 
Ar turi tėvus?

Rosa iszkarto tylėjo. Jos aky
se matėsi didelis, gėdingas liu- 
desis. Vėliaus ji sako:

— Ne. Tu pirmutinis esi, 'ku
riam asz pasidaviau... Alano tė
velis jau bus tuoj metai, kai 
yra mires. Alirus tėveliui, mes 
likom sunkiam, varge. Alama 
isz tos nerimasties sunkiai ap
sirgo. Ji seniai jau nepasikelia 
isz lovos. Asz esu vyriausia. 
Turiu da viena sesute ir tris 
mažus broliukus.Pirmiaus ėjau 
in viena dirbtuve; uždirbdavau 
per diena viena peša ir asztuo- 
nesdeszimts centu. Na, o jus 
gerai žinot kad už tuos pini
gus gyvent negalima. Bet vis 
sziaip taip gyvenom. Dabar vi
sai nedirbu. Darbo nėra. O ma
mos sveikata vis menkėja. D a 
turėjau kelis centus, tai vakar 
paszaukiau in namus gydytoja. 
O vaistu jau nėra už ka pirkti. 
Nei valgyt jau neturime ka. 
Sziadien namu savininkas pra- 
nesze kad jeigu neužsimokesi- 
me už butą, tai iszmes jis mus 
lauk... Todėl asz nusprendžiau 
ggyventi kaip jus mtaote... Kai 
mama numirs tai asz 'broliukus 
paduosiu in naszlaicziu namus 
o asz sm sesute eisiu tarnauti. 
Bet dabar... dabar... Ak!...

Rosa norėjo daugiau ka pa
sakyti bet skaudus jos gyveni
mo atsiminimas ir gailios asza
ros su sykiu užgniaužė jai bai
sa.

Isz rytu, pro juros bangas 
pasirodė beužtekantis neaisz- 
kus, iszgeltes menese1!is. Vėje
lis vis lengviau szalkeles linguo
ja. Padange juosvai pilki de
besėliai tingiai plaukia in va
karus.

— Raminkis, Rosa,— tare Ta- ----—.........----- ----- « CT- -
das. — Sztai, naktis buvo tam-'prie vieno isz lentų sukalto na
si, patekėjo menulis, liko szvie- mėlio.
siau. Praslinks tamsioji naktis, I Rosa 

)
___________ pasakė:

— Tai szitas namas, kuriame 
asz gyvenu.

— Gerai. Tu eik in vidų vie
na ir nenusiduok ka nors žinan- 

1 ti apie mane o asz tuoj paskam- 
į bysiu in duris ir norėsiu pasi
matyt su ligone.

Rosa, padekavojus Tadui, 
nusiskubino in vidų. Neužilgo 
ir (patsai Tadas stovėjo szale 
ligones. Alatyt, pirmiaus buvu- 

1 si stambi, graži ir maloni, szia- 
;dien apleista ir daugiau pana

Indija ir-gi turi moterių ka- 
riszka drauguve WAAC, ku
ri darbuojesi panaszei kaip 
Amerikoniszkos moteres. 
Pulkauninke Reba Dutt, yra 
duktė žymaus Indieczio, pa
sirėdžius in mandiera kokias 
tosios moteres neszioje, bet 
josios szlebe yra nepaprastai 
ilga ir plati, ne taip kaip 
Amerikoniszku moterių, ku
rios yra trumpos.

iszausz rytas, užtekės ir saulu
te...

— Taip, užtekės, bet ne man 
ir ne 'kitoms panaszioms mano 
draugėms...

— Suprantama, Rosa, kad 
praslinks naktis, užtekės ir 
mums laukiamoji saulute. Tik 
buk drąsi... Rosa, niekuomet 
asz tau neveliju eiti in szias 
gatves parsiduoti sa ve visai ne- 
pažinstamam vyrui už pinigą.. 
už ta suvalkiotos popieros ga
balai. Ne, Rosa, ne! Tu iszpildy- 
si mano praszyma: paaiszkinai 
savo gyvenimą. Dabar asz no-
recziau ir pamatyt ta gyveni
mą.

— Bet kaip? — tarė nustebus 
Rosa. — Asz iszeidama sakiau 
mamai, kad einu darbo jeszko- 
ti. O dabar asz pareieziau su...

— Tai niekis, — pastebėjo 
Tadas. — Asz mokėsiu apsiei
ti.

mos ranka pakele ir tyliu balsu 
užklausė:

— Ar labai blogai jauezia-j 
tęs, žmonele?

Ligone pravėrė akis ir lyg 
norėjo ka sakyti bet smarkiai 
užsikosėjus, vela užsimerke ir 
galva nusuko in tamsiaja puse. 
Tadas pastebėjo ja bemirsztan 
ežia ir pratarė:

— Rosa, buk drąsi... ji jau 
mirszta...

I Rosa, tartum beprote, prade ■ J 
jo dailiai sutaisytus savo plau
kus rautis nuo galvos ir nesa
vu balsu szaukdama, krito ant 
keliu szale mirsztaniczios moti-' 
uos. Alaži vaikucziai, kurie ki-l 
toj lovoj ramiai miegojo, ne-l 
sapnuodami kad jie lieka nasz- 
iaieziais, alkio ir szalczio glo
boje, nuo sesers riksmo subudę, 
pradėjo szaukti: “Alama! Ala- 
myte!” Bet motina jau neatsi- 
liepe.

Tadui bežiūrint in ta baisia 
darbininku gyvenimo tradici
ja, nuriedėjo kelios aszaros per 
rustu veidą, bet greitai prany
ko aszaru ženklai jo akyse ir jo 
szirdis prisipildė kersztu priesz 
ta Iklesa, ta maža tureziu sau
jele, kuri pavergus milijonus 
rankpelniu žmonių isznaudoja 
be galo ir be kraszto ir palieka 
mums, darbininku klesai, tik 
skurdą, vaitojima, nykimą ir 
musu dukterų ir seserų parsi- 
davima meiles isztroszkusiems 
vilkams.

Jis, iszsiemes isz Ikiszeniaus 
dvideszimt pesu, padėjo juos 
ant mažo staliuko' ir tyliai isz- 
ejo. Ėjo jis per miestą peks- 
czias. Viduryje miesto, puikaus 
ir szviesaus miesto isz invairiu 
puikiu namu ir svetainių eina 
linksma muzika, invairios dai
nos, grožybe, puikybe... Tas 
viskas tik užartavojo Tado 
kerszta: jis pasiryžo būti ne
permaldaujamu darbininku 
klesos kovotoju.

* # *

Pakilęs sidabrinis menulis 
linksmai žaidė su tyliom juros 
banguotom ir su medžiu lapais. 
Vėjelis sukinosi po tylias ir be
veik pustuszczias gatves. Ta
das ir Rosa, sėdėdami automo
bili aus užpakalyje, važiuoja ir 
mausto. Rosa maustė apie mo
tinėlės ir broliuku likimą, ri- 
szo su visu darbininku gyveni
mu.

Neužilgo sustojo Rosos nuro
dytoj vietoj. Tai buvo vieta 
Pietų Amerikos kostapilio, Bu
enos Aires miesto dalyje Pu
ente Alsina, talmsioje ir beveik 
.menkai apgy vemtoj gatvėje,

g nedrąsiai

BALTRUVIENE

nedboja,
Naktimi po pabul'kes 

valkiojasi,
Visur in urvas trankosi.

Nesivalkiok, namie sedekie.
Pacziule savo mylekie,
Namie su ja sedekie, 

Savo gyvenimą pataisyk,
Ant sziadien nustosiu,

I) augia u 11 e k a Įbes i u,
Ant kito karto paliksiu, 

Pakol daugiau neprisirinks, 
Alano szirdžiai neuž'kenks.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes ::
—o---

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

Tikra Gailestis

Laimingas

— Kas buvo laimingiausiu 
žmogum ant svieto?
— Adomas.
— Kodėl?
— Nes jam nereikejo pir

kinėti paežiai skrybėlių ne 
dresiu. gyste. Palengva Tadas paemes

Danguje

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

Pri'siuskite 25^ o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

Jauna mergaite likos nu- 
siunsta per motina, pas dė
diene, kad aplaikyti paszial- 
pa nes buvo labai nuvargia.
Kada mergaite apie vargus 

ir bedas papasakojo dėdie
nei, sena dediene net apsi
verkė ir tarė:
— Žiūrėk, asz net verkiu, 

girdėdama apie jusu vargus; 
tegul tos mano aszaros bus 
jums palengvinimu.

— Bet dedienele mieliausia,
— atsake mergaite, tosios ta
vo aszaros mums nepaleng
vins, mums reikia pinigu!
— Szitaip? — atsake szyksz- 
tucle teta, — na, tai nusiduo- 
kit pas tokius, kuriems isz 
akiu vietoje aszaru, puola 
dolerei, nes asz negaliu do- 
lereis verkti.

Net szurpulei ima mane, 
Kada pamisimu apie musu

jaunuomene,
Kokia ju ateitis, 

Sziadienine gyvastis.
<) kad ir Alahanojuj gyvenu, 

Turiu ir isz czion paduot
naujienų,

Kad svietas nerugotu ant
manes, 

Kad neduodu isz czion
naujienas,

Na, s z ta i ir paduodu:
Kelios aptersztos 'balandėlės, 

Trankosi naktimi per nakteles,
Tapruimyse jomarkus veda, 

Net žmogų ima geda.
Prigialbsti joms da dvi isz

Hazletono,
Dvi Lietuvaites, dukterys

szetono,
O ir isz Szenadorio kelios

pribuna,
Per kėlės dienas peiibuna. 

vokiu tai motinu yra kvailiu, 
vad nevaktuoja savo dukrelių,

Pavėlina zulyt ir valkiotis,
Kas miela nakti,

Suvis mamyte nedboja.,
Jeigu kur bambileis važiuoja,

Jaunikiu j eszlk o t i, 
Ba savo mieste negali gauti.

O ka, mamele prasta,
Dukters nosis užriesta,

Vai, mandra szaika uodega
pasvyla, 

O ir maiszia nepasislepia yla.
Yra czion kelios lustaunos

bobeles,
Kurios turi dukreles,
Prie vyru prisikabina, 
Kožna ženteliu vadina.

Vienas vaikinas pastanavijo,
Keletą doleriu atidėjo,

Dave gert kibk norėjo, 
Kad net nuo vietos nepaejo,

Ant kėdžių sėdėjo,
Ne laukan iszeiti negalėjo,
'Griniczioje baisei smirdėjo,

O ka, ar ne puikios moteres, 
Ar visos taip padaryti gales?
Už geryma. in pekla nuvestu. 
Per geryma dorybes nustotu.

Yra ir vyru niekszu,
Ne kam tikusiu,

Ne man viena iszkalbejo,
Ir da isžkoliot prižadėjo.

Vai tu dediene, kad tave vilkai,
Tu vis ant bobų sakai,

Kad jos sziokios ir tokios,
O ir vyrai kaip apsipaeziuoja,' SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Szventas Petras, pailsės ser
gėjimu dangiszku vartų, in ku
ri nuo kokio tai laiko sunku 
yra insigaut, pavalgęs pietus, 
vietoje truputi užsnūsti, sėdo 
prie langelio žiūrėdamas kas 
dedasi ant žemes. Sztai ore pa
sirodo kokis tai milžiniszkas 
sutvėrimas, su dideliais spar
nais, lekentis, prie dangaus. 
Szventas Petras, kaipo žmoge
lis senas, nežinodamas apie 
progresą, kokis užėjo ant žemes, 
pasiszauke pas save arkaniola 
Gabrielių idant tasai, kaipo 
jaunesnis ir naujesnes mados
žmogus, is'zaiszkintu jam kas į Nelaimes, Audra, Kodėl Bal
tai butu per sutvėrimas.

— Gabrieliau! Gabrieliau! 
Eik szen greitai. Pažiurekie 
laukan, kokis tai sutvėrimas 
lekioja ore! Kas tai galėtu but, 
ar nežinai?

— Tai eroplanas, dieduk, — 
atsiliepe arkaniolas ir norėjo 
trauktis adgal.

— Eroplanas? Eroplanas? 
hum, — užsimanstes giliai Szv. 
Petras durnojo, — negaliu sau 
atsimyt, kada tai Ponas Die
vas sutvėrė ta j i gyvuli!...

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

IR T. T.

SETAS Nr. 100

Ant

KALENDORIAI
1943 M.

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

Adresas:
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Velniszkas Malūnas
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai
nele, Dūmojimai, Ketvirtas 
Prisakymas Dievo, Kelautojei 
In Szventa Žemia, Beda, Kaip 
Tamsunus Prigauna, Pranuko

Asz “Saule” Myliu Ir Ja 
Skaitysiu Pakol Gyva 

Busiu!

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

Mahanoy City, Pa. U.S.A.
-k-K-K*+-K**-K-K*-K-k*-K**********«

Poni Atarė Kazlauskiene, isz 
Philadelphia, Pa., raszo: Pri- 
siuneziu tamistoms užmokesti 
už “Saule” ant viso meto ir at
leiskite kad truputi pasivėli
nau su prisiuntimu prenume
ratos, nes mano du sūnūs isz- 
keliavo prie kariszkos tarny
bos, tai buvau labai susiruipi- 
nuis neteikus savo šuneliu. Asz 
“Salde” myliu ir ja skaitysiu 
pakol gyva busiu, nes mane su
ramina ir (pralinksmina kada 
dabar pasilikau nuliudimia ne
tekus savo šuneliu.

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

Saule, Mahanoy City, Pa.
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SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Richard N. Ryan isz New Yorko, [viduryje] aplaiko 
garbes ženklą kaipo pulkauninkas generolas Afrike, už nar
su atsižymejima nes jis paėmė in nelaisvia visa Vokisz- 
ka taikos kamisija Fedalijoj.

Ant Gavėnios! £“1“ 

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 Žydą. Jo ke
lione po svietą ir liudymas apie Jezu 
Kristų............................................ 20c

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

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

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

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

Adresas:
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.
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Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.



’‘SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines Isz Amerikos
— Ketverge Szv. Simeono.
— Ana cliena garnys atlan

kė Locust Mountain ligoribute 
•kur paliko patogia ir sveika 
dukrele del iponstvos Mikola j 
tSzimokaicziu isz miesto.

— Pahedelio ryta buvo smar
kus szaltis, 'beveik 12 laipsniu 
žemiau zero, kuris padare daug 
bledes gyventojams. Mete 1889 
Mahanojus panasziai nukente 
per viena isz smarkiausiu szal- 
cziu ir sniegines pusnys.

— A. Zakarauskais, isz Haz- 
letono ir jo žentas S. Deguszai- 
tis, ana diena lankėsi pas A. 
Szimonaiti ant E. Centre uly. 
Ponias Zabarauskas prie tos 
progos taipgi atsilankė “Sau
les” redakcijoj nes jis yra senu 
skaitytojam ir pripažysta kad 
“Saule” yra vienu isz geriau- 
siu ir smagiausiu laikraszcziu. 
Zaibarauskai kitados gyveno 
Malianojuj kur laike saliuna 
apie 17 metu adgal.

SHENANDOAH, PA.

r —< Panedelio ryta apie 1:30 
(vai., u'gnis kilo Triangle czeve- 
rylku sztore ant kampo Lloyd 
ir Main uly., laike szalczio 10 
laipsniu žemiau zero. Penkios 
szeimynos ant virszaus taipgi 
nukentėjo nuo liepsnos. Visi 
miesto ugnagesiai likos isz- 
szaukti ant gesinimo liepsnos. 
Bledes padaryta ant daugiau 
kaip 50 tukstaneziu doleriu.

Ashland, Pa. t Vladas Zata- 
veckas, 56 metu, locnininkas 
hotelio, mirė Geisingerio ligon- 
buteje, Danvilleje. Velionis gi
mė Lietuvoje, pribūdamas in 
Amerika jaunu vaikinu ir per
gyveno czionais apie 30 metu. 
Paliko paezia Viktorija, tris 
sūnūs, dvi dukteres ir posūni 
Vlada Brundza.

Frackville, Pa. f Jonas M it 
clielis, 63 metu amžiaus, mirė 
namie praeita sianvaiie sirgda
mas koki tai laika. Velionis 
gimė Lietuvoje. Pirmiause gy
veno Slienandorije, o 33 metai
adgal persikrausto in czionais. 
Prigulėjo prie vietines Lietu- 
viszlkos parapijos. Paliko pa-
ežia Ona, du sūnūs , du brolius mas jam nepasiseko, iszvare isz paperosu, su viena dolerine ba- 
Pitisburgh, Pa., broli ir seserc stubos visu? ir savo iserganezia maszka ant virszaus. Du szim-
Lietuvoje, taipgi perikis anū
kas ir viena pro-anuka. Laido
tuves atsibuvo Panedelio ryta.

Iszmesta Isz Stubos 
Pagimdė Kūdiki

Camden, N. J. — Užmiestyje 
czionaitinio miesto, beszirdis 
locnininkas namu, iszmete lau
kan ant szalczio serganezia 22 
metu motere, Elzbieta Conk- 
lyn, už neužmokejima randos. 
In kėlės minutas po tam, jauna 
motere, gulėdama ant saidvo- 
ko, pagimdė kūdiki kuris mirė 
in trumpa laika. Pravažiuojan
tis automobilistas mate gulin- 
czia motere, priėjo prie jos ir 
baisei nusistebėjo ir motere 
tuoj aus nuveže in artima ligon- 
bute. Valdžia, dagirdus apie 
tai, aresztavojo beszirdi locni- 
ninka.

Vyras pamėtė jauna motere 
du menesius adgal o kad toji 
neturėjo pinigu užmokėti ran
da, locnininkas paszauke kon- 
sztabeli kuris iszmete jos ra
kandus ant saidvoko ir sergan
ezia motere iszvare.

Sulaužė Deszimta 
Prisakyma

Elmwood City, X. Y. — Ste
pas Kolczuk, 33 meti], likos su
imtais ‘artimam mieste drauge 
su moterių Flora Bcndariene. 
Moteres vyras užvedė teismą 
prieszais Stopa už pavogimą 
jo moteres, trijų vaiku, laikro
džio, lovos ir kitu naminiu ra
kandu kuriuos iszsivežc su tre
ku. Stepas radc'-i ant būrio 
pas Bendari ir prikalbino gas- 
padinclia ant padegimo su vai
kais, pinigais ir rakandais nu
skriausto vyro..

“Velnias” Skrynioje

Detroit, Mich. — Locnininke 
skrybėlių kromo Mrs. Eunice 
Rice, pasilikus viena namie po 
savo kasdieniniam darbui, isz- 
girdo kelis isykius kokius tai 
sznabždejimus paei nahcziu s 
isz valgomo-kambiario. Perim
ta akyvumu ir inejus pažiūrėti 
kas tai Indu, pamate uždanga- 
la dideles skrynios pasijudi
nant in virszu.

Pakelinis uždangala iszbego 
ant ulyczicis, szaukdama: “Vel
nias! Velnias! Pagialbos! Gial- 
bekit!” Tuoj subėgo daugelis 
žmonių, keli narsesni inejo iii 
kambarį ir pamate kad vietoje 
pasislėpusio velnio, pasislėpė 
in skrynia Szimas Brmsak, my
limasis tarnaites, kuris susita
rė su ja ta nakti apipleszt gas- 
padorius ir drauge pabėgti. Pa- 
licija abudu uždare kalėjimo.

Sumusze Paezia Kad
Nepagimde Sunu

Jcnkontown, W. Va. — Fre
das KunkeH, likos uždarytas 
kalėjimo už baisu sumuszima 
savo paežio s ir kers z i n imu ja 
nužudyti už tai kad ji, vietoje 
sunaus, (pagimdo jam duktere, 
ko jis negeidė nes jau tu
rėjo tris dukreles. Užpyktas 
tėvas taipgi baisiai apdaužė bo- 
butia Jcva Kruze1!. Po tam dar
bu atsuko gaza tiksle nusitrosz- 
kinimo bet kad tas užmany-

paezia. Likos pustytas po !kau- telai doleriu dingo drauge su nes pnes abudu su savo prisic- 
cija 3,000 doleriu lyg tęsimui. cigonka. geliu mylim skaityti.

Malta Da Laikosi Drucziai

Pristova Malta, ant Mediteraniszku mariu, kuri buvo baisei bombarduota per Vo- 
kieczius, da vis gyvuoja ir laikosi drucziai. Sugriautas namas yra miesto operos namas o 
ant ulyczios galima matyt Angliszkus kareivius ir gyventojus. Ant deszines puses mato
me Malta, kuri panesze dideles bledes nuo Vokiecziu bet vis laikosi da drucziai.

Ir Kate Buvo Užimta
Posėdžiu

Maža katuke insigavo ant 
posėdžio laikyto senato kam 
bariuose laike svarbaus ap
svarstymo W.ashingtone. Se
natorius Ernestas MacFar- 
land, patentines ja, priėjo ir 
paglostė isz ko ji buvo už- 
ganadinta.

Lengvatike Motere Li
kos Apgauta Per

Cigonka
Scranton, Pa. — Kiek tai 

prasergejimu laikraszczei duo
da idant žmones nesiduotu ap- 
sigaut save per visokius apga
vikus, cigonkas ir kitus bet 
žmones tuju prasargu neklau
so. Sztai palicija jeszko po vi
sa aplinkine cigonkos kuri ap
gavo Mrs. Eliza Maskel ant 200 
doleriu.

Cigonka, atėjus pas motere, 
spėjo jai ateiti ir po didele slap
tybe pasakė jai kokiu budu ji 
gali greitai pasilikti turtinga. 
Motere labai isz tos žinios nu
džiugo ir melde cigonkos idant 
jai pasakytu taja slaptybe. Ci
gonka, supratus godumą mo
teres, paliepė jai isztraukti pi
nigus isz bankos ir sake jog ji 
ateis ant rytojaus juos užburti 
kad jie pasidaugintu.

Motere, isztraukus du szim- 
tus doleriu, padavė cigonkai 
pinigus invyniotus in szmoteli 
popieros. Cigonka, paėmus pi
nigus, ka tekio murmėjo sau 
po nosia, uoste ir pute ant ju po 
tam atidavė jai pundeli adgal, 
uždrausdama moterei pažiūrėti 
in vidų pakol nusileis saule nes
kitaip burtai nepagialbes. Mo
tere, atidarius pundeli vakare, 
rado sukarpytas pepieras nuo

Generclo Ben Lear pulkai, kurie randasi Camp Forrest, Tenn., lavinasi ant užklupi- 
mb ant nevidonu. Kareiviai turi paimti vieta kuri yra aptverta su durianeziu dratu per ku
ri turi gautis ant kitos puses. Vienas isz kareiviu užklupo ant didelio tanko kuri padege. 
Tieji vyrukai tankei susiremia ant tikrųjų ir aficieriai turi juos perskirti nes taip insi- 
karszcziuoja tarp saves.

Vyras 54 Metu Apsipa- 
cziavo Su Augytine

Vickeburg, N. C. — Bernice 
Derančio, patogi juodbruvo 
Itali'joniszka mergaite ana die
na isztckeljo už savo priimto 
tėvo Nicco Grenado, turtingo 
žmogaus, kuris turi (suvirszum 
54 metus.

Nicco sake, buk apsiipacziavo 
su slavo augytine idant jai duo
ti prigulinczia prieglauda ir 
palikti jai visa savo turtą po 
jo mireziai idant nepatektu iii 
giminiu rankas kurie labai ji 

I neapkente.Prieme ja už augyti- 
nia su savo (pirmutinia paezia 
1938 incite, kuri mirė pereita 
meta. Apsipacziavo su mer
gaite Sausio mencisi slaptai ir 
tik sziomis dienomis apgarsino 
apie tai s'avo giminėms ir pa
žins! am rems.

Poni Veronika Limbo, isz 
Sparrows Point, Md., raszo: 

, Prisiuncziu tamistomis užmo
kesti už laikrasizti ant viso me
to. Atleiskite kad pasivėlinom 
nes in miestą toli važiuoti ir 
oras buvo netinkamas. Acziu 
s’zirdingai visiems “Saules” 
darbininkams už laikraszti,

Pasirengineia Ant Užldupimo Nevidonu pacztiuiu ženkleliu, taipgi jei
gu nebūna užtektinai markiu 
ant lai'szku, tai iszdavysta ne
priims tokes post-kartes ir 
laiszkus nuo paczto!

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Tikriauses Kabalas

PRANESZIMAS!

Tie (kurie prisiunezia 
laiszkus arba postel-kartes iii 
“Saules” redakcija, lai prili
pina reikalingas pacztinos mar
kes, nes kitaip tokius laiszkus

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik

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

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 401 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50-

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, 

i Dorybe veda ‘ in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu ................ 20c

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinusi 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 
Burike 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 pustyniu; Peleniute; Du brolei 

nepriimsime. Postkartes reika
lai! jo marke už 1 centą; laisz- 
kai po 3centus; special delive
ry po 13c., o registravo t i laisz- 
kai reikala.ujc 18 centu.

NE UŽMIR SZ KITE!— jeigu 
siuntinesite tokius laiszkus be

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 prisakymas 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 
paeziuoias. 76 puslapiu..................20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kama? 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 katihika, 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
okas 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; Aut keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................... 15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Sz’ulpikas; 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; Pabe.- 
gele; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu .....................................15c

No. 160 Keturiolika istorijų apie

Arba atiaengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguld suėji
mas to kabalo yra labai lengvac 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

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

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

VISOS TRYS O/To 
KNYGUTES 

•‘SAULE’’ 
MAHANOY CITY, PA.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

I Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
I rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszuats 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. Kodėl 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken-
tejimo 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- 
dykie; 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 nuliūdimas 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); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke ...................................................15o

Adresas: ’ Į

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.


