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Isz Amerikos
NORI VYRA UŽ $500 
i*

Ant Trijų Menesiu
P -----

Carson, Ind. — Vietiniam 
laikrasztyje kokia tai nežino
ma motere patalpino apgarsi- 
nima, pajeszkodama žmogaus 
kuris pasiliktu jos vyru tik ant 
trijų menesiu. Už taji pasiau- 
kavima užmokės jam 500 dole
riu. Priežastį pirkimo vyro ant 
taip trumpo laiko, paduoda, 
kad turi kanecz apsivesti idant 
aplaikyti jai palikta turtą bet 
tik ant tokiu iszlygu jeigu tu
rės vyra o jeigu neturės tai ne 
aplaikys turto ir jis bus iszda- 
lintas ant mielaszirdingu tiks
lu. Po tam laikui vyras gali sau 
eiti kur nori.

Badai ant to apgarsinimo at- 
siszauke apie du tukstancziai 
kandidatu isz visu daliu Ame
rikos.

Gimimo Diena Jurgio 
Washingtono, Pirmuti

nio Suvien. Valstijų 
Prezidento

ŽINUTES ISZ 
UŽMARIO

PRISIUNSTOS
PER TELEGRAFO BIURĄ 

O. N. A.

KARE

Kokiu Budu Gali Būtie 
Paliuosti Vyrai Turinti 
38 Metu Nuo Tarnystos

Washington, D. C. — Vyrai 
turinti jau 38 metus, bus pa- 
liuosuoti nuo kariuomeniszkos 
tarnystos ant sekancziu iszly
gu:

1— Turi turėti mažiausia 38 
metus.

2— Kurie instojo in kariuo
mene priesz Vasario [Feb.] 28, 
1943 m.

3— Kuris padavė praszyma 
paliuosavimo del savo aficie- 
riaus neveliaus kaip 1-ma die
na. Gegužio [May] 1943 m.

4— Jeigu pristatys gerus pa-* 
liudinimus kad jisai yra reika
lingas kariszkose dirbtuve- 
sia arba ant ukiu [farmu],

5— Paliuosavimas tokio žmo
gaus nuo tarnystos nesilytes jo 
kareiviszkos tarnystos.

Paliepė Moterei
Nusiprausti Veidą

Cleveland, Ohio — Misiuke 
Edna Carelton, 40 metu mote
rėle, kuri buvo pasirėdžius kaip 
kokia “flaperka”, aplaike szal- 
ta priėmimą nuo sudžiaus, ka
da atėjo in suda liudyti priesz 
Jack Edwards ir Norman Nash, 
du jaunus vyrukus, kuriuos ji 
apskundė buk jie užkabino ja 
ant ulyczios ir vadino ja kad 
eitu su jais ant “geru laiku’ ’ o 
kada ji atsisakė eiti su jais, vy
rukai seke paskui ja neduoda
mi jai ramybes.

“Jeigu nenori kad tave vy
rai užkabinėtu ant ulyczios tai 
eikie namo ir nusiprausk nuo 
veido pauderi ir kvarba o kada 
turėsi czysta veidą ir ilgesne 
szlebe tada tave vyrai neužka- 
bines ant ulyczios. Esi jau ne 
jauna bobelka ir privalai sar
matytis taip rėdytis ir kvar- 
įbuotis.”

Moterele nuleido nosi ir isz- 
ejo isz sūdo užsisarmatinus.

Vasario (Feb.) 22-tra die
na, pripuola 211-metines su 
kaktuves gimimo musu pir
mutinio Suvienituju Valstijų 
prezidento Jurgio Washing
tono. Ta diena atsibuna 
visokį apvaikszcziojimai 
Publikinesia mokyklosia 
Washingtone prie jo pa
minklo, kariszkose stotyse 
ir bažnycziosia. O kad Wash- 
ingtonas buvo žinomas isz 
savo teisingystes ir badai 
niekad nesumelavo, todėl ir 
vaikai mokinami sekti jo pa
vyzdi.

Sztai Edgar Widman ir 
Robert Straus isz New Yor- 
ko aplaike dovana už savo 
teisingysta, kad nesumelavo 
ne karta per 1942 meta ir yra 
žinomi kaipo teisingiausi 
vaikai.

4- X- > 4 * 4 4 X- * X- 4 4- 4- 4- X- X- A- X- * * 4-44- 4- * *

PER ILGAI LAUKE

Pargryžtanczios
Paczios

Per
Mi-

Marrysville, Mich. — 
dvideszimts metu Franas 
kalski lauke idant jo pacziule 
sugryžtu namo, kuri ji apleido 
po trijų sanvaicziu vedusio gy
venimo su juom, 1922 mete ir 
nuo to laiko dingo ji nežine 
kur, be jokios žinios. Vyras sa
ke: “Mano pacziule man tuo- 
jaus po szliubui pasakė kad 
gailėjosi labai kad isztekejo už 
manes ir gal todėl mane pamė
tė. Asz ja mylėjau isz visos szir- 
dies ir da myliu bet kaip rodos 
laukiau jos sugryžimo per ilgai 
ir dabar noriu aplaikyti persi
skyrimą. Žmogelis aplaike per 
siskyrima nes sziadien jau turi 
60 metu.

London — Lenkiszka flota 
da vis gyvuoja ir nekarta jau 
turėjo susirėmimą su nevido
nais. Lenku flota sziadien su
sideda isz apie 20 visokiu ka- 
riszku laivu ir 92 eroplanu.

Jerusalemas — Žydu labda
ringa drauguve apreiszke buk 
yra pasirengus priimti po savo 
globa 25 tukstanczius Žydiszku 
vaiku ir duoti jiems tinkama 
prieglauda. Anglija padare su
taiką su Vokietija kad priims 
isz ten apie 5,000 Žydiszku vfii- 
ku. In kėlės sanvaites Palesti
na priims apie 29 tukstanczius 
žmonių ir duos jiems prieglau
da.

London — Salonikoje likos 
suszaudyti 45 Grekiszki gyven
tojai tarp kuriu randasi ir keli 
kunigai ir žymus kariszki va
dai. Laike kratos per Vokie- 
czius, kaimelyje Prygos, Vo- 
kiecziai suszaude asztuoniolika 
gyventoju.

London — Belgiszki:*patri jo
tai ana diena numėtė bomba 
ant namo kuriame radosi szta- 
bas Vokiszku aficieriu. Keli 
aficieriai likos užmuszti.

London — Vokiecziai ap- 
szauke ukaza Czekoslovakijoj, 
buk visi vaikai ir mergaites, tu
rinti nuo 10 lyg 18 metu, turi 
neatbūtinai registruotis ant 
tarnystos Vokietijoj prie viso
kiu darbu. Tarp Czeku kilo di 
dele nerimastis nes tas reiszkia 
persiskyrimą vaiku nuo tėvu. 
Taipgi uždrausta vyrams nuo 
17 lyg 60 metu apleisti savo 
sklypą be pavelinimo Vokisz- 
kos valdžios.

AMERIKONAI
PASKANDINO 15 

JAPONU LAIVU 
j

Bet Neteko Dvieju 
Savo Laivu

Washington, D. C. — Praei
ta sanvaite, laike keliu smar
kiu musziu su Japonais, likos 
paskandyta 15 Japonu laivu 
bet ir Amerikonai neteko dvie
jų laivu artimoje Solomono Sa
lų. Japonai neteko 60 eroplanu 
o Amerikonai neteko 22 laike 
muszio. Japonai atplaukė isz- 
gialbeti savo draugus bet likos 
susekti ir supliekti.

200 Greku Mirszta Kas
Diena, Badu

London, Anglija — Telegra
mai pranesza buk Atėnuose 
Grekijoj mirszta kasdien dau
giau kaip po 200 žmonių, badu, 
nors Anglija ir Amerika pri
siuntė jiems daug maisto ir 
drapanų. Tas sumažino truputi 
varga ir bada Greku bet vis to 
neužtenka nes Vokiecziai vi- 
siszkai apiplesze Grekija nuo 
visko.

Vaikas Rado Motina Ir
Tęva Nužudytus

Mount Vernon, Mass. — Ka
da Tamoszius Gennetti, 16 me
tu, sugryžo namo isz krutamu- 
ju paveikslu loszimo, pamate 
baisu regėjimą stuboje kur gu
lėjo jo tėvas su perpjauta gerk
le o motina baisiai buvo suka
pota kirviu. Szale lavonu gu
lėjo sukruvintas kirvis ir brit- 
va. Palicija negali suprasti kas 
galėjo papildyti taja baisia žu- 
dinsta nes porele gyveno suti
kime ir kaip rodos neturėjo jo
kiu neprieteliu.

London — Žymus Vokiszkas 
virszininkas kuris buvo pabė
gės isz tėvynės, apreiszke savo 
nuomone, kad Vokietija pralai-, 
mes szia kare jeigu toliaus bus Norėjo Sudegyt Paczia 
supliekti per Rusus kaip szia- T A « -i , f • 
dien aplaiko in kaili. Sako jis F Aplaikyt JOS PlUlgUS 
buk Vokietija jau yra suban- 
krutinus ir ilgiau negales ka
riauti. Jeigu Vokietija pralai
mėtu szia kare, tai kiltu didelis
bolszevizmas po visa Europa, narna, apie treczia valanda po

_---------------- . pusiaunakt. Tame laike jo mo- 
Dinriro VIWIVIX' tere ir kūdikis gulėjo ant antro 
UlUltLEd V ILd 1 v lid : laipsnio bet ant giliuko eksplo- 

------- ___________ ! zija nebuvo taip smarki kaip 
Pora Svėrė 500 Svaru Stepas "ke?0S1 ji bus ir raažai 

padare bledes.

Milton, Del. — Palicija jesz- 
ko visur Stepo Norris kuris no
rėjo iszneszti in padanges savo

Raszykite Laiszkus
Ant “V” Popieros

Washington, D. C. — Jeigu 
raszysite laiszkus del kareiviu 
ar laivoriu tai pasiimkite po- 
piera sztempliuota su litera ‘V’ 
kuria aplaikysite dykai ant 
kožno paczto.

laiszkai raszyti ant tokios 
popieros daeis greicziau del 
kareiviu, ne kaip paprastas 
laiszkas. Tieji laiszkai buna 
fotografuoti ir sumažinti, kad 
suczedint paczta ir nueina grei
cziau.

įRusai Paėmė
Bogudukova

Rusai Supliekė Visa Vokiszka 
Frunta Su Didėlėms Bledems; 
Paėmė 50 Trukiu Ir 150 Loko- 
motivu, Sunaikindami 800 Va
gonu Su Kareiviais; Ameriko

nai Paskandino Daug Japo- 
niszku Laivu

Jeszkos Pagialbos Del 
Palestinos

Žydu rabinas Meyer Berlin, 
atlėkė in New Yorka isz Pa
lestinos, tartis su Žydu orga
nizacijoms Amerike, kas ki- 
szasi piningiszkos paszialpos 
del Žydu gyvenancziu Pales
tinoje.

Tėvas Nežinojo Kad
Užmusze Savo Vaika

LONDON — Rusai ana diena paėmė di
deli miestą Bogudukova, 31 mylės nuo Karko- 
vo. Orelo frante Rusai supliekė Vokieczius bai
siai paimdami taipgi miestą Voroszilovgrada. 

Vokiecziai dabar artinasi prie Taganrogo kur 
ketina pasispirt Rusams. Rusai paėmė priema- 
ri Novorosyska, užmuszdami ten daug Vokie- 
cziu ir paėmė daug kariszko materijolo.

Ant Finiszko frunto eina smarkus musziai. 
Kubane, ant Kaukazo, beveik visi Vokiecziai li
kos iszguiti su didėlėms bledems.

Rochester, N. Y. — Kada 
Jack Burke važiavo parsivežti 
piesku, kokis tai žmogus ji pa
sivijo szaukdamas in ji buk jis 
suvažinėjo vaika. Burke nejau
tė kad ant ko butu užvažiavęs) 
nes buvo tai sunkus trokas. At- 
sigryžo in užpakali paregėda
mas apie penkesdeszimts pėdu 
tolumo gulinti ant ulyczios vai
kuti.

Burke nulipo nuo vežimo ir 
drauge su tuo žmogum nubėgo 
pažiūrėti keno tai vaikutis. Ka
da ji atvertė ant pecziu, tėvas 
net sukliko isz baimes, parege- 
jas veidą savo szesziu metu sū
nelio. Matyt jog vaikutis buvo 
užsikabinės užpakalyje ir nu
puolė po ratais sunkaus veži-

Nuo kokio tai laiko Norris mo, kuris iszspaude gyvasti isz

Vokiecziai, bėgdami isz kariszku lauku, 
Rusai nukirto geležkelius kurie gabeno del Vo- 
kiecziu maista ir amunicija, paimdami 150 lo- 
komotivu ir 50 trukiu prikrautu visokiais gink
lais ir maistu. Daug kareiviu likos užmuszta ir 
paimta in nelaisve. Ten kur Vokiecziai sunai
kino Rusiszkus geležkelius, Rusai greitai atsta
to juos del gabenimo savo kareiviu, maisto ir 

amunicijos.

Belleview, N. C. — Ceremo
nijos dideliu vestuvių atsibuvo gyveno nesutikime su savo mo- mažo kūnelio, 
ana diena vietinėje Baptistu•tere už pinigus, kuriuos jai pa-' 
bažnyczioje, kurioje likos su- į liko jos pirmutinis vyras po jo 
riszti mazgu moterystes 22 me- .mircziai o kurios vyras norėjo 
tu amžiaus nigeris, sverentis' iszvilioti nuo moteres ir tas bu- 
265 svarus, su 19 metu juodavo priežastim dinamitą vimo 
mergaite kuri svėrė 235 svarus.1 namo su vilczia kad “bobele”, 
Pryczeris kuris suriszo jauna- pražus ir pinigai pasiliks jam. j 
vedžius svėrė 260 svaru. Jauna-

įvede pati užmokėjo už svodba. rytas kalėjime lyg teismui.
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Vyras likos suimtas ir uždą-'

Trumpos Kariszkos 
Žinutes

Philadelphia, Pa. — Ana die
na atplaukė kariszkas Francu- 
ziszkas laivas “Montcalm” ku
ris pabėgo isz Vokiszku ranku. 
Laivas bus pataisytas czionais 
ir prisidės prie Amerikonisz- 
kos flotos plakti nevidonus.

Paskutiniuose musziuose Vo
kiecziai patys pripažysta kad 
panesze milžiniszkas bledes ir 
kad j u kareiviai pasiduoda di
deliais pulkais in Rusu rankas 
nes yra iszbadeja ir negali nu- 
kensti dideliu szalcziu kurie 
užstojo in szias kėlės dienas.

Kairo — Angliszkas subma- 
rinas paskandino Vokiszka lai
vą prie Sicilijos pakraszcziu, 
kuris vėliaus užsidegė. Keli 
szimtai kareiviu žuvo.

Ant Pacifiko frunto Ameri
konai paskandino keliolika Ja
ponu laivu bet ir Amerikonai 
neteko keliu laivu. Keli laivai 
likos paskandyti su Japonisz- 
kais kareiviais artimoje Gua- 
dalkanalo ir Solomonu Salų.

Sziam pavo
jingam laike, ta
vo Amerikos Tė
vynė reikalauje 
tavo paszialpos. 
Pirkie Apgyni
mo Czedinimo

Bondus ir Markes.

London — Trys Angliszki 
submarinai paskandino szeszis 
tavorinius laivus kurie gabeno 
maista ir amunicija del Vokie- 
cziu.

London — Allijentai pradėjo 
irtis ant Vokiszku pozicijų Af
rikoje, kur ketina atsibūti 
smarkus musziai su Vokie- 
cziais.

Washington — Ponia Chiang 
Kai-Shek, pati Kiniszko valdy
toj aus, kuri lankosi czionais ir 
yra priimta per prezidentą 
Roosevelta, kalbėjo apie savo 
tėvynė ir varga kuri jie keu- 
czia nuo savo persekiotoju Ja
ponu. Ponia Kai-Shek buvo 
lavinta ' Amerikoniszkose mo
kyklose.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT



“SAULE’’ MAHANOY CITY, PA,
įgy venti ant svieto. savomis,; SZIA SANVAITE Suv. Valstijos nuo pradžios 

u s apie savo i ____ 'Sovietams pagelbos pio
kai po smert tėvo sunkia jiro-'rupesezius ir 'būti pasirengusiu i p t. tt- q i yr Spal
čiapraszvilpia. ir ji nepaguodė- in kova apie savo būvi ant ry-.Edita ikliygd odKU, V V’ p 
ja ne ant jo kapo niekad neat- tojaus. kiCCZiHlDS NcpE.jkC pHgelbos
silanko su'kalbeti poterėli už Vasaros laike pasinaudojame, 
jiems palikta turteli uždirbta įsz jįenu 
per tėvo kruvina prakiiitm^Z \aikszcziot ant 

-------- ::—maudomės ir
Ant kiemo tūlo daktaro Ma- Ka'tla užeina ilgi rudens vaka-l 

tanze, Kliboje, atvažiavo veži- rai, neturime ka daugiau veiktiI 
mas su malkomis. Daktaras i>a- luszti kazyrems, kurios j 

Itemino buk furmonas ant veži- mgms jokios naudos neatnesza. i 
savo* lailkiaszcziuose tai tas bu - • . . , . • ± į l)anl(>*iaiisia ž.n'ioo’Tii,mo iszrode jog daug ikentejo to-! augiausia /smogui aincsza 
na del labo “Krikszczionybes > 
ir Katalikystes (!)”

Laikraszcziai guodoja val
džia ir dvasiszkuosius bet del 
“macolkiniu” turi tiktai panic-1 
kinimus.

Kas Girdėt
Jeigu laikrasztis kartais pa- 

raszo ir sukritikuoja koki dva- 
siszkaji, tai jam užmetineja 
bulk jis paniekineja “bažny- 
czia ir szventa tikėjimą (?) ”, 
Bet tegul dvasisztkieji meta ant 
kokios ypatos paniekinimą ir 
apšmeižia ji ant pamokslo ar

Kokiu fbudu atsirado vardas 
“Kanada?”

Kada Iszpaniszkas keleivis 
Daboto, jeszlkodamas aukso, 
priplaukė prie Kanados pa- 
kraszcziu, tenaitinei Indijonai 
tanikiai girdėjo kaip jis kalbė
davo savo draugams: “Aon 
nada,” kas reiszkia jog “czio- 
nais nieko nesiranda. ” Nudžiu
go Indijonai kada Daboto ap
leido ju sklypą po nužudymui 
daugelio nekaltu Indijonu kad 
iszigauti isz ju slaptybe kur 
randasi aukso.

Kada 1524 mete atplaukė 
Francuzai, po vadovystei Cer- 
terera, Kanadiecziai isz visu 
pajiegu szauke in juos “Aca 
nada.” Bet Francuzai netemi- 
no ant tujų prasargu, užėmė 
sklypą ir užvardino ji Kanada, 
manydami kad Kanadiecziai 
tais žodžiais juos sveikino ir 
szauke varda tojo sklypo.

Josios Klaida Užsimo-J 
kejo Jai Gausiai ;

Naujas Lietuviszkas

SAPN ORIUS
•gramo, 

lio men., 1941 m., iszsiunte 
in UlSSR reikmenų Sovietams 

programų, Spalio 
men., 1941 m., iszsiunte in USS 
R reikmenų $1,250,000,000 ver

kęs. Nuo szio laiko siuntimai i n 
Sovietus pervirszins “lend- 

,. .v. . .... • lease” siuntinius in kitas pa-didziausias politinis .... . .šaulio dalis net ir m Britanija.

Invykiai Berlyne
Pergales “fanfarai’nieko 

nen iszkia kada invykiai veda 
prie pralaimėjimo. Paprastom 

i kuris buvo iszleistas praeita sanlygom, Hitlerio 10 metu su-i 
Ar-gi yra smagesnio daigto/^aįte Valstybes Departamen- kalktuves 'butu buvę triuksz■! 

'xada lauke vejas puczia, snie-kOt mingai minejamos naciu Vokie-
kiim viesulą szela lauke, szal-į Iszleįstas {uorni ,paeziu iaĮiku tijoj. Rusai ir R.A.F. arba -- 

kada invylko Adolfo Hitlerio na<?iai vadina Likimu — ki- 
L 10-tos sukaktuves naciu vals- ^up nusprendė. Volkiecziu 

500 puslapiu “Balta'szesztas pulkas buvo sunaikin- 
.Knyga” paduoda detalius or-^as ‘^Lduigradu. Rusu pa- 
!galnizacijos ir vartotus 'budus -ukmingi otensyvai kitose vie

tose rytu fronte; Sauckelio 
naujas insakymas mobilizboti 
in priverstinus darbus jauni
mą, vyrius ir moteris, bombar- 

11111 |davimas Berlyno — visa tai pa
kenkė džiaugsmingai nuotai
kai.

Goeringo kalba buvo sutruk
dyta daugiau negu valanda nes 
Britu “moskito’ lėktuvai bom- 

jbardavo Berlyno, tuomi laiku 
o .. .. , kada, jis turėjo pradėti kalba.3. naudojimas eikspatriavi- " . '

, . . I Hitleris nepasirodė nes jis neinu ir repairiavimu
. . , . tt i • • 'galėjo palikti frontą. Goebbels,4. registravimas Vokiecziu . ..kuris ,ji pavadavo labai blogai 

j) raved e

eidami pas! 
szviežio oro, 

linksminamės.1

kiecziams Ncp
Penktoji Kolumna

Suv. Valstijose

.nepasisekimas — negalėjimas 
insteigti stiprios 5-tos koluun-| 
uos Suv. Valstijose, taip kaipi 
randasi daugeli kitose szalyse 

seniems •kaipo ir jau- _ y|.a .liszkiai ap,.aszytas d(> 
ii \ia skaitomas “National Socialism”

buvo iszleistas

del paprasze ji pas save iii stu- raudos, 
ba idant galėtu ji geriau apžiu- mems, ' 
reti, persitikrint kokia jis liga raszt'ziu ir naudingu knygų, 

išeiga ir jam palengvint. Po ii-' 
•gam peržiurejimui, daktaras 
persitikrino buk žmogaus vi
duriuose randasi kokis tai gy
vas sutvėrimas. Daktaras davė 
jam iszsigert kokio tai skysti
mo ir po trumpam laikui davė- cziaus ir vienas isz namiszkiu 
si užtemint galva kirmėlės isz skaito garsėi laikraszti “Sau

le” arba kokia pamokinanezia • • -i i1 iinskiepyti naciu ideologija mi-!
Ii jonams užsienyje gyvenan
tiems Vokiecziams.

Tarp iszbandytu budu 
tinsi; j 1 I 1

Į 1. naciu propaganda sunai 
i kinti demokratines instaigas 
|kitose valstijose ir ugdyt “vai
dytojų rase” (master race).

2. insteigimas dvieju piliety-

t is skverbėsi Ikožnam in akis o 
tėvas parejas isz darbo, sėda 
po vakarienei prie szilto pe-i|v!pe.

><Xv. :4

Naujas Didelis Sapnorius 
160 puslapiu, su daugybe 
nauju pavei'ksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drueziai 
apdaryta, kietais audekli- 
peis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

žmogaus burnos. Daktaras pa
griebė galva su retjilems ir isz- knyga o kiti su atyda klauso, 
trauke visa kirmėlė isz gerkles. Lai szeimyneles iszbando ta- 
Kirmcle turėjo asztuonis colius 'ji būda o isz to turės didžiausia 
ilgio ir turėjo jis ja nuryti kada rauda ir ilgi vakarai nebus 
ji buvo da mažiuke, •;
vandeni isz szulinio.

eidamas jums nuobodus. Dabar laikas.
južsiraszyti “Saule” o praleisi-j

Gal ne visi žino kad nosines 
skepetaites pradėjo neszioti 18- 
tam szimt-metyje. Skepetaites

me, 
per

te smagiai laika.

Teisybe

TTILlHW

nebuvo toikio didumo ko

ibuvo 
didelius ponus ir Ikaralisz

Rymo korespondentas Bel- 
giszko laikraszczio turėjo '’ne
mažai darbo įmrin'kti istorisz- 
ikus laktus isz 17-to szimt-me- 
czio, kada tai tame laike Ibuvo 
uždrausta per popiežius rūky
mas paperosu nes tai buvo grie- 
kas, yra. taip:

Popiežius Urbonas VIII, sa
vo atsiszaukime (buliuje), 30d. 
Sausio 1642 mete, iszkeike vi
sus tuos, kurie rūke, o Popie
žius Inocentas X, sutiko ant to-

patavimo Fran^i(Zj 
liaus Lu-;viiI<o XVI

•buvo ilgos kaip ; 
' i m s i s z 1 u o s t y m o v e i 
diena karalius ilgai 
taji dalyika, nutarė kad tokios' 
skepetaites ne yra tinkamos ir 
iszdave paliepima idant skepc-'

i -egi s t r a v ima s V ok i ecz i u 
svetimose sza.lyse, ir, kad

5. Vokieeziu teises apimtu 
visus pasaulio Vo'kieczius.

— Katram menesyje moto
re s mažiausia szneka?
— Menesyje Vasario nes ta

sai menuo turi tik 28 dienas.

masini susirinkimą
S] lortspalast. Naciu 
technika visada, isz- 

•g ra
inos, kada invyksta svarbios

Mrs. Dennis Mullane, 52 
metu, isz New Yorko, neatsa
ke kaip reike ant klausymo 
ir kad jai už tai atlygint, rei- 
dio direktoris apreiszke 
klausytojams, kad ant josios 
susimylėtu ir prisiunstu jai 
po viena centą už kuriuos ji 
pirktu kariszkus bonus del 
savo sunaus kuris yra karei
viu. Reidio klausytojai atsi- 
szauke duesnei ant to paragi
nimo ir prisiuntė jai viso 
apie 11 tukstaneziu doleriu. 
Paveikslas parodo moteria 
atplesziant tuos laiszkus su 
pinigais ir turėjo pasiszaukt 
net dvideszimts savo kaimy
nu kad jai prigialbetu tame 
darbe.

PUIKI ISTORIJA
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Kazimieras Martinaitis, isiz 
Grand Ralpidis, Mieli., raszo: 
Prisiuncziu užmokesti ant viso 
meto už ‘‘ Saule” su vėdinimais ' stengiame daugiau 
jum geros sveikatos ir laimes j 
jusli gyvenime ir kad jum Die-.

i vas padėtu darbuotis sziam j 
naujam mete iszleidinet taip. 

' gera 'laikraszti. Mes labai my- 
Po kasdieniniam užsiėmimui, lime skaityti nes jame randasi

i, kurios 
„ , . i jis mums labai patinka. Linkiu

Inebutu, idant po vakarienei pa- jums viso gero.

yra ploczio — keturkampines, 
kokias mes sziadien naudoja
me. Tasai .paliepimas likos isz- 
duotas 1784 mete ir nuo tojo 
laiko fabrikantai pradėjo dirb
ti tokias skepetaites.

jo iszlkeikimo bet aiszkiuo buk Ikožnas isz mus skubina in savo visokiu žinių ir pasakų 
rūkymą negalima prislkaityt | szeiimyniszka lizdeli, kokis jis mums labai patinka, 
prie grie'ko bet rūkymas buvo 
pavėlinta tiktai ant ulycziu o 
aie stubose. Bet ant visko atsi
randa būdas. Daktarai iszrado 
jkad rūkymas yra naudingas ii' 
geras būdas ant apsisaugoji- 
pio nuo visokiu ligų ir iszdavi- 
Jiejo receptus ant rūkymo kaip 
sziadien iszduoda receptus ant 
gyduolių. Ant galo daejo prie 
to, kad žmones tankiai apleidi- 
aiejo imaldnamius laike pamal
dų idant parūkyti ant “palie
pimo daktaro.” Daejo prie to, 
kad Popiežius Benediktas XIII 
ipavėlino naudoti tabaka haž- 
nycziose k aid žmones neiszeitu 
lankau laike pamaldų.

Tai-gi, kas pirmiau buvo 
grieku tai sziadien yra pripa
žinta kaipo reikalinga.

Motinos Dviguba Užduotis

Kvailiausiu gerymu ant svie
to yra kava. Degina kava idant I 
gerymas butu juodas, po tam 
,pila in ja pieną, kad butu balta; 
dedasi in ja cikorija, kad 'kava 
butu įkarti o pila in ja cu'kru Į 
kad butu saldi; verda ja kad 
butu Ikarszta o puczia. idant ji 
butu szalta. i— Ar neteisybe?

I jend-I ueas'e a dm in ist ra torius 
Stettinius praeita sau vaite su
teikė Kongresui rekordą 
“ Lend-Lease darbu ir pareisz
ke ka<l -jeigu kyla klausymas 
debatuoti “Lend Lease” Ak
ta, tai “pagal mano nuomone, 
klausymas yra kodėl mes nein- 

pasiunsti 
j savo alijentams 'bet uesprensti 
ar siunst tiek kiek lyg sziolei”. 

j Ginklai, maistas ir kiti reik
menys kuriuos mes siuntėme . vi • . . „ . , i laigi Hitlerio žodžiai buvo an-'Britanipai pagelbėjo (palaikyti 

apsigynimo taktika ir dabar 
vis augamezius stiprius ofe'nsy- 
vu puolimus. “Vienas isz di
džiausiu lend-lease atsiekimu, 
buvo apginklavimas Britu Sa
lų ir ju vartojimas kaipo nein- 
vekiamos bazes ofensyvams. 
Tuomi paežiu laiku tenai ran
dasi viena isz demokratijos 
[tvirtovių” jis sake. Daugelis 
Lsziaures ‘Afrikos puolimu buvo 
pradėti isz Britanijos, kaip ir 
žygiai Vidur-Rytu, Italo-Afri- 

(kos, Sirijos ir Madagaskaro. 
'Amerikos jėgos, 'kurios buvo’

dėjo kalbėti labai iszsikarsz- 
cziiaves isz pat pradžios. Gali 
būti, kad jis jaute nepaprasta 
intempima atmosferos ir tas ji 

j paveikė. Jis atsiprasze už Fu- 
jehrerio neipasirodyma ir sake, 
'kad jis perskaitys Hitlerio pra- 
neszima. Bet vietotu keliu žo
džiu in'žanigos, jis pasakė laibai 
ilga kalba, perskaitė Hitlerio 
praneszima ir tese savo kalba.

troj vietoj ir tas pakeitė naciu 
masiniu susirinkimu tradicija, 
t V., po Fuehrerio žodžiu niekas 
daugiau nekalba.

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

Teisybe

— Ar ežia sveika aplinkine?
— O, labai sveika? Per de- 

szimts metu tik vienas žmo
gus numirė.
— Kuom jis užsiiminėjo?
— Buvo daktaru.
— Isz kokios ligos numirė?
— Isz bado!

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule* 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur 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!

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

'Czionais Amerikoj tankiai 
duodasi girdėt szitokius iszsi- 
tai'imus tėvu: “Per sunku dar
bą ir paezeduma, dastojau tur
to ir jiaguodone's; geidžiu idant 
|naiĮo vaikams butu lengviau

Mrs. Sadie Malloy, motina dvieju sunu, kurie randasi ka
riuomenėje dirba ginklu fabrike, Budd Manufacturing Co., 
Philadelphia, Pa., isz kurios tai dirbtuves jau 1,275 darbi
ninkai liko paszaukti prie kariuomeniszkos tarnystes. Ta
sai fabrikas iszdirbineja ginklus ir amunicija del kariuome
nes.

Jt-***********^********************^*****************

siuincziamos in Indija, Irana ir 
Traka ir in daugeli kitu vietų, 

, buvo apginkluotos ir iszsiuns- 
tos isz Britai! i jos. Australija 

'gauna musu ginklus, maszinas, 
inrankius ir žalia medžiaga jos 
vis auganicziai tvirtovei. Nauja 
Zelandija kuri ilgi gauna pa- 
gel'bos isz Suv. Valstijų davė 
musu ĮUilkams tiek daug mais
to, (mums nieko nekainavo) 
kail 'kiausziniai, pienas ir vai
siai žymiai sumažėjo ir civiliai szios veisles karves paeina, kur 
pradeda jausti trukumą. ! užstojo tikra pekla laike kares.

Szi tauta dar negalėjo ligi Toji karvuke pastojo paiksza, 
sziol per “lend lease” duoti bego pakol josios liežuvis isasi- 
Kinijai tiek ipagelbos kiek jai kiszo isz snukio, josios niekas 
reikalinga, arba kiek mes nore- neiszmelže ta ryta nei kita dic
tum jai duoti, jis pareiszke. na ir jos pienas pagedo. O 
Reikmenys dabar gabenamos gal ir buvo gerai nes Hitleris 
lėktuvais per pasaulio aulksz- paėmė visa pieną ir viską kas 
cziausius kalnus ir labai sun- tik ranidaisi Holllandijoj.
kiom sainlygom in ta szali, labai 
mažais kiekiais sulyginta su 
ju reikalavimais 'bet ipalapsniui 
galima bus daugiau siunsti.

KARVE KURI NEBUVO ISZMELSZTA
Buvo tai 'karve Holsteino 

veisleis, kuriu randasi daugelis 
ant musu nikiu. Bet szita kar
vute nebuvo ant A.merikoniisz- 
kos ukes, ji ganėsi aMt mažos' 
likos Hollandijoj, isz 'kur visos

Atsiminkite apie tai, kada

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

IR T. T.

SETAS Nr. 100

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 
Nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus Neleido In Dangų, Baus
me Už Szyksztuma, Mažo 
Sziaucziaus Dideli Reikalai, 
Senelis, Dienos Kentejimo 
Nantoj, Nelobulas Žmogas, Po 
Laikui, Onytės Laime, Per 
Neatsarguma In Balta Vergi
ja, Pusiau-Gavenis, Vieszpats 

i Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva- 
j ke, Del Pirsztiniu, Apie Miri
mą, Pavasaris, Apie SauJo, 
Menesi, Žvaigždes Lr Kitus 
Dangiszkus Kunus, Meszla-Ve- 
žis, Grapas, Egli-Aržuolas Ir 

Pirkite Bonu del saves ir Uosis, Budyne, Baisi Naktis, 
del savo tėvynės, savo banke ar 
ant paežio!

melžia te «avo karvutes, atsi
minkite ir plikinėkite Karisz
kus Bonus ir Markes už kožna 
doleri kuri galite suezedyt. 
Pirkinėjimas Bundu prigialbes 
iszlaimeti kare! ju verte pasi
daugina. su k ožiui metu. Jeigu 
laikysite savo Bonus per de-1 
szimts metu, lai jum atnesz po ! 
$4 už kožna $3 indelius in Bo-1 
mus o galite atsiimti inmoketus 
pinigus po 60 dienu jeigu jum 
bus reikalingi pinigai.

Szitas Apgarsinimas Likos Paaukautas Del Suszelpimo 
Amerikos Iszlaimeti Kare Per Laikraszczio “Saules” Red.

Ant

Dzuoko Pasaka, Protas Ant 
Proto, Ir Keletą Trumpu Pasi
skaitymu. Ant Adreso: 
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Pa. U.S.A.
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Ežero krantu ritosi patogus 
automobilius. Jame sėdėjo dvi 
moterys. Viena, automobiliaus 
sa vininke, turtuolio 'žmona. Ki
ta, jaunute mergina, Honorija 
vardu, naszlaite, veik visa savo 
amžių gyvenusi prieglaudoje, 
ir tik dabar pirma karta iszejusi 
in platu pasauli.

Su nusistebėjimu žiurėjo Ho
norija in auiksztus murus, gra
žius palovius, kurie riokso sza- 
le kelio ant kalnuotu ežero 
krantu. Jai atrodė, ji esanti 
svajonių karalijoje ir mane, jai 
pabudus, vėl atsidursianti 
niaszlaicziu prieglaudoje, kur 
lyg sziol gyveno.

Honorijos mintys skrido inlg 
praeiti. Ji pamena, kai jos 
brangioji motute aplankydavo 
ja prieglaudoje. Kartais at- 
neszidavo jai saldainiu ir žais
lu. Mama buvo visuomet jai 
taip gera. Priglaudusi prie sa
vo krutinės vis salkydavo, 'kad 
Noriute butu gera mergaite, 
kad niekuomet neinžeistu Je- 
zuselio... Ir Nora po tokiu pa
mokinimu jausdavosi esanti 
kas kart geresne ir 'žadėdavo 
būti mamai paklusni ir laikytis 
jos patarimu.

Mama, kai tik turėdavo liue
so laiko, ilgai pasakodavo jai 
apie jos.kūdikyste. Tuomet bu
vo dar gyvas tėvelis. Viskas 
tuomet buvo kitaip. Ir turto 
buvo ir pati Noriute galėjo lan
kyti mokykla. Ti’k sztai mirsz- 
ta tėvelis ir skurdas aplanke ju 
szeimynele.

'“Neturėjau kitokios iszei- 
ties” — sakydavo motina — 
“kaip tik atiduoti tave, brangi 
dukrele, seserų globai in szita 
prieglauda. Tai padariau, ti
kėdamosi, Ikad ateis geresni lai
kai, kad, užsidirbusi, galėsiu 
nusipirkti namus ir patogiau 
su tavim insitaisyti.”

Bet atsitiko kitaip. Dievas 
atsiėmė brangia motute pas Sa
ve. Ir liko Noriute vienu viena, 
naszlaite. Karcziai apveikė ji 
savo motinos mirti, bet nuolan
kai pasidavė Dievo valiai.

Nuo to laiko Noriute stengė
si būti vos geresne, maldinges- 
ne ir kitiems malonesne. Sese
rys, kuriu globoje ji buvusi, no
rėjo palikti ja pas save ’bet tu
rėjo baimes, kad kartais jaunu
te mergaite nepažinusi pasau
lio, nepradėtų jo ilgėtis...

Ir sztai atsitiko, kad in prie
glauda atvažiavo turtinga mo- 
tere, jeszkodama savo mažajai 
dukrelei aukles. Seserys paro
de jai visas paaugėjusias jau 
mergaites. Ir ponia pasirinko 
sau Honorija, kuria ir seserys 
labai rekomendavo.

Ir sztai, dabar Noriute va
žiuoja su ponia in nauja vieta. 
Buvo kalbama, kad szi ponia 
yna labai turtinga, ikad ji tu
rinti milijonus, kad ji, nors pa
ti ne-Katalike, vis-gi žadėjusi 
seserims netrukdyti Noriutes 
iszpažinimui savo tikėjimo ir 
atlikinėti tikybines pareigas. .

Ilgai ’keliavo jos dvi Michi
gan ežero krantu. Galu gale 
privažiavo gražia vila.”

“'Sztai esame jau namie!” — 
suszuko ponia, kai automobi
lius pasuko in kiemą ir sustojo 
ties puikiu palociu.
' “Koks tai gražus namas”— 
tarė Honorija. — “Ar tai czia 
asz turėsiu gyventi?”

*' S A v L E ” MAHANOY CITY, PA.

davo kasdiena in artima bažny
tėlė, klausydavo Szv. Misziu ir 
priimdavo Szv. Komunija.

Mažutėlė Baliute pradėjo net 
jos klausinėti, kodėl ji vaiksz- 
cziojanti kasdien in bažnyczia, 
kuomet namiszkiu niekas to ne 
daro ? Noriute stengdavosi 
sziaip taip nukreipti įkalba ir 
mergaites žingeidumą pali’kda-j 
vo be tikro atsakymo.

Tacziau viena karta ji 
dryso paklausti ponios:

“Poniute, ar

dukryte” — atsake ponia, ro
dydama in maža mergaite isz- 
begusia isz namu jas pasitikti.

“O, kokia, maloni szi merge
le!” — suszuko Noriute — 
“Asz ja labai, laibai mylėsiu!”

Ir nesusilaikydama, paėmė
tuo jaus angelėli ant ranku iri “Poniute, ar galiu kalbėti 
pradėjo ja glamonėti. Mergai-lm!ažajai Baliutei apie Jezu? 
te-gi glostė Noriutes veidą ir | Asz žinau, kad Tamsta uenore- 
glaudesi prie jos. Ir apėmus sa-^urae,į> :kaiCĮ agz ja p!adarycziau / 
vo mažomis rankutėmis Noriu-'Katali(ke- Betgi ju!k ir Tamsta/

ISZ

'ka kalba savo žmonai. | valdyti vidujini neramumą ir ma mada ir pasaulio dvasia;
| Noriute inženge in kambarį visiką priimti, ka tik Dievas at- iszsižadejau Szv. tikėjimo, 

ir nusilenke su pagarba priesz si ims. 'jeszkodama tik, kad turecziau
Į Eidama trepais, mane paima- pasaulio akyse garbes ir au’ksz- 
tysianti policijauta, kuris tuo- ta vieta. Gavau, ko troszkau, 

bet praradau ramybe. Sanžine 
man vis iszmetinejo mano isz-

prie davyste. Ir nors turėjau turto
j ir visokiu smagumu, nebuvau 

Honorija ! Turiu: laiminga. — Dar didesnis skau- 
Tik dabar atsi-

jaus ja aresztuosias. Bet apsi
riko.

Szeimininkas priejas
Noriutes tarė maloniai:

“Klausytį

tęs Ikalkla, tarė:
'“Tu esi taip graži! Baliute 

tave myli.”
“ Labai džiaugiuosiu, kad at

vykau czia in szita taip gražia 
vieta” — tarė naszlaite, inžen- 

Igusi inkambari. “'Czia viskas 
taip gražu ir malonu!”

Tuo tarpu namu tarnaite nu
sivedė Noriute in jai parengta 
kambari.

Czia būdama, ji netyezia isz- 
girdo kalbant namu savinin
ką su savo žmona:

“Ar szita mergaite neturi 
nieko savųjų? Ji neatrodo vi
sai, kad (butu naszlaite?

“O vienok ji yra tikrai nasz
laite” — atsake žmona. “Asz 
rūpinausi surasti gera, dievota 
mergaite, nes ta, kuria lyg sziol 
turėjome, nebuvo tikusi.”

“O asz nelabai pasitikiu tais 
deivotais” — atszove vyras. 
“Kaip tik toki ir sugeba ge
riausiai pavogti ar pabėgti. C) 
paskui jie eina iszpažinties ir 
gaulna kaltes atleidima, užsi
mokėdami už tai ar panasziai... 
ir vela viskas tvarkoje. ’ ’

Tokius pasitycziojimo žo
džius iszgirdusi ponia nulindo. 
Jos veidas reiszke dideli 'dva
sios skausmą. Kiekvienas pasi
žiurėjas arcziau in ja, galėjo 
pastebėti, kad kažin kas sun
kiai užgavo jos szirdi.

Honorija jau iszbuvo pas po
nus; kelis menesius. Visa szei- 
myna pamylėjo ja. Visi stebė
josi jos pakantrumui, jos ma
lonumu ir 'darbsztumui. Tik 
vienas namu szeimininkas re
tai kada su ja susitikdavo. Vi
suomet jisai rode tokia nepri
einama iszvaizda, kad naszlai
te pati venge net arcziau su 
juom susieiti.

Nors viskas Honorijai pas 
ponus patiko, bet vienas daly
kas dare jai daug liūdnumo. I 
Namuose niekas nesimeldė. Ji 
tik viena, turėdama laisves, ei-

tiki in Jezu Kristų. O asz taip 
geiseziau kad ir Baliute Ji pa
žintu!”

Ponia, iszgirdusi sziuos žo
džius, labai msimaiszo. Bet po 
valandėlei susivaldė ir tarė:

“Gerai, Noriute, kalbėk jai 
apie Jezu, tik buk atsargi. Asz 
nenorecziau, kad tėvas apie tai 
žinotu. ’ ’

Porai dienu praslinkus, na
muose iszkilmingai buvo mini
ma Baliute gimimo diena. Su
važiavo daug svecziu. Mažutei 
solenizantei suteikta invairiu 
brangiu dovanu. Visi linksmi
nosi o Baliute gražiai parodyta 
bėginėjo su szypsena, kai]) ko
kia peteliszke.

Tarp dovanu, kuriu ta diena 
gavo Baliute, buvo labai dailus 
aukso retdželis. Ji prisiuntė dė
dė, kuris labai, labai mylėjo 
mažyte mergaite. Visi svecziai 
stebėjosi retežėlio dailumui. 
Net Ballutes tėvas buvo suža
vėtas dovanos puikumu. Jis su 
dideliu dėmėsiu 'žiurėjo iii ji 
prie stalo namu (knygyno kam
baryje, kur buvo sunesztos vi
sos dovanos.

Rytojaus diena Honorija nu
lojo kaip paprastai in bažnytė
lė Szv. Misziu isZklausyti. Gry- 
žusi namo pamate, kad namisz- 
kiu tarpe esąs didelis sujudi
mas. Mat, po pusrycziu namu 
ponia norėjo sudėti vakaryksz- 
czias dovanas in tinkama vieta 
bet pastebėjo kad trūksta dai
laus aukso retežėlio.

“Niekas czia nebuvo tik Ho
norija” — tarė szeimininkas— 
“Taigi ji tik gali’būti kaltinin-

“Nejaugi tu manai, ji bus 
dovana pavogusi?” — tarė jo 
žmona.

“Kodel-gi ne? Ar asz nein- 
spedavau tave, kad būtumei

Tuo jaus pradėta klausinėti 
naszlaite. Bet szi tvirtino, uis 
ko nežinanti apie reteželi 
pradėjo su kitais jeszkoti.

Jeszkota visur 'bet veltui.
Praslinko diena o retežėlio

Tai buvo didelis

nie-
ir

Kokis tai ’žmogelis in miestą 
/ nuėjo kurna kviesti,

Kad pas save parsivesti, 
Tik už keliu dienu namie 

atsirado,
Visi mane kad kur gala gavo. 
Sziaip taip baliukas atsibuvo, 

Ir kriksztas atsibuvo, 
Nežine kur jis būti galėjo, 
Kad gaspadorius isz galvos 

iszejo.
Pradėjo kelti vaidus,
Ir varyti laukan visus, 

Dvi moterėlės iszsmuko per 
duris, 

Eidamos per giraite paklydo, 
Bludžiojo ir kelio neatrado,

Vyrai namie ju nerado. 
Vyrai padare medžiokle su 

talka,
Ėjo jeszkoti su tvarka, 

Užtiko bobelkas nuvarguses, 
Vos gyvas, sumurusės, 

Namo parvedė, 
In sziltas lovals paguldė, 
Virytos tuoj pagamino, 
Prigirdė ir pavalgydino, 

Tu kriksztynu greitai ne- 
i^žmirsz, 

Koliai numirs.

smas suspaudė mano szirdi, 
kai tu, Noriute, papraszei kad 
leiscziau tau įkalbėti mano kū
dikiui apie Jezu. Juk tai mano, 
kaipo motinos, priederme buvo

ponus.
“Kaip tik atėjo man mintis” 

— tarė ramiai mergaite, —kad 
Szv. Antanas yra pamestųjų 
daigtu globėjas. Jeigu kas pra- 
szo ji, žadėdamas duoti iszmal 
das vargdieniams, 
atranda ka pamėtė.

S upy k o s z e i m i 11 i ink as 
naszlaites ir tarė:

' “Nekalbėk nidku! Tu 
|pasiėmei reteželi o dabar 
iszsisukti. ”

Honorija pažvelgė nustebusi 
ir liūdnai in szeimininka ir ta
rė tyliai:
“Jeigu tai]), tai gali mane nu

bausti. Tacziau pabandyti vis
gi apsimoka. Asz melsiuos o tu 
duok iszmalda. ”

Truputi susigėdęs szeiminin- 
kas sutiko su Noriutes pasiū
lymu. Pažadėjo duoti iszmalda 
vaigszams. Ir vela pradėta 
jeszkoti bet ir szi karta veltui.

‘'‘Niekur nėra!” — sziauke 
szeimininkas.

‘ ‘ Tamsta dar nejeszkojai sa
vo raszomam stale” — tarė 
Noriute.

“Kaip-gi galėtu rete’želis pa
kliūti in mano stala? Bet gerai, 
jeszlkokime!”

Bet ir czia nieko nerasta.. 
Viską perkratęs, szeimininkas 
jau'buvo benorįs uždaryti stala 
kai Honorija tarei
“Ar nėra karta ii szi tame sta

le kokios nors slaptos vietos?” 
/ ISzeimininkas pažiurėjo in ja 
intariamai, atidarė szupleda 
ii... sztai joje buvo aukso rete-

* * *
Vienam mieste kriauezius 

apreiteris, 
Ir ])o drau'g beisteris, 

Tėvas dvieju dukrelių, 
Penkiolikos ir trylikos metu 

mergeliu.
Paczia gera ir 'dora turėjo, 

Bet visu iszsižadėjo, 
Ir latraut pradėjo.

In viena miestą atvažiavo, 
Kliu'ba sutvėrė, 'balių užmanė, 

Tikietu pridarė, 
Ir juos pardavinėjo, 

savo kiszeniu pinigus dėjo, 
’aezia ir mergaites paliko,

Paėmė mergina ir isznyko, 
Badai in Czi'kaga iszpleszkejo, 

Nuo merginos pinigus 
iszviliojo, 

Mergina tonais paliko, 
Ir nuo beisterio atliko.

Dabar beistuoja, 
vandravoja, 
verszio 
merginos, 
prie katros.

*

Iii

Po karczemas
Saugokitės to

smūgis gerajai Honorijai. Visi Ir vaikinui pramusze

Ant Gavėnios!
arba Pasibudinimas prie apmislinimo
Kanczios Vieszp. Jezuso Kristuso. ' UCSUI’asta..
Knygute reikalinga ant Gavėnios. Į 
Pagal senoviszka būda..........................10c j

Stacijos arba Kalvarija vieszp. ’namiszkiai, remdamiesi szeimi- 
Jėzaus Kristaus......................................... 1 Oc j u in’ko žodžiais, prade jo intari-

Sapnas Motinos Szvencziausios, I |kaf] jį bug pav0/gUSį
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..........................i..................................... 10c

Istorija apie Amžina Žydą. Jo 
lione po svietą ir liudymas apie Jezu j 
Kristų................................................................

Trumpas Katekizmas pagal isz 
dima Kun. Pilausko, su nekuriais rei- | 
kalingais padėjimais. -----------...-----

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

Tretininkių Seraphiszkas Officium 
Treczios Regulos nares, sul 
riaus 11.6, kurios kasdiena kalba.' _ „ btl V O
Preke, .............................................................10c

T-i u m i, ™ o i.,žvake ir pradėjo dar Ikarsz- Laiszkas arba Muka musu Iszga- ■ 1 d

isz laiszko^ rastos grabe mums Iszga- , 
nytojaus Jeruzolime. Preke,........... 5c

Adresas:

“Taip, mano brangioji, ir tu- -Saule Pub. Co.( Mahanoy City, Pa.

icsi globoti sztai szia mano *4.4.4.*4-m-*-**-*-**-****-; .

brangia dovana.
Noriute, matydama visu vei

dus atkreiptus priesz ja, nuėjo 
in savo kambarį ir perkarto vi
sus daįgtus. Nieko neradusi, 
puolė ant keliu ir pradėjo su 
didele viltimi melstis in savo 

2°c' globėja, 'Szv. Antana, praszy- 
gu!‘ ■ dama, kad jai pagelbėtų suras- 

.Preke.... 10c ti pamestąjį reteželi.
Paskui iszemusi isz pundelio 

Szv. Antano paveiksią, Noriu- 
lyg sky-.te pastate ji ant stalo, uždege 

pirmos Szv. Komunijos

Jeigu kabysis
* *

Vienas komunistas nuo baliaus 
parėjo su bile, 

■•aivoje
skyle,

Mat mieganti lovoje užtiko, 
Sulese ir vos gyva paliko.

Bet paliemonai pribuvo, 
Tai riesta su juom 'buvo, 

Pas vaita nugabeno,
Kur 50 doleriu iiusztriopavo.

* * *
Vyrucziai rezervistus pri

dabokite,
Jeigu turite ant burdo pri

žiūrėkite,
Ba ne vienas ka in czion 

atvyko,
Paczia ir vaikus paliko;

Ne visi žmotaes yra toki geri, 
Yra tai latrai pabaigti.

nytojaus Jezuso Kristuso, perraszyta CZl’aU maldauti 'SzV. Globėja,
'kad užtartu už ja pas Dievą.

'Pasimeldusi nuėjo žemyn.
Czia iszgirdo kad szeimi-

rai y stes ir tai vis isz mano 
isz motinos kaltes...

paprasta i į
j pasiaiszkinti.

ant miniau, kad vakar, man apžiu- 
‘ rimt dovana, kažin kas urnai 

pati iszsziauke mane ir asz besisku- 
nori, bindamas inmėcziau reteželi in

| paslėpta szupleda ir uždariau j mokyti dukrele tikėjimo tiesu, 
stala. Vėliau kitais reikalais I Man kūdikis gyvena tik žemei, 
užsiėmęs, visai buvau pamir-ljis neturi teises prie dangaus 
szes. — Tuo bud u asz nuskriau
džiau tave labai, intardamas kaltes..
tave, buk esi pavogusi szi bran- Noriute, tu mane iszgelbejai! 
gu daigta. Asz noriu dabar tau 
atlyginti.”

“O, tamsta nemanstylk apie 
kokius ten atlyginimus” — ta
re linksmai Noriute. — “Asz 
jau atsiėmiau atlyginimą pa
kankamai, nes turėjau dideles 
laimes ir garbes būti neteisin
gai apskusta, kai]) musu Užga
nyto jas Jėzus Kristus. Nėra di
desnes garbes, kaip 'būti pana- 
sziam in Jezu Kristų.”

didžiai nustebės... Tai buvo 
jam netikėta ir keista pažiūra 
in nemalonius invykius.

‘“Gerai, apie tai pamanstysi- 
me vėliau” — tarė galu gale 
ponas A. — “Bet dabar pasa
kyk man, kaip tau atėjo in gal
va mintis apie slapta szupleda 
mano raszomam stale? Ar tu 
apie tai žinojai?”

“Ne, visai nežinojau. Tik 
taip man atėjo in galva jog gal 
tokia szupleda ir esanti. Tai 
greieziausiai Szv. Antanas ipa- 
kiszo man tokia minti.”

Tuo tarpu inbego in kamba
ri iszsįgandusi tarnaite, szauk- 
dama:

“Musu poniai kažin kas ne
gero pasidairė. Ji sėdi Honori
jos kambary ir verkia labai...” 

Szeimininkas*. su Honorija 
pasiskubino tuojaus pas ponia. 
Rado ja kluipojanczia ir garsiai 
verlkianczia. Rodos jos szirdis 
plyszte plyszo. 'Savo rankose 
laike ji Szv. Antano paveiksią.

“Kas czia pasidarė, Honori
ja?” — paklausė nustebės szei
mininkas savo žmonos.

Bet szi nieko neatsake, tik 
dar smalkiau raudojo.

Szeimininkas tuomet kreipė
si in Noriute:

“Ar nežinai kas czia atsitiko 
su ponia?”

“Žinau tik tiek...” — atsa
ke mergaite — “kad ponia ate- 
'jo In mano kambari, kur turė
jau pasistaeziusi Szv. Antano 
paveiksią su uždegta žvake. 

(Tai padare jai didelio inspu
džio. Tuomet kai]) tik tamsta 
paszaukei mane pas save. Taigi 
nežinau, kas czia galėtu būti.”

Tuo tarpu szeimininke tru
puti nurimo ir tarp aszaru pra
dėjo sakyti:

“Žinok, Edgardai, kad szita 
paveiksią asz dovanojau mano 

“Mano mama davė ji man, mylimai draugei, Elenai W., 
insaikydama, kad visuomet ji dar būdama mokykloje. Tuo- 
laikycziau pas save. Ji gavusi ^met asz buvau kitokia. Kai pa- 
szita paveiksią nuo vienos sa- maeziau ji czionais, stojo priesz 
vo mylimos drauges, kurios at- manė akis visos mano paklai- 

turiu varda — dos, del kuriu nupuoliau taip

Honorija tuojaus puolė ant 
keliu, 'dėkodama Szv. Antanui. 
Tuo tarpu szeimininkas pažvel
gė in ja piktai, tardamas:

“Tai tu žinai mano raszomo- 
jo stalo slaptybes? Jeigu taip, 
tai negaliu būti tikras savo na*, 
muose, turedaimas toki vagi. 
T u o j a u s p a s zaulk s i u p o 1 ic i j a.! ”

Honorija. pažiurėjo in ji nu
stebusi, 'bet stengėsi būti rami 
ir pridejb:

“Iszpildyk, ka esi pažadejas. 
Duok iszmalda vargdieniams.”

Tai tariusi iszejo in saVo 
kambari, nepastebedama, kad 
ponia seka paskui ja. Tik gir
dėjo kai szeimininkas kalbėjo 
savo žjnonai;

“Eik paskui ta mergaite ir 
žiūrėk, k a ji darys!”

Honorija inženlgusi in savo 
kam’bari, atsiklaupė priesz Szv. 
Antano paveiksią ir įpradejo

Tu esi mano drauges duktė ir 
nuo szio laiko busi ir mano duk
tė.”

Tai tardama, pabucziavo 
szirdingai Noriute.

Kai tik tuomet inbego in 
kambari Baliute, norėdama pa
matyti, kas atsitiko su mama.

“Vaikeli!” — tarė szei'mi- 
nin’ke. “Nuo szio laiko Hono- 
rija’bus tavo vyresne sesuo.”

Ponas A., žiūrėdamas in szi- 
ta graudinga scena, užsigrvžo 
ir iszejo. Nenorėjo parodyti 
kad jam susigraudinus pradėjo 
aszaros riedėti per veidus...

“Tur but Religija turi ko
kios nepaprastos jėgos, kad to
kio inspudžio daro žmogui” — 
kalbėjo jis pats sau.

Namu szeimininke pasiszaii- 
no in savo ikaimlbari ir pasimel
dusi valandėlė, atėjo pas savo 
vyra ir tarė jam drąsiai:

“Edgardai! Asz turiu gryž- 
ti in Kataliku Bažnyczia 
drauge paimti Baliute”. .

Nustebo ponia, kai vyras 
tik nesiprieszino 'bet rimtai 
re:

‘ ‘ Manau, kad ir mane turėtu
mei imti drauge, Honorija.”

Ta pati vakara surengta na
me pokylis. Prie liudininku pa
žadėta Noriutei globa ir meile 
už jos tesinguma ir dorumą. Vi
si džiaugėsi ir linksminosi.

Puotos metu namu szeiminin
ke linksmai užklausė:

“Ir ka-igi atrado sziadien 
Szv. Antanas?”

“Mano dailu reteželi!” — 
suszuko maža Baliute.
“O man, atrado teviszkus na

mus, kuriu lyg sziol neturė
jau,” — tarė džiaugsmingai 
naszlaite Noriute.

“O man” — tarė ponia, — 
“gražino dukrele mano ’bran
gios drauges ir mane paczia su
gražino in Kataliku Bažny
czia. ’ ’

“O man” — rimtai prabilo 
szeimininkas — Szv. Antanas 
sugražino ramybe ir laime szei- 
mynoje, ko joki turtai negali 
duoti ir davė pažinti tikrąjį ti
kėjimą. ’ ’

Ii-

ne 
ta

Sze i m i n i nike pama cz i us i ant 
stalo Szv. Antano paveiksią ir 
deganczia priesz ji žvake, su
drėbėjo... ir paėmusi paveiksią 
in savo rankas, pažiurėjo in jo; 
atvir’kszczia puse ir pradėjo 
skaityti parasza:
“Brangiajai Elenai nuo drau

ges Honorijos Elwood. Reko
lekcijoms Szv. Antano Akade
mijoje laikytoms 'atminti.”

“‘Iszkur turi szi paveiksią?’’ 
— paklausė nustelbusi ponia.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes ::

1 mineziai asz 
' Honorija. ’ ’ 
'. Iszgirdusi I
suszuko:

—o—
tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo
zemai...

“Tavo motina ir asz buvome 
O mano Dieve!” ir labai artimos drauges. Tais 

puolusi ant keliu, suėmusi vei- laikais ir asz buvau gera Kata-

tai, szeimininke

da rankomis pradėjo karcziai like. Iszejus isz mokyklos, Ele-j
na isztekejo už gero žmogaus,1

W Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- , 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE 1 ! !

Įlinkas užsikarsziciziaves kažin S AULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

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

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

verkti.
Ta valandėlė atbėgo tarnaite bet neturtingo. Tuomet visi jos| 

szaūkdama Noriute pas poną.
Honorija tuojaus nuvyko pas asz taipogi. -

szeimininka, stengdamosi su- iszte’kejau. Bet drauge, sekda- jose, o $5 kitose Vieszpatystese.

prieteliai nuo jos Saule” dabar $4.00
Netrukus ir asz' metams in Suvienytose Valsti-
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Žinios Vietines
—- Petnycziojc Szv. Konra-I 

do, tr., Panedelyj pripuola Szv. ’ 
Petro Krėslo; Utarninke Szv. 
Petro Damiano.

— Per elkisiplozi'ja pecziaus, 
lilkos mirtinai sužeista Marga- 
rieta Hauglmey, 82 metu am
žiaus, nuo 325 W. Centre uly., 
josios brolis Jonas taipgi skau
džiai likos sužeistas. Marga- 
rieta mire Locust Mountain li- 
gonbuteje Utarninke popiet 
5:30 vai.. Nelaime atsitiko 11 
vai., Panedelio ryta, kada už
kurine uigni pecziuje kuris bu
vo užgestais, o vandeninis balk
iukas buvo užszales pecziuje 
prie Ugnies nuo ko 'kilo eksplo- 
zije. Kulkine taipgi užsidegė, 
bet greitai likos užgesyta per 
ugnagesius.

— Panedelyje pripuola at
mintis gimimo dienos Jurgio 
Washingtono, buvus’is pirmuti
nis prezidentas Suvienytu Val
stijų. Ta diena bankai ir Pub- 
likines mokyklos bus uždary
toj.

t Utanninko ryta mirė Ag- 
nieszika Lięguviene (Lagan), 
604 W. Pine uly, sirgdama ke
lis metus namie. Velione pri
buvo in Amerika apie 45 me
tus adgal in Szenadori o apie 
20 metu adgal atsikraustė in 
Mahanoju. Prigulėjo prie Szv. 
Juozapo parapijos ir bažnyti
niu drauguviu. Jos vyras mirė 
14 metu adgal. Paliko dvi duk- 
teres Mare, pati Jono Amlbru- 
levicziaus, Girardville j ir Ona, 
pati Vinco Juodaiczio, Maha- 
nojuj, sunuls Joną, Andriu ir 
Antana namie ir Vlada Miners- 
villeje ir asztuonis anukus. 
Graborius Trasikauskas laidos. 
Laidotuves atsibus Sukatos ry
ta, su bažnytinėms apeigoms 
Szv. Juozapo bažnyczioje.

— Pradedant nuo Vasario 
22 d., visi tieji kurie turi mais
to knygutes nr. 1 turi jas per
mainyt ant nr. 2 Iknygucziu, pa
gal valdžios paliepima.

Gilberton, Pa. f Kazimieras 
Kaminskas, gyvenantis ant 
Main uly., mirė Panedeli, Sa
cred Heart ligonbuteje Filadel
fijoj. Velionis pergyveno 
Amerike ilga laika. Prigulėjo 
prie Szv. Lud-viko (parapijos.1 
Maizevillej. Paliko tris dukte
res: p. Pautieiiiene isz Maize- 
villes, Buczinskieiie ir Gatavče
ki ene isz miesto, 13 anuku ir 
viena pro-anuka. Lavonas li
kos atgabentais iii czionais.

Velionis pamėtė darba ka
syklose keliolika metu adgal. 
Atvažiavo in Amerika būda
mas da jaunu vyruku. Buvo se-i 
nas skaitytojas “Saules” ir 
dalinamės 'gailesezia su jo li
kusia szeimyna.

Laidotuves atsibuis Subatoje 
9:30 vai. isz ryto, su bažnyti
nėms apeigomis Szv. Ludviko 
bažnyczioje. Amžina atsilsi!

V. Menkeviczius laidos.

Frackville, Pa. — Seržantas 
Juozas Grabauskas, kuris szia
dien tarnauja kariuomenėje 
West Palm Beach, Floridoje, 
parvažiavo ant deszimt dienu 
atlankyti savo teveliąs, Vinca 
Grabauska ir motinėlė, po nr. 
230 E. Wylam uly. Simus Juo
zas yra prie orinio korpuso. 
Linkime jam laimes ir pasise
kimo laike jo tarnystos del 
Dedes Sarno.

Shaft, Pa. — Nedėlioję atsi
buvo “Supraiz Parte” pas 
ponstva Juozus Sznekius, Wil
liam Penn, ant garbes ju duk
ters ir žento, Juozo Zigmanto, 
isz Newark, N. J., kurie atva
žiavo pas tėvelius apvaikszti- 
net savo 18-tas sukaktuves ve
dusio gyvenimo.Daugelis drau
gu ir pažinstamu dalyvavo ta
me netikėtam vakarėlyje ant 
kurio likos pavieszinti kara- 
liszkai. Susirinkusieji sveteliai 
linkėjo “jaunavedžiams” pa
sekmingo gyvenimo ir laimes 
ju vedusiam gyvenime.

SHENANDOAH, PA.

f Antanas Navickas 35 me
tu amžiaus, nuo 34 N. Gilbert 
uly., likos užmusztas Subatoje 
laike darbo Packer nr. 4 kasyk- 
lose.Nelaimingam žmogui likos 
perskelta pakauszis, taipgi 
nulaužta sprandas ir baisiai 
s urna nki o t as. Gimė czionais. 
Paliko paezia, dvi dukteres, 
motina, dvi įseseres ir du bro
lius. Menkevicziiu's laidojo.

— Laisnus ant apsivedimo 
iszsieme Viktoris Czebatorius, 
27 metu, isz Filadelfijos, su 
Elenora Radžiute, 26 metu, 423 
W. Cherry uly. Taipgi iszsieme 
laisnus Viktoris Varželis, 26 
metu su Leoną Pukevieziute, 
17 metu, abudu isz miesto.

— Seredoje lilkos palaidota 
Margarieta Kalaitiene, isz na
mo savo žento, Vinco Dilgini©, 
407 W. Coal uly., su apeigomis 
Szv. Jurgio bažnyczioje. Gra
borius Levanaviczius laidojo.

— Valdžia pranesze Onai 
Butkienei, 330 E. Mt. Vernon 
uly., buk jos sūnūs Walteris 
žuvo laike muszio kur ten Af
rikoje. Yra tai szesztas miesto 
sūnūs kurie žuvo ant kares lau
ko, del Dedes Sarno.

t Vektorius Aleiksandravi- 
czius isz Tuscarora, buvusis se
nas gyventojas Szenadorio, ku
ris mire Coaldale ligonbuteje, 
bus palaidotas Subatoje.

MAHANOY CITY, PA.

— Panedelyje, Vasario 22 
ir Utarninke 23 dienas iszlke- 
liaus pulkas vyruku ant per
žiūrėjimo daktaru in Allen
town, apie 7-ta vai. ryte. Že
miau paduodame vardus tujti 
kurie likos paszaukti ant tar
nystes. Tieji kurie yra paženk
linti su * patys instojo gerva- 
lei o tieji kurie paženklinti su 
** yra perkeliami isz kitu mies
tu.

FEBRUARY 22, 1943

Mahanoy City
Leonard V. Chilinskas 
John F. Graham 
Thomas J. Manion 
Joseph J. Chiginsky 
Frank G. Roberts 
Louis P. Wack 
Francis T. Hylan 
John J. Lukach 
John J. Yacabonis «
Joseph F. Mazalusky 
James J. McClafferty 
James D. Leary 
Joseph F. Recklitis 
William F. Walsh 
Joseph C. Kubilus 
Allen F. Deeble 
Frank J. Forgotch 
Joseph F. Becker 
John Karmansky 
Adolph D. Alberici* 
Harry C. Griffiths 
Joseph L. Lorah 
John J. Zelonis 
John Hlat 
Francis W. L. Leary 
Carl R. Foeller 
James A. Foley 
Frank F. Lord 
Bernard Shanfield 
Michael L. Maff 
Francis J. M. O’Brien 
John J. Birosh 
William J. Sanavitis 
August J. Brentari 
Frank J. Bogdon 
David T. Miles 
Francis J. Zegunas 
John T. Puck
Arthur E. Brown . . t

Manus C. O’Donnell 
James D. Haley 
Michael J. Demko 
Paul D. Honushefsky 
Joseph E. Polak 
John E. Krasnisky 
John R. Lotwick 
George J. Vinores 
Thomas G. Eichman 
James E. Cook 
Joseph V. McKerns 
Wayne D. Stitzer 
Joseph J. Oncidi 
Arthur A. Coombe < 
John G. Soltis 
Joseph E. White 
Vincent E. Zelonis 
John H. Kern 
Edward J. Kiselewski 
Thomas P. Litsch 
Andrew J. Wilner 
Charles A. Snyder 
Joseph M. Sofranko 
William P. Bankes 
John T. Coombe 
Emil A. Kubek 
Martin T. Downey 
Albert B. Cehelsky 
Walter E. Urban** 
John P. Babinsky** 
Edward F. Probition**

New Boston
Stanley J. Michael 
Peter Hatala 
Walter A. Merook 
Edward Davis

Morea
Joseph Skasko 
Theodore M. Pryciak 
Joseph C. Burda 
Harold Reimold 
Daniel J. Sippie

Coles 
Edward J. Oakum 

Shoemakers
William J. Mulenosky 

Bowmans 
Edward Williamson 
Daniel F. Thomas 
Alphonsas R. Kowalski**

Boston Run
William H. Herrity

Suffolk
Thomas F. Leahy.

Wiggans 
Francis A. Didyoung ,

Vulcan
Carl G. Riddle 
Stephes Wargo

Buck Mountain
John E. Forensky 

Yatesville
Joseph A. Kane 
John T. Heaton 
Robert S. Yarnell

Locust Valley 
John J. Charnetsky

Ellengowan 
Raymond H. Heiler 

Kaska
Lester Snyder 
Albert J. Sviderskis 
Daniel J. Ryndock 
Peter J. Sohosky 
Michael Orlosky

Barnesville
Edward W. Kieres 
Michael F. Goblick 
William A. Chappell**

Park Place
Edward T. Igo 
William A. DeFrehn 
James M. Whalen 
William J. Casper

Patriotic Hill
Anthony Zomchick 

Port Carbon
Joseph Ciesla

Jacksons
Matthew F. Casserly 
George R. Finneran 
John M. Tahaney 
Joseph M. Finneran 
James F. Dempsey

New Philadelphia 
John E. Benulis 
Edward P. Savitsky 
Alfonse S. Tamashasky 
Frank A. Gedman 
Joseph Drusjack 
John F. Longergan 
Joseph A. Stenulis 
Frank Shelavage 
Albert E. Overka 
Michael Spece 
Michael J. Shimkus 
Joseph J. Welkie 
Otto C. Dalvet 
Joseph P. Ziegler 
Paul J. Miklesavake 
Charles J. Pollick 
Joseph D. Benulis 
Paul F. Toomey 
William H. Clements 
Vincent G. Butscunas 
John S. Zubris 
Albert A. Žitkus 
Bernard S. Clark

Cumbola
Leo F. Strauss* 
Joseph A. Domanski 
Frank Kaminski 
William J. Carlin 
Thomas P. Doyne 
Stanley Gravish 
Albert J. Bayster 
John J. Sleva 
Stephen Hornick 
John L. Krull 
Francis S. Rogowski 
Peter Krynock 
Kellar D. Murray

Moteres Dirba Ant Geležinkeliu

Stanley G. Dranginis 
Charles J. Noalis 
Thomas Melochick

Middleport 
Joseph A. Rolinaitis** 
Anthony J. Sadusky 
Edward P. Drabnis 
Peter Tihansky 
Michael Chickirda 
Howard R. Miller 
William J. Walacavage 
Edward M. Bliss

Silver Creek
Thomas E. Langton 
Raymosd P. McGee 
Richard J. McGee

Reading 
Calvin E. Boyer

FEBRUARY 23, 1943

Mahanoy City
Andrew G. Markus 
James H. Polli 
Paul J. Rajkowski 
John H. Kelly 
Michael J. Petrocik, Jr. 
James M. Curley 
Thomas J. Petritsch 
Frederick N. Natzle 
John F. McElhenny 
Anthony M. Sherkness 
John A. Wargo 
Henry A. Morris, Jr. 
John J. Novack 
John J. Rowley 
John C. Marcavage 

' Charles H. Rhoades
Martin J. Hanrahan 
Thomas P. Trusky 
John M. Peel 
Joseph F. Etcho 
Paul J. Schukis 
Michael F. Jacubac 
Stephen Belovesick 
Edward J. Busaitis 
Reuben B. Norris 
Edgar W. Everett, Jr. 
Edward J. Rowcotsky** 
Paul J. Malloy 
Bernard E. Smarr 
Edward J. Chiginsky 
Arthur W. Wonsock 
William J. Blackwell 
Harry J. Hoffman 
Francis E. Miller 
Charles R. Wagner 
Frank J. Marzullo 
Francis J. Bowers 
Joseph C. Quinn 
Edward J. Dunlap 
Edwin G. Gurski 
Edward W. Aschman 
Leh O. Phillips 
George Lowatti 
Joseph F. Mlynek 
Alexander G. Petrosky 
Gerald J. Yanavich 
Albert S. Witconis 
Charles L. Kneib 
John R. Smith 
Robert E. Scherer 
Cyril W. Bankes 
George J. Melusky 
Frank Buscavage 
William F. Killian 
Joseph F. Durko 
Joseph Stocus, Jr. 
Raymond T. Sheehan 
Leonad J. Sobolewski 
William H. Kranch 
Edward J. Trusky 
Thomas E. Green 
Thomas J. Long 
John T. Wertz 
Clarence F. Rhoades 
Richard L. Nicholas 
William H. Moyer 
Christian A Rimmen 
Raymond L. Truskowski 
James C. Richelderfer 
Daniel L. DiGiannantoni 
James T. Boes 
Charles J. L. Ryan 
Louis J. Tiboni 
John Trojchak 
Henry J. Giesen 
Albin B. Urban 
Edward G. Jones 
Peter W. Stepalovrtch 
John M. Demshock**

New Philadelphia

Edward P. Berrang 
Bernard M. Boran 
Daniel J. Ziegler 
John H. Raess 
John J. Tamalavage 
Joseph D. Yenushosky 
Robert F. Shellhamrrfer, Jr. 
Leo J. Nawrocki 
George B. Rinda, Jr. 
Daniel A. Butscusas 
Vincent A. Gataveskas 
Francis P. Laskus 
Thomas J. Wassel 
William F. Joy 
Bernard R. Yuhas 
Joseph B. Lescavage 
Alphonse C. Shimkus 
William J. P’feil 
Stasley P. Grayouskie

Cumbola
Edmund J. Lubinsky 
Carl J. Kline 
Edward P. Macko 
Frank R. Gibbons 
Joseph F. Krull 
Joseph Constanty** 
Michael J. Tobin

Middleport 
Louis J. Slonina 
Alan C. Burke 
Harry J. Nothstein 
Luther P. Paisley 
Joseph F. Sulikoski 
Richard J. Stephens

Silver Creek
Evan J. Williams 
Joseph Bondura 
Francis P. Harkins 
Edward J. Fogarty

Maple Hill 
John L. Bloschock

Park Place
Raymond E. Petery, Jr. 
Michael Barner 
William F. Luck 
Paul L. Roberts 
Theodore Lozer 
Raymond T. Jones

New Boston 
Joseph E. Kubosky 
Edward J. Kurpeli 
William W. Norris

Buck Mountain
Steve Waseline 
Wassil Kechula 
George Hirko 
Alfred E. Flaim 
William J. Wronski 
George Sverha

Jacksons
Joseph J. Burns 
Paul D. Campbell 
Peter A. Shaughnessy 
James P. Weber

Yatesville
Clare J. Oliver 

Vulcan
John Samus 

Barnesville
Chester F. Purnell 
Leonard E. Rang 
Edward F. Garber, Jr. 
George L. Faust 
Edward C. McLeod 
Raymond F. Zeigler 
Elwood J. Garber

Patriotic Hill
John F. Curry 

Ellengowan
Francis J. Pappert 

Morea
Dominic B. Filiziani 
Eugene W. Dunsavage 
Leo J. Thornton 
Stephen Davidock 
John Mellon, Jr.

Boston Run 
John A. McGeehan 
John J. Kramer 
Gregory L. Richelderfer 

Kaska 
John E. Farrell 
Joseph C. Franko 
Adam J. Ryndock

Barrys 
Francis C, Chesko

Robinsons
Edward D. Burke

Hills
George F. Eroh

Park Crest
Donald E. Bainbridge
Joseph P. Ellex

Pennsylvania Power &
Light Kompanija Per-
siskyria Nuo Lehigh 

Valley Transit Co.
i Per paliudimima Securities 
and Exchange Commission, 

'National Power & Light Co., 
1 Ekktrilkine kompanija Pemib- 
Isylvania Power and Light Co., 
kuri prisltatineje eldktrikinia 
pajiuga del 28 pavietu czionais 
Penmy]vanijoj atsiskyrė nuo 
Lehigh Valley Transit Kom
panijos .su kuria drauge darba
vosi. Toji kompanija iszmoke- 
jo daugiau kaip tris milijonus 
doleriu del savo a’kcijonieriu 
kuriu randasi net. 23,000. Le- 
Irigh Valley Transit Kompani
ja aplaike savo dali 1,900,000 
doleriu del .persiskyrimo.

Sziadien Pennsylvania Po-

Atkando Pirszta Savo
Gaspadinelei

Plattsville, Pa. — Kokis tai
Andrius Moczka likos nubaus
tas ant trijų metu in kalėjimą
ir užmokėti 100 doleriu baus
mes už atkandima galuko pirsz- 
to savo gaspadinelei Teresei

wer aiiid1 Liglit Kompanija turi 
5,200 szerininikui kurie yra ban- 
kos, mokyklų institutai, tikeji- 
m is zikos draugu ves ir apie 1,900 
kitu žmonių ’kurie turi szeru.

Toji kompanija ne tik pri
stato pajiega ir elektriką na
muose bet ir valdiszkose ka- 
riszkose instaigose.

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

A - B - CELA^*
iBruch, pas kuria jis radosi ant ♦ 

burdo kelis metus.
Pagal pripažinimą moteres 

tai jos burdingierius insimylejo J S
in ja ir žadėjo su ja paeziuotis J 
bet po tam permaine savo duo- | 
ta žodi ir pradėjo svilyt prie 
jos 18 metu dukreles. Kada jam 
pradėjo apie tai iszmetinet, 
Andrius supyko, pagriebė brit- 
va ir norėjo gaspadinele pa- 
paut. Gaspadine stengėsi atimt 
nuo jo britva ir likos skaudžiai 
supjaustyta. Tame galėjime 
burdingierius pagriebė mete
lei pirszta in burna ir ji atkan
do. Po tam pabėgo bet vėliaus 
likos suimtas ir uždarytas ka
lėjime. Motere turėjo nusiduot 
in ligonbute jeszkoti daktaro 
pagialbos.

Užgesino Liepsna Ant 
Vyro Su Pienu

Wilkinson, Wis. — Jokūbas 
Strotsman sziadien yra dėkin
gu ir girria savo moterele in 
padanges už iszgialbejima jam 
gyvasties su pienu.

Vyras pripylė bleszine auto
mobilinį e su gazolinu, laikyda
mas rankoje žvake o kad už 
daug inpyle gazolinas apliejo 
jo rankas ir drapanas. Gazoli
nas užsidegė nuo žvakes ir aki
mirksnyje žmogelis pastojo ug
niniu stulpu ir pradėjo bėgti in 
stuba. Jo motere, paregėdama

pradžiaarba 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

I....
♦********************-•

64 pus., Did. 5x7col 
Tiktai, 10c.

SAULE

* 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ ¥

PRANESZIMAS!
Tie (kurie prisiunezia 

laiszkus arba postel-kartės in 
“Saules” redakcija, lai prili
pina reikalingas pacztines mar
kes, nes kitaip tokius laiszkus 
nepriimsime. Postkartes reika- 
laulje marke už 1 centą; laisz- 
kai po 3centu'S; special delive
ry po 13c., o regiistravoti laistz- 
kai reikalauje 18 centu.

NEUŽMIRSZKITE!— jeigu 
siuintinesite toikius laiszkus be

ji visa liepsnojanti, paliepė jam pacztiniu ženkleliu, taipgi jei- 
begti prie jos. Motere pagriebė j gu nebūna užtektinai marikiu 
netoli stovinezias dvi bleszines' ant laiszku, tai iszdavysta ne
su pienu kurias iszpyle ant vy
ro. Žmogus buvo baisei apde

priims tokes post-kartes ir 
laiszkus nuo paczto!

gęs ir sziadien guli ligonbuteje
kovodamas su mirezia bet dak
tarai turi vilti kad jis pasveiks 
ir gyvens.

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

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

Pirkite Apgynimo i 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.


