
(THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

An American Newspaper published in the Lithuanian Language, 
that circulates thruout the U.S.A., and Foreign Countries.

Founded in 1888. Yearly Subscription: United Stales, $4.00;
.To Foreign Countries, $5.00. Advertising Rates on Application,

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

DU-KART SANVAITINIS LA1KRASZTIS “SAULBP 
ISZEINA KAS UTARN1NKA LR PETNCZIĄ

Prenumerata: Suvienytose Valstijose, $4.00 Metams;
Kitose Vieszpatystese, $5.00 Metams

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso: 

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

Nn 17 fe ( ENTERED AT THE MAHAIOT CITT, PA., X 
HU: H \FO8T.OFFICE A8 SECOND CL*b8 MAIL MATTER J MAHANOY CITY, PA. PETNYCZIA, 26 VASARIO 1943, FRIDAY, FEBRUARY 26, 1943) K?,r a,ldMgr M 54 METAS

Isz Amerikos
GYVENO DRAUGE 

, 62 METUS
įj ------
■ Palaidoti Drauge

Calbert, III. — Nuo daugelio 
metu buvo žinoma visiems gy
ventojams szio miestelio, vedu
si porele senuku, kurie ten per
gyveno drauge 62 metus, gy
vendami malsziai ir sutikime. 
Buvo tai James Knox ir jo pa
ti. Vyras buvo virszininku ant 
geležkelio per 35 metus ir tik 
kelis menesius adgal padeka- 
vojo už dinsta. Apsivedė jie 18- 
68 mete. Ana diena mirė jo pa
ti o in dvi dienas po mircziai 
savo drauges mirė ir James, tu
rėdamas 84 metus. Abudu li
kos palaidoti vienam kape, ta 
paczia diena, ant tu paežiu ka
piniu ir vienam kape.

36 Sieratukes Sudege 
Prieglaudoje Irlandijoj

Dublinas, Irlandija — Apie 
S tra vai. nakties laike, kilo 
ugnis Katalikiszkoje prieglau
doje Cavane del sieratuku kuri 
greitai prasiplatino taip smar
kiai, kad sieratukes nespėjo 
iszsigialbet. Daugelis isz j u 
szoko per langus su liepsnoj an- 
cziom naktinėms szlebukems.

Lyg sziol iszimta isz pelenu 
ir griuvėsiu 36 mergaieziu la- 
vonelei o kitos likos pagautos 
kada staigai stogas sugriuvo 
užgriaudamas apie deszimts 
kitu mergaieziu. Vienuoles ir 
kiti žmones atbėgo in pagialba 
bet likos atstumti adgal per 
baisu karszti negalėdami prisi
artint gialbet nelaimingas sie- 
rateles.

*_________

Suszelpkite Raudono 
Kryžiaus Drauguve

Washington, D. C. — Pra
dedant Kovo menesyje Raudo
no Kryžiaus Drauguve pradės 
savo vaju ant surinkimo 125 
milijonu doleriu del suszelpi- 
mo kareiviu ir žmonių kurie 
kenezia bada, serga ir randasi 
dideliam nedatekliuje nuo ka
res, po visa svietą.

Prezidentas Rooseveltas mel
džia visu gyventoju kad aukau
tu kiek galima ant taip labda
ringo tikslo.

33 Metu Amžiaus 
Bobute

Detroit, Mich. — Mrs. May 
Tilden, 33 metu, yra sziadien 
jauniausia bobute visoj Michi
gan© valstijoj, po užgimimui 
sunaus jos dukters, kuri turi 
vos penkiolika metu. Motere 
turėjo septyniolika metu kada 
isztekejo ir turi du kitus vai
kus.

E3T “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, o $5 kitose Vieszpatystese.

Italiszki Nelaisvei Atgabenti In Malta

Paėmė Kelis Miestus, Daug 
Vokiecziu Užmuszta, Musziai 
Paliovė Isz Priežasties Sutir- 
pimo Sniego; Allijentu Bombi- 
ninkai Numėtė Daug Bombų 
Ant Europiszku Miestu Paval- 

dytu Per Hitlerį
Italiszki kareiviai ir laivoriai, kurie likos paimti in ne

laisve per Anglikus, likos adgabenti in Malta kur bus pa
talpinti nelaisviu stotyse.

Senos Kasyklos Bus 
Atidarytos

Shamokin, Pa. — Big Moun
tain anglių kasyklos, kurios 
buvo apleistos daugeli metu 
adgal, per Rcadingo angline 
kompanije heužilgio bus atida
rytos, kaip apie tai apreiszke 
locnininkas tuju ka-syklu, Ed
ward Thomas. Aplinkinei gy- 
ventjoai nudžiugo ta j a naujie
na nes toje aplinkinėje gyven
tojai nedirbo ilga laika, būda
mi priversti kasti anglių butle- 
gerinese skylėse su dideliu pa
vojum savo gyvaseziu.

Dažinojo Del Ko Jam
Nemokėjo Randa

Jackson City, III. — Petras 
Muller nuo kokio tai laiko 
stengėsi aplaikyti randa nuo 
Marcei Agatto bet kožna karta 
atėjo ir pabaladojo in duris, 
niekas neatidarydavo ir Petras 
mane buk Marceliaus nėra na
mie. Kada ana diena Petras ati
darė duris, rado Carmeliu ka
banti ant virvutes.

Kada Marcelius paskutini 
karta užmokėjo randa, pasakė 
Petrui kad ant kokio tai laiko 

,iszvažiuoja ir kad palaikytu 
jam kambari pakol sugrysz bet 
Muller, norėdamas gauti ran
da ir negalėdamas ineiti in 
kambari, turėjo iszversti duris 
bet randos ir taip negavo nuo 
lavono. Priežasties pasikorimo 
nedažinota.

Nevalgė Per 8 Dienas
I

Jersey City, N. J. — Nuo ilgo 
laiko Petras Kordel, 49 metu, 
radosi be darbo o kiek turėjo 
susiezedines pinigu, iszleido 
ant maisto. Ana diena kaimy
nai, nematydami jo, nuėjo j n 
kambarėli kur ji rado gulinti 
ant grindų serganti uždegimu 
plaucziu. Ligonis buvo neval
gęs per asztuones dienas. Buvo 
jis nevedusiu, neturėdamas jo
kiu giminiu. Likos nuvežtas in 
pa vieta va ligonbute.

ŽINUTES ISZ 
UŽMARIO

PRISIUNSTOS
PER TELEGRAFO BIURĄ 

O. N. A.

London — Trys milijonai 
daugiau Angliszku moterių bus 
szaukiamos ant kariszkos tar
nystes, nuo 31 lyg 40 metu am
žiaus, jeigu neturi vaiku ma
žiau kaip 14 metu namie. Dau- 
giausuia isz tuju moterių ne
dirbo prie jokiu kariszku užsi
ėmimu.
k
9 Milijonai Vokiecziu 

Isztremti
... <-'♦ «• __

Moskva — Pagal Stalino pra- 
neszima tai nuo kada kare pra
sidėjo su Vokiecziais tai devy
ni milijonai Vokiecziu likos 
isztremti in 26 menesius ir ke
turi milijonai užmuszti. R-usai 
iszžude 112 divizijų Vokiecziu, 
paėmė in nelaisve 300,000 in 
laika paskutiniu trijų menesiu.

Bremen Vela Bombar
duotas Per Allijentus
London — Vokiszka pristova 

Bremen vela likos bombarduo
ta per Allijentu eroplanus kur 
likos sunaikintos eroplanu ir 
submarinu stotys, kur padary
ta daug bledes. jgroplanai taip
gi bombardavo žymius miestus 
Wilhelmshafen ir Hanover ku
riuose randasi daug kariszku 
dirbtuvių.

Jeruzalemas — Apie tūkstan
tis Žydiszku vaiku ir 396 suau
gusieji Žydai pribuvo paseki 
m ingai in Jeruzalema ant apsi
gyvenimo. Visi atliko ta j a ke
lione pasekmingai, apie 900 
myliu ant mariu. Jeruzalemo 
vaikai pasveikino savo drau
gus su dainoms ir maistu.

London — Vienuolika szimtu 
Italiszku pabėgėliu atbėgo in 
czionais isz Vokiszku nelaisviu 
abazu. Tuose Vokiszkuose aba
zuose randasi sziadien apie 50,- 
000 Rusiszku nelaisviu, 3,000 
Lenku, Czeku, Danu, Francuzu, 
Serbu ir Belgu. Viso tuose aba
zuose randasi apie 200,000 žmo
nių.

London — Daugelis Czeku li
kos suszaudyti už tai, kad tu
rėjo slaptus reidio aparatus. 
Daug žmonių likos aresztavoti.

London — Czekiszki patrio
tai mete bomba in narna kuria
me radosi Vokiszki virszinin- 
kai. Daugelis Belgu likos nu
teisti ant suszaudymo už turė
jimą ginklu slaptai.

London — Beszirdingi su- 
szaudymai atsibuna kas diena 
nelaisviu abaze Osviencine, 
Lenkijoj. Beveik kasdiena Vo- 
kiecziai suszaudo po 260 ne 
laisvių. Tuose nelaisviu aba
zuose vieszpatauja kuodi džiau- 
ses skardąs, badas ir visokios 
ligos be jokio daktariszko pri
žiūrėjimo.

Vokiszkas Submarinas 
Paskandino 2 Amen- 

koniszkus Laivus;
850 Žuvo

Washington, D. C. — Dau
giau kaip 850 kareiviu žuvo ka
da du laivai likos torpeduoti

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

Bondus ir Markes.

KAROSAI EINA ANT KIJEVO
Amerikonai Neteko 
65,380 Kareiviu Szio- 

je Kareje
Washington, D. C. — Karisz- 

kas departamentas iszdave ra- 
parta kiek Amerikoniszku ka
reiviu žuvo szioje kareje, — 
65,380 likos užmuszta, sužeista 
ir paimta in nelaisve arba din
go nežine kur. Užmusztuju 
skaitlis siekia ĮGUBO o sužeis
tųjų 10,959.;

Szauks 3,000,000 
Moterių Ant Tarnystes

Ant Kiniszko frunto eina 
smarkus musziai tarp Kinczi- 
ku ir Japonu, ypatingai prie 
Yangtze ir Hupeh provincijų. 
Kinai paėmė du miestus ir už- 
musze dideli skaitlį Japonu.

Vokiecziai vis skerdžia ne
kaltus Lenkus Grodne ir Bia- 
lystoke, kur gyventojai pasi- 
prieszino priesz Vokiszka val
džia. Ana diena Vokiecziai su- 
szaude 125 žmones.

Eroplanas Susidaužė, 
24 Užmuszti

Lizbonas, Portugalija — Di
delis Amerikoniszkas eropla
nas su 39 pasažieriais, isz New 
Yorko, tarp kuriu radosi ke
turios moteres, susidaužė nu
krisdamas in mares. Isz tojo 
skaitliaus žuvo 24 bet moteres 
likos iszgialetos ir 11 vyru. 
Eroplanas nukrito in mares po 
tam užsidegė.

Du Japonu Submarinai 
Paskandyti

Washington, D. C. — Ant At- 
lantiko mariu likos paskandyti 
du Japoniszki submarinai su 
visais laivoriais. Amerikonai 
jeszko tuju mariniu vilku po 
mares ir kur tik juos užtinka 
tai skandina. Dabar ne yra to
kio didelio pavojaus nuo tuju 
submarinu ir laivai saugiau 
gaunasi in paskirtas vietas.

Lietuvys Kareivis
Sugryžo Isz Afrikos

Morgantown, W. Va. — Lai- 
per Vokiszkus submarinus antsvorius Jonas Masaitis, 18 me- 
Pacifiko mariu. Laivai gabeno Tu, ana diena sugryžo namo 
kareivius, amunicija ir maista. ’pas savo tėvelius, isz tolimos 
Tarp žuvusiju daug nesuranda-’Afrikos ir dabar jiems apsaki- 
ma. Laivai likos paskandyti neja apie savo pavojinga ke- 
laike nakties. Antras laivas' lione in taja tolima szali. Jonas 
likos paskaidytas in 30 minu-' randasi ant tarnystos daugiau 
tu po pirmam. Užklupimas kaip meta laiko ir sako: “Mes 
buvo visai netikėtas. į plaukėme su tavoru reikalingu

------------------ i del musu kareiviu. Plaukėm il- 
Wilmington, Del. — Per su- ga laika ant mariu ir tik tada 

sidurima dvieju trukiu likos į dažnoj ome kur mes plaukiam, 
sužeista 69 žmones isz kuriu Pribuvom in Afrika tamsioje 
daugiausia buvo kareiviai va- naktyje kad negalima buvo 
žiuojanti namo ant urlopo. matyt ne pirszto priesz nosi.

MOSKVA — Rusai smarkei iresi ant Uk-

Allijentu bombininkai numėtė daugiau kai 
100,000 tonu bombų ant Europiszku miestu pa- 
valdytu per Hitleri o ana diena sunaikino 
daugeli dirbtuvių Kopenhagoje ir Berline. Taip
gi bombardavo Messina, Sicilijoj, padarydami 
deles bledes ir daug žmonių likos užmuszta. Ita
lija yra dideliam pavojuje ir rūpestyje kad Alli
jentai neužilgio bombarduos Ryma, už tai Po
piežius ketina apleisti savo sodyba.

rajinos, paimdami tris pozicijas Vokiecziu ir ke
lis miestus ir dabar artinasi ant Kijevo, Karko- 
vo ir Akhtirko, geisdami paimti žymu miestą 
Lebedina, kuris randasi tik 150 myliu nuo Kar- 
kovo. Isz priežasties sutirpimo sniego pasidarė 
dideles balos per kurias sunku gautis karei
viams ir dideliams tankams. Daugelis Vokie
cziu, nesitikėdami tuju balu, ir.klimpo su armo- 
toms ir tankoms isz kuriu negalėjo iszsigauti, 
būdami užklupti per Rusus kurie užmusze apie 
2,000 Vokiecziu ir paėmė daug kariszko mate- 
rijolo. Rusai dabar randasi tik 40 myliu nuo No- 
vorosisko kur randasi kelios divizijos Vokie
cziu. Afrikoje Allijentai pliekia Vokiszkus pul
kus po vadovysta generolo Rommelio. Eropla- 
nai sunaikino daugeli amunicijos stoeziu. Vo
kiecziai paliko szimtus sužeistųjų ir užmusztuju 
ant kares lauko, bėgdami isz tos aplinkines.

Visi laivai gavosi pasekmingai 
in savo paženklinta vieta. Ne
vidonas užklupo ant mus ir kul
kos blizgėjo aplinkui kaip bi
tes. Nors radome tuom-laikine 
prieglauda bet eroplanai ant 
mus Įeidinėjo bombas. Po tam 
gavomės in ligonbute kur rado
si daug musu sužeistu draugu. 
Ir ant rytojaus muszemes o An- 
glikai ir Francuzai atspyrinejo 
nevidono užklupimus. Isztik- 
ruju muszei buvo labai karszti, 
kokiu da savo gyvastyje nebu
vau mates.

Už keliu dienu sėdom ant 
laivo kuris atplaukė in Ameri
ka pasekmingai. Po karei pasi

liksiu kariuomenėj e nes tai tin
kamas gyvenimas del jauno 
žmogaus ir galima pasilikti 
žmogum jeigu pildysi savo pri
valumus.

Jonas yra sunum Alekso ir 
ponios Masaicziu, 1594 Brigh
ton N. E., kuris praleis kėlės 
dienas su savo tėveliais po tam 
sugrysz prie savo dinsto in pa
skirta vieta.

Ponstva Masaicziai džiau
giasi labai pamate savo sunu 
apie kuri labai rūpinosi neži
nodami ar jis yra gyvas ar mi
res bet kada pribuvo namo, ju 
džiaugsmas buvo neiszpasaky- 
tas. , J

/
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Kas Girdėt *v- Nauja Maisto Paskirs- Būtinai Reikalingi 
Darbai

I>riesz Dieva trys dalykai 
ant; svieto yra abejotini, kurie 
yra sanryszyje vienas su kitu, j 
o tieji yra: Vienas tiktai levas, j 
[motina ir. . . tėvyne.

gal apskaitymu Kanadiszlko 1 
rinetojaus, 'kuris sako 'buk ta- . n •
me mieste randasi 200 tukstaii- tyiHO PlOgraHia PlĄSl- 
ežiu gyventoju, neskaitant tuju (įes ^OVO (MafCll) 1 D. 
vyru kurie nėbucziuoja savo 
paezias* tai kožna diena kitai 

| dalis vyru bueziuoja savo pa
siūlęs 10,000 sykiu isz ryto ir pr()lgraraa ,(]el bleszinese irbon-

Vela laikraszcziai skelbia 
apie dideles apgavystes perka- 
riszkas dirbtuves amunicijos! 
ir kitu sprogstaneziu mateli jo
in ant valdišku kont raktu.

Yra tai kompanija Triumph 
Explosives Inc., isz Elkton, 
Md., kuri badai apgavo valdžia 
ant $1,440,000.

Panasziiai. padare Anaconda 
Copper Co., kuri pristatinėjo 
valdžiai varinius dratus del 
elektrikiniu iszdirbyscziu del 
eroplanu, tanku ir laivu.

Yra tai paprasti atsitikimai, 
ypatingai laike kares ir taip 
bus, jeigu valdžia pasielgines 
su joms kudikisžkai. Jeigu val
džia aresztavos tokius apgavi
kus ir uždarys juos kalėjime, 
tai bus geras pamokinimas del 
kitu kurie stengėsi padaryti 
milijonus isz valdiszku kon
traktu.

Jeigu paprastas žmogelis 
apgauna valdžia ant keliu do
leriu ar centu, tai ji rustai 
nubaudžia bet dideles ‘ ‘ žuvys ’ ’ 
sau plaukineja be jokios baus
mes.

Visi vyrai “drafto” amžiaus, 
i'kurie dilba 29 užsiemin:?.... v ir 

6 bizniuose arlia aĮitarnavimn 
kurie neskaitomi 

svarbus karo iirogramai bus 
szairkiami kariuomenėn Balau 
džio 1 d., jeigu toje dienoje jie 
nedirba būtinai reikalinga ka- 

piades;r0 darba. Ateityje nebus liuo- 
i maisto1 
delei mil

ai pabijojo isu kareiviu reikalavimu ir rei
kalingumą taupyti kritiszkus 
metaiiius — verezia mus pa
skirstyti ka turime. Paskirsty
mas prasidės Kovo 1 d.

Pardavimas paskirstyto mai
sto krautuvėse sustos Vasario

Bus galima geriau suprasti •> 
paskirstymo (racijonavimo) ’ (]ar]>u.ose

ris hadai yra mylėtojas oucz- sju p. daržovių, sunkos visu 
kiu, gal turėjo daug laiko ant iKriubu ir džiovintu vaisiu karia 
surinkimo tojo skaitliaus. programa tikrai

I Liūdna, kad jis nesurasze slap- y-ei-kti. Sumažinimas 
tingu buczkiu, prie kuriu nesi- cįvjĮįu vartojimui -— < 
i anda liūdintoji! o 
idant, nesigautu in kalėjimu ar 
bu butu nukryžiavotu per

I irszusius 
buczkius

m-
vyrus kurie tuosius 

Vagia...

šluojami nuo drafto vyrai szei- 
mynas ir vaikus turintieji nes 
ginkluotoms jėgoms ir karo in
dus! rijom.s reikalinga vyru.

Kiekvienas 'darbininkas, ku
ris tik nori dirbti karo indus 
trijoj turi nueiti in ardžiausia

Kent neiki joj daugiau kai]) 50
metu adgal kas tokis pavogė d., ir registravimas del War
ponui R. J. V arren arklį. Da -Ration Book Tw0 1)rasides se-1 vengtį per prigrūstus karo dar 
bar sziomis dienomis Warren i—.................................  i..,x L ' . . . , .....

sa ir ten gaut informacijas apie 
karo daUba. Aplikantai turi

bar sziomis dienomis V arreu kama savaite mokyklose, baž- 
apdaike laiszka kuliamo radosi nycziosc, susiediju susirinki- 
pinigai už pavogta arkli, 135 mu,OlSe įr kitose patogiose vie- 
dolerei. Bet tasai sanžiningas j tose. Kur žmones toli nuo tu 
\ agis uzmiiszį) kad pagal budaiyįetu! gy vena 
darymo biznio ir 5-ta procentą 'blogas jįe 
už tuosius-pinigus, per 50 met u, užsiregistravimui. Vi 
priguli locninin'kui pavogto (mynos narys (g.ales praszyt War!P° vardu ‘ ‘ Waves 
arklio '2,160 doleriu.

sigamles ir nusiminęs rūpinosi

... Pasaka . . .
Apie Kepta Parsziuka

kai]) dasižinos nelaimes prie-

Tripba, tai levas in pora die-

Lietuviu nevalgo;tikrai gaila.. Taip besirūpinant.
ar kada nors 

to parsziuko. 
merikoj, kur kepti parsziukai triobos. Staiga jo uosle pagavo 
retai pasirodo ant stalo, tai ten koks tai nepaprastas kvapsuys, 
musu tėvynėje Lietuvoje gyvi kuris ėjo tiesiog isz pelenu, 
parsziukai yra kasdieninis re- Stebėdamasis vaikas pasilenke 
ginys, o virti ir kepti dabina pažiūrėt gal 'dar gyvi parsziu-

Jeigu ne ežia A-j vos, pasilikusiu nuo sudegusios

šiai suriko nes nudegė pirsztus.' 
Delei numalszinimo karszczio 
ir skausmo, inkiszo pirsztus in 

/burna. Prie pirsztu buvo prili- 
pamislinot po szmoteliai parsziuko odos

:: Naujos ::
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes :: 
—o-

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau

atspėta kas buvo

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

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

bu centrus ir eiti ten tik jeigu 
siuneziami.

“Waves” ir “Spars”
Pirmu kartu savo istorijoj 

Suv. Valstijų Laivynas .turi 
Reserve” skyrių 

’— oficialiai 
oiganizuota ir vedama moterų, 

reikia tik1 kui’in darbas yra ipaliuosuoti 
[. Ration Laivyno vyrus. “Women’s Re- 

| Sei'Ve ’ ’ IJnmvl v*nrli-

Pirmas paskirstymo laikas 11,a 
paprasta galva plauku galėtu 'padengs Kovo menesi ir kiek- l^^ikia 
iszlaiikyt sunkuma 203 žmonių. vienas asmu0 su Book Two tu- ‘“Span 
— Bet ant nelaimes, ndkurios 
galvos neturi tiek pajiegujskirstyto maisto, iszskiriant ^os svarbesnėms vietoms k 
idant iszlaikj t švara sveiko isznlosztns; knnoniiis del bleszi- Į mechaniku ii aviacijos dar- 
proto.

ui ir malonia, kvapsni kepto 
parsziuko. Bet ar katras isz jm 
broliai ir 
kada isz kur mes dasižinojom 
kad koptas parsziu'kas yra ską- • keptos mėsos. Tas jam patiko 
aus valgis? Tai]) sakant, kas ir atkartodamas dalyka aplai- 
buvo iszradeju ir pirmu apasz-|že pirsztus. Galutinai Bo-bo su-

or PRISIUSKITE
TIKTAI 50<? O APLANKYSI
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS

IR T. T.

SETAS Nr. 100 \

Velniszkas Malūnas, Ant 
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai
nele, Dūmojimai, Ketvirtas 
Prisakymas Dievo, Kelautojei 
In Szventa Žemia, Beda, Kaip 
Tamsunus Prigauna, Pranuko1 
Nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus Neleido In Dangų, Baus
me Už Szyksztuma, Mažo 
Sziaucziaus Dideli Reikalai, 
Senelis, Dienos Kentejimo 
Nanto j, Nelobulas Žmogas, Po 
Laikui, Onytės Laime, Per 
Neatsarguma In Balta Vergi
ja, Pusiau-Gavenis, Vieszpats 
Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva
ke, Del Pirsztiniu, Apie Miri
mą, Pavasaris, Apie Saulo, 
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.
iNeuzmirszkite Guodotini Skai

tytojai, atsilygint su prenumerata ua 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio PASKUBINKITE ! I I 
SAULE PUB. CO. Malanov City. Pa..

prato kad tai sudegintas par- 
szas taip kvepia ir skanuoja, 
tada puolėsi ant jo; rankom 
draskė trapia parsziuko mesa 
ir valgė. Taip ji užtiko tėvas. 
Iszvydes kas atsitiko, Ho-ti no
rėjo nubausti sunu kada pama
te kad tas valgo sudeginta 
parsza. Nusistebėjas ir pasipik
tinęs jau kandę suduot vaikui 
smūgi, liet tas kiszdamas tėvui 
in rankas gabalu keptos mėsos 
suszukio:

— Tėvai, tėvai — tik para
gauk kaip skanus yra sudegin
tas parsziukas! Už keliu valan
dų neliko ne vieno deginto par
sziuko.

Ho-ti triobos tankiai dega.
■ Vos pastatys taip ir sudega. 

Galutinai suseko kame dalykas
• ir tuojau pranesze vietinei vai-
■ džiai kad Ho-ti valgo deginta 
> mėsa. Valdžia eme tyrinėt. Pa

falu kepto parsziuko ? Jeigu 
remislinot ir nežinot tai pa
klausykit szitos pasakėlės. . . .
. .Daug, daug metu atgal, kuo
met žmonija vos galėdama sau 
isžbraukintkilbirkszti ir sukur
ti ugni, apie virimą valgiu dar 
nemanste, bet naudojo vaisius 
taip kaip juos rado gamtoje. 
Sumedžioja gyvuli ar paukszti 
ar pagavę vandenyje žuvi, val
gė juos ar džiovintus saules 
spinduliais abba visai žalius.

, „ , , . -it i Kepimas gyvuliu, kuris praši
nės kuponu punktus del pa-,(lar pirma virimo, prasidėjo

netycziomis.
Tuose laikuose mažai žino

mam Rytu kampelyje gyveno 
žmogelis vardu Ho-ti. Kokia 
jis kalba vartojo, kdkio tikeji- 

v- mo ir tautos buvo, sunku dabar , Nuo 20 ligi 3b m. amžiaus,' , •. , , . . . .... pasakyti, bet tas ir ne svarbu.neiszteKejusios arba isztekeju- ,, .. ” J „... . v. *Ho-ti turėjo sunu vardu Bo-bo.sios, su vaikais nemaiziau 18 mi. | m .v. į lai buvo jaunas vaikais ir kaipamžiaus. i 1 . . ........ . „ ,T, , , . , I visi vaikai, bis'ki iszdykes. Ho-Nors 'du metu turėjo lankvti1,. v . .„ ... , ti mažai turėjo: maža szaku su-
augsztesne mokykla arba bizy . 
nio mokykla.

1. “Waves” ir “Spars” ne
mokamai lavinamos svarbiose 
kolegijose.

2. Lavinimas indomus. Joms 
nereiik valgiu gaminti nei prie 
stalo (tarnauti.

3. Joms 'bus mokama pilna 
LLaivyno alga nuo $50. ligi i ; 
$126. per menesi ir apart toj 
pinigu pragyvenimui ir kam
bariui.

4. Už $200. uniformų dykai.
5. Geflis maistais, puikiausia 

medi'kaline ir dantine priežiu-

arba jeigu’ oras 
dės vartoti paszta (

"ienas szei-1 ‘ ‘ V omen’s
« i TTT- ' i» -vi/-, itt *"» 1 n ii
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Ration Book Two del kiekvie-
; no szeimynos nario

Ar žinote kad keturi žmo- j pristatyti kopija War 
giszki plaukai gali iszlaikyti Book Qne. 
viena švara, sunkumo. Todėl,

Klebonui, in pagialba, tūloj 
Lietuviszkoj parapijoj, P'enn- 
sglvanijoj, atvažiavo jaunas 
kunigėlis. Bažnytėlė buvo sena 
ir griuvo nuo senatvės o apsi- 
leidia paraipijonai nenorėjo ja 
pataisyt tik lauke Dieviszko 
susimylejimo.

Jaunas kunigėlis, po pribu
vimui ėmėsi smaikei prie dar
bo, norėdamas parodyti susu u- 
dusiems parapijonams gera pa
vyzdi, pasakė sekanti pamoks
lu praeita Nedelia:

“Mieli mano Parapijonai!
Matau, kad czioniais esate la*-

l>ai apsileidia ir nesirupmato j'cms w™P<» važiuoti in lovy- 
. . . . . T ' iin driirinc xriQ«ii imna vsroiinvisai apie savo parapija. Juk 

matote kad stogas yra skyl

prie Coast Guard vadi- 
Spars”.

35,003 “Waves” ir
’ radijo ir krautuvių

V Z I e

sveiko iszplesztus kuponus del bleszi-j mechaniku i 
nese maisto ant ranku Vasario Imose, specialems ir technisz- 

koms vietoms.
Moterys privalo būti — 
Amerikos pilietes;

21 d., virsz 5'blesziniu asmeniui
Szaltai perbėgant mislei per jeigu 'bleszines turi daugiau 

Amerikos Lietuviu reikalus ir kaip 8 uncijas. Namie sudėtas 
likimą, sunku suprasti ir at
minti kas bus su Lietuviais ir kaipo 
ju vaikais, gyvenaneziais ežio- 'ranku.
nais Amerikoj, už keliolikos tymo knygos, vartotojas turės 
metu. Buvo manyta kad po Pir- įSZpildyti 
mai Svietinei Karei daugelis tiem 
Lietuviu ketino sugry'žti in 
Lietuva ir nekurie ketina tai]) 
padaryti po szitai karei bet ro
dos grysz in ten tik ten gimia 
o czioii gimusieji tai daryti ne
norės ir pasiliks Amerikoj nes 
tieji Lietuvos nepažysta ir

bonkose maistas neskaitomas 
sudėtas maistas ant 
Praszy d am as ,pask irs-

1 ne kurios visai nepažysta.
Nors tai vra tikru Lietuviu

tas o žvirbliai paszkudinaj ant vad<ai czionais* 'bet sunku sa
kyti'ar jie uores save Lietu
viais vadintis nes jau turime 
daugybe jaunuomenes isz Lie- 
t u vystės iszsi nėrusiu.

Kaip dabar mes rekaujam ir 
baramės vis tik keldami save 
ore isz sziokio tokio darbo bet 
ateitis musu geiikliavimus gal 
su szalknimi nuszluos in szali 
ir tai taip (greieziausia gali bu- 

atsaJkyt: “Dievema.no, juk asz ti. Teisybe, isz gyvenimo Lie- 
neturejau jdkiu aveliu, tiktai į tuviu Amerikoje ant istorisz-

gaivos Szv. Vincentui. Lyg 
sziolei da nepasirupinot ne vie
no varpo. Kuomi skambiiisim ? 
Ar dantimi? Sz viešime kuomi,

asilu nemacziau savo gyveni
me. Jeigu asz numirėžiau ir sto- 
iziau priesz Deva ir Jis manės 
užklaustu: “Kunige* kur tavo 
aveles? — asz Jam turecziau

vienos kiaules!”
“Amen!” — paszauke para- 

pijonai, perimti pamokslu nau
jo klebono ir nuėjo namo.

Consumer Applica- 
, kuris parodo kiek 'bleszi- 

nese maisto asmuo turėjo Va
sario 21 d. ir kiek kavos Lap- 
kriezio 28 d., kada kavos pa
skirstymas pradėjo veikti.

Daug szeimynu ant rainlku tu
ri daug b'leszinese maisto, nes 
gera szeimininke nusipirkdavo 
i e tik vienam kartui b'leszinese 
maisto, ir pareiszkimas kad as
muo turi kiek bleszinese maisto 
nereiszkia, kad aplilkautas yra 
muisto taupytojas (hoarder).

kiliose atsitikimuose kad davus 
visiems gyventojams lygia pro
ga.

Batu (Czcveryku)
Paskirtymas

Balu pa skirstymas, kuris 
prasidėjo Vasario 9 d.,buvo in- 
vestas todėl kad per kelis me
nesius civiliai pirko daugiau

riau dalyka isztirti, liepe teis-
įpinta triobele ir joje keletą man atneszti szlauni kepto par- 
parsziuku.

I Karta Ho-ti atsitolino jesz- 
kot maisto parsziu'kam ir sau o 
'sūnui liepe prižiūrėt s t ubą ir 
parsziuikus. Likęs vienas Bo-bo 

į vaiku paproeziu, eme žaisti ug
nimi. Jam betąsant kibirksztis,

Į uždegė kampe sziaudus, ku- 
.riuose gulėjo parsziukai ir stai- 

’.ga užsiliepsnojo visa trobele.
Tuomet dar nebuvo ugnagesiu 
tai Bo-bo, vaitodamas, tik žiu-

'sziuko. Pauostė, paragavo, da
vė kitiems paragauti ir Ho-ti 
lado nekaltu.

Tūlam laikui 'praėjus, vela 
atsitiko nepaprastas dalykas. 
Teisėjas supiiko visus apielin- 
kej parsziukus ir sudegino sa
vo narna. Kaskart tankiai degė 
triobos. Pagalinus žmones pra
dėjo galvoti kaip valgyti kep
ta mesa, nedeginant triobu nes 
tas buvo brangu ir nepatogu ir 
sugalvojo sukurti kiuža ir tar
pe dvieju akmenų pakabino

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

ra, paskyrimai jusu užlaiko
miems, žemos Valdžios gyvas

Įjos nemokamo paszto, sumažin
tos važinėjimo, kino ir teatru 
bilietu ratos.
Office of War Inf., Washington, D.C.

'kos krutinės niekas nenudildys bat u negu iszdirbejai galėjo pa- 
]>ersa!kius bet tai gali būti tik- gaminti ir paežiu laiku apru- 
tai pedsalkiai kad ten ar ten pinti musu kareivius ir jurei- 
buvo Lietuviu,Jjet kur jie din- vius. Pagal batu racijonavimo.

I *
go tai nežino. 'plana kiekvienas vyras, mote-

---------::-------------------- 1 ris ii' vaikas gales pirkt 3 jioras 
Szunes yra laimingesni už batu sekamais 12 men. Su ku- 

žmones!-------------------------------- Į ponu 17 isz War Ration Book;
Dalyje miesto Denver, Kolo One galima nupirkti viena po-

Jefferson Grimes, murinas, 
gyvenantis Orville, Alabamoje, 
jau turi 110 metu amižiaus o jo 
prisiegele yra 98 metu amžiaus.

Sunku intiketi jog ana diena radoie, kur gyvena turtinges- ra batu iki Birželio 15 d., iri 
jo paeziule užvede teismą ant11^ žmones, Sunshine Parke, szeimynos nariai gali dalintisĮ 
persiskyrimo, u'žmetinedama niiesto virszininkai nutarė ati- kuponais, t. y., jeigu vienas( 
jam kad laksto su trimi mote- da,Vti szun-viete del benamiu szeimynos narys perka mažiau

vienas

szunu. kaip tris poras batu per metus,I

Szun-viete, arba prieglauda kitas arba 'kiti szeimynos' 
del apleistu szunu, bus apszil- nariai gali ta pirkimo teise pa-. 

medalis už flirtavimą. Jeigu <T-vta su garu ir apžiūrėta su smamloti.
toksai,senelis turi tdkia intek-!love,lems del szullu- I Asmu0’ kuris netuli

Book Ona privalo tuoj jos pra- 
szyti isz vietines paskirstymo 
tarybos ir jeigu jam batai rei
kalingi ir jis neturi kuponą 17- 
ta savo knygoje arba szeimy-

rems o ja apleidineja.
Jeigu tai 'butu teisybe tai 

tam seneliui priguli auksinis.

me ant jaunu merginu jog gali 
joms užvertinėti galveles tai 
isztikruju jis yra nepaprastas 
žmogus.

mieste Qudbedk, Kanadoje, 'kur 
daug susimažinoj pą-

Tame mieste* kožna naktį, 
galima sutikti žmones dre'ban- 
czius nuo szalezio ir jeszkoda- 
mi sziokios tokios prieglaudos 
apleistuose namuose ir po tro
liais, — del tuju 'nesirūpina 
miestas prieglauda pastatyt. vietinio ofiso jam duoti certifi-

Istorija apie Amžina. Žydą.

apie Jezu Kristų. Per paczta
20 centai. Adresas:

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

Jeigu szita (pasaka ir nebūtu 
visai teisinga, tai panasziai tū
lojo atsitikti, 'kitaip dar gal 
valgytume nevirta mesa iki

Jeszko Vandeniniu Bombų Ant Mariu

Szitie Kanadiszki kareiviai jeszko ant mariu povandeniniu bombų, kurios sudrasko 
plaukenczius laivus. Tasai darbas yra baisiai pavojingas bet szitie vyrukai sau nieko isz 
to nedaro. Ant kaireses yra pulkininkas George Rundle kuris atidaro bomba aplieja ja su 
gazolinu ir toji sutrūksta.

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

Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa.
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Baisus Atsitikimas
Buvo tai rudens vakaras, 

ūkanotas ir szaltas, tankus 
dedebesiai slinko padangėmis, 
nei mažiausio szviesos spindu
lio nepraleisdami, 'buvo visisz- 
kai tamsu.

Greitasis traukinys judinėsi 
isz Naujojo Orleano, apie G va
landa vakare o už 40 valandų, 
turėjo sustoti Pliiladelphijoj. 
Laikrodis rode 7 valanda, jau 
praėjo valanda laiko kelionėje.

Vagone pirmos klasos sėdėjo 
puiki detektyve Zofija Ausz
riute ir jos padėjėjas Juozas.

Zofija 'buvo susekusi netikru 
pinigu dirbtuve ir suaresztavu- 
si jos savininkus, gryžo in Phi
ladelphia, užsipelnijusi nauja 
garbe.

Nei nemano detektyve, jog 
szioje kelionėje sutiks ja bai
sus atsitikimas. Sėdusi ramiai 
skaitė sau su atyda laikraszti.

Padėjėjas prisiglaudė, pasi
lenkė prie jos tardamas:

— Meldžiu pažiūrėti, kaip 
indomiai užsilaiko jauna mote
ris, sėdinti kitam skyriuje.

Auszriute linktelėjo su galva 
ir tarė:

— Jau valanda laiko kaip asz 
temijau jos pasielgimus. Tur
būt ta moteris ne yra tyros san- 
žines, ar gal 'bijosi savo prie
szu. Žvalgosi tankiai, ar ja kas 
neseka. Laike musu keliones, 
mes turim ja turėti po priežiū
ra !

Motere, apie kuria detekty
ve kalbėjo, iszrode tai pasitu
rinti ypata, puikioje paikelevin- 
goje suknioje, pilko dažo. Jos 
veidas iszrode jog yra nepap
rasto gimimo. Tamsiose liūdno
se akyse kas sykis matėsi, jog 
ji iszsigasta laibai greitai, kas 
sykis atitraukdavo akis nuo 
knygos ir mesdavo žvilgsni lin
kui duriu tartum isz ten jai grė
sė pavojus.

Szale jos gulėjo ipakelevin- 
gas krepszys Morokiszkos ska
ros. Baltoje szvelnioje rankoje 
ji laike knyga o ant kiekvieno 
pirszto 'žibėjo brangus žiedas. 
Puikus 'brilijantu auskarai 
puosze jos 'balta ir liūdna vei
dą.

Nepažinstama taip tankiai 
žiurėjo ant savo krepszio, jog 
kiekvienas galėjo manyti kad 
jame randasi brangenybes. Pri
sižiūrėjus jai areziaus galima 
buvo manyti kad ji turi nelai- 
me kuri nežinoma likimą ski
ria.

Auszriute prisižiūrėjo kas 
karta su didesniu akyvumu ne- 
pažinstamai, pamaeziusi pasi
kėlė ir perejo in kita skyrių o 
sėdusi szale nepažinstamos, ta
rė:

— Esmių detdktyvye, vadi- 
nuosiu Zofija Auszriute, nore
cziau su tamista pakalbėti.

Nepažinstama dirstelėjo i u 
ja su nuosteba ir iszgasczia. 
Prie žodžiu detektyve sudrėbė
jo, žiūrint su neužsitikejimu in 
Auszriute ir ruseziu balsu tarė:

— Meldžiu mane palikti ra
mybėje! Jaucziau, 'kad mane 
seks, siuns sznipus paskui ma 
ne. Gėdinkis tamsta, kad esi 

kreipe atyda ant nepažinsta-'jaus, — atsake detektyve. Te
mos, esmių persitikrinusi, jo- gud tamsta duoda žinoti vi- 
'gei mintys jos ne yra. bargž- siems geležinkelio valdinin- 

inrankiu jo, kad pagelbsti sek-jdžios ir tikrai galima numany- kams su mumis apie szitabaisu 
ti, jog gresiantis prieszas 
gaudo. O gal'pasiseks jai iuti'k- 
rinti ir atidarys man savo szir- valdininkas policijos — 
di. Galima suprasti jog tas ku- kunduktorius — su tuom pir-

• • v ° . . • '

ris ja seka, yra žmogžudys, to- miausia pakalbėsiu. Tegul jis 
kiam laike musu privalumu yra paima tyrinėjimą. Traukinys' 
ja isžgelbeti. 'sustoja Richmonde, kur dava-

Da valanda kalbėjosi, pas- žinosime rytoj anksti. Jeigu,

ti nelaiminga, kuri tau, niekad 
nieko pikto nepadavė. Ko jis 
isztikro nori? Juk esame persi- 
skyria, tegul mane palieka 
liuosa kaip asz ji.

Nepažinstama kas sykis kal
bėjo vis su didesne baime, mes 
dama žvilgsnius pilnus piktu-

ja atsitikima.
— Randasi traukinyje taipgi 

tarė

mo iii detektyve.
— Tamsta klystate, — atsa

ke szarelniai Auszriute.
— Ne esmių sznipu ir nepri

guliu prie prieszu tamstos, ne
žinau net kas yra tas “jis” 
apie kuri tamsta kalbi.

Nepažinstama nusijuokė ir 
tarė karsztai.

— Neklaidink tamsta mane! 
Netikiu sziadien niekam, žinau 
ji per daug gerai, jau kelis kar
tus bandė per sznipus gauti 
mane in savo kilpas, bet iki 
sziam laiku jam nepasiseko tas. 
Dabar pasiėmė sau pagelbon 
detektyve, bet tik juo'kiuosiu 
isz to. Gal Dievas duos pasi
seks pabėgti nuo jo ant amžių.

— Bet paklausyk manes, 
tamsta! — pertarė jai Auszriu
te. — Paantrinu, jog nežinau 
apie ka tamsta mainai, tikiu, 
jog esi nelaiminga ir reikalauji 
pagelbos!

Nepažinstama pakratė galva 
szaukdama:

— Po tūkstanti kartu ne! 
Tai yra pasaka, netikiu, kad 
yra žmonių kurie sku'bintusi su 
pagelba artimiems. Tikėjimas 
ir teisybe, prieglauda ir prijau
timas, yra sziadien tik niek
niekis!

— Kaip sunkus likimas turė
jo tamsta patikti! — tarė Au- 
szriuite. Kodėl sziuom žygiu 
pametei tikėjimą in žmones. 
Norecziau tamsta, užtikrinti 
idant inti'ketum man o asz ru- 
pinsiuosiu būti tau pagel'bon 
tavo kentejimuose.Gali but tik
ra, jog padarysiu viską ka tik 
galėsiu, kad tik tave paliuo- 
suoti nuo prieszo kuris tave be 
mielaszirdystes persekioja.

Nepažinstama pasikėlė, pa
siėmė savo pakelevinga krep- 
szi ir žiūrėdama, užsimanseziuš 
atkirto:

— Pripažinstu, jog tamsta 
loszi savo role! Bet jis turi ži
noti, joig asz suprantu jo gud
rus gaudymus. Veliju tamstai 
iszsesti ant sekanezios stoties 
nes triūsas tamstos yra dykas, 
nesiduosiu sugauti in spąstus. 
Apsigryžo ir norėjo eiti link 
duriu vagono. Auszriute pri
siartino prie jos ir tarė:

— Užtikrinu tamsta da sy
ki...

— Meldžiu man duoti ramy
be — atkirto trumpai nepažins
tama.

Auszriute patrauko pecziais, 
persitikrinusi, jog neinstengs 
inti'kinti iiepažinstama. Sugry- 
žusi in savo vieta tarė pusbal
siai in Juozą.

— Eik paskui ja ir žiūrėk 
kur ji eina.

Jaunas detektyvas iszejo isz 
vagono.

Po trumpai valandeliai su- 
gryižo, atsisėdo in savo sena 
\ieta, pakuždėjo detektyvei:

— Nuėjo in miegamąjį vago
ną.

— Koks numeris ?
— Dvideszimt-trecžias!
— Visa kelione turėsime at-

kui Auszriuite ir Juozas nuėjo žinoma, prasižengėlis neiszse-
in miegamuosius vagonus. Di- do Atlantoje, nepabėgs jis nuo 
dele dalis keliauninku buvo nu- mus!

— Esmių užganėdinta, kadėja atsilsėti, beveik visi va;go-| 
!nai pirmos klases 'buvo tusztiJ

Staiga pasigirdo neaiszkus policijos ir kad jis užsiims 
koks tai riksmas, iszsiveržimi - sziuo visu reikalu. Mes Juozai, 
dis lyg isz moteriszlkos kruti- nežinomi per nieką, pradesime 
'nes! Ar tik nepasikesino kas!pajeszkojima o tikiu, jog su- 
ant žmogisžkos gyvasties? j rasime ta, apie kuri vakar kai

Nekurie palkelevingi pasku-'bejo nelaimingoji auka!
tiniam miegamajam vagone 
nubudę klausėsi, vienok tik ra
tu tarszkejimas pasiekė ju au
sis, paskui ramumas užvieszpa- 
tavo aplinkui.

Sekanti ryta dienos detekty
ve ir jos padėjėjas gere kava 
vagone restauracijos. Nepa- 
žinstamos da nebuvo.

— Vakar apie asztunta va
landa nuėjo gulti, tik galėjo 
iszsimie'goti lyg sziam laikui — 
tarė Auszriute.

Koks tai indomus neramu
mas apėmė detektyve, kiek sy
kiu klausėsi prie duriu miega
mojo vagono nr. 23, vienok jo
kio 'balso negalėjo iszgirsti. 
Buvo deszimta valanda, res
tauracijos vagonas iszsituszti- 
no o nepažinstama nepasirodė. 
Traukinys sustojo ant stoties 
Atlanta. Keli ipasažieriai iszse- 
do o kiti vėla insedo.

Auszriute atsigryžo in viena 
isz valdininku, tardama:

— Kalbėjau vakar su viena 
ypata kuri miegojo vagone nr. 
23. Buvo ji indomiai apsitaisius 
ir pilna nekantrybes. Abejoju 
ar ji nepasikesino ant savo gy
vasties ! Ar nebūtam tamsta 
tiek geras atidaryti ta vagona?

Valdininkas linktelėjo su 
galva atsakydamas ir nuėjo 
tu'ojaus su detektyve ir jos pa
dėjėju pas nr. 23. Durys vagono 
'buvo atrakytos. Visi trys inejo.

Isz syk buvo nematyty nie
ko 'bet po užklode gulėjo lyg 
surisztas kūnas.

Greitai pakele Auszriute už- 
klodala, visi trys atszoko per
sigando !

Ant lovos gulėjo graži nepa
žinstama moteris negyva. Bal
ta veidą jos iszkraipe mirtini 
sopuliai, akys kaip ir kraujais 
užbege, placziai atidarytos, 
rankos pamelynave sudėtos 
kryžium ant krutinės. Dideli 
tamsus plėtimai donge jos kak
lą ir krutinę, veidas 'buvo ’kru
vinas. Szale lovos gulėjo Moro
kiszkos skaros pakelevingas 
krepszys. Auszriute paėmė ji 
ii- atidarė. Apart keliu sagu- 
cziu del plauku ir szuku, nesi
rado daugiau nieko krepszyje, 
jokiu brangenybių nebuvo.

Puikus auskarai ir žiedai, 
kuriuos nepažinstama vakar 
turėjo, isznyko.

— Užsinuodijo! — tarė per
sigando s k und u'k t o r i u s.

Auszriute pasilenke prie la
vono, po valandėlei pasikėlusi, 
su atyda tarė:

— Neužsinuodijo! Nelaimin
ga užmuszta. Kanka krimina- 
liszka užsmaugė ja!
..— Užmuszta! — suriko val
dininkas. — Dieve mielaszir- 
dingas! Jeigu prasižengėlis ne- 
iszsedo Atlantoje, tai gal da 
landasi traukinyje!

— Sužinosime apie tai tuo-

— Asz esmių tikras, jog jis 
mums nepabėgs, — tarė Juo
zas.

n.
Staiga Pagelba

Auszriute ir Juozas liko mie
gamajam vagone nr. 23. Apžiu 
rėjo rūpestingai da syki lavo
ną nežinomos, patemijo ant 
kaklo mirusios žymes pirsztu. 
Detektyve patemijo jog žmog
žudžio ranku butą suodinu nes 
szale pedsakiu pirsztu buvo ir 
juodi pletmai.

Užsmaugta brutaliszka. jėga 
už kaklo nelaiminga, net baisa 
iszduoti negalėjo.

— Akyvas dalykas'! — tarė 
Auszriute. — Nesuprantu, isz 
kur tie suodžiai radosi.

— Negaliu perstatyti sau 
idant užmuszejas butu toks ne
atsargus ir paliktu tokius mu- 
szanezius in akis ženklus. Kiek 
isz žodžiu ^nepažinstamos gali
ma 'buvo suprasti, prieszas ku
ris ja seke, turėjo būti gabus 
tame užsiemime.

Detektyve dar prisižiūrėjo su 
atyda lavonui, kad sztai inejo 
in vagona kunduktorius ir jau
nas žmogus puikiuose juoduo
se rūbuose ir baltame bruslote. 
Jo veido spalva įbuvo geltona, 
turėjo juoda smaila barzdžiuke 
o iszvaizda veido buvo nema
loni ir gudri. Auszriute žiūrė
dama ant chara'kteriszkos gal
vos, palygino ja prie galvos 
Mefisto.

Žmogus tas, žiūrėdamas asz- 
triai in detektyve ir jos padėjė
ja, paszauke:

— Ko czion norite ?
— Jeszikojau ženklu, kurie 

mane užvestu ant kelio užmu- 
szejo, — atkirto Auszriute.

Nusijuokė ir tai‘e trumpai:
— Tamsta palik ta paszauk- 

tiems žinomiems prie to darbo. 
Meldžiu tuo jaus apleisti szita 
vagona ir nesikiszti in nesavo 
reikalą.

— Padarysiu ta, nes mano 
pajeszlkojimai yra pabaigti — 
atsake Auszriute.

TOLIAUS BUS
------.----- □------------

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

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.

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

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

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

' VISOS TRYS OPT
KNYGUTES 

‘‘SAULE’’ 
MAHANOY CITY, PA.

į TARADAIKA

Viskas lafiit svieto smagu, 
Kai kiszeniuje randasi pinigu, 

Kad ir juos nespendini, 
Tiktai kiszeniuje skambini.

Tai vis žmogui geriau, 
Ir ant duszios smagiau, 

Kas nori kad pinigu' visada 
Imtu, 

Reilkia ka nors toki skaityti, 
Ypatingai “Saule” užsi- 

raszyti, 
Jeigu nori laimingu 'būti, 

Skaityk, brolau, kodaugiausia, 
Ant to iszeisi kogeriausia, 

Jeigu prie skaitymo norą turi, 
Tai kaip ir kiti apsiszviesi.
Pažiūrėkime in Anglikus, 

Jaunus ir senus, 
Jie be laikraszczio negali 

būti, 
Turi sau kas diena nusipirkti.

Pasirin'kti gali koki nori, 
Katra suprasti geriau gali, 

Tas daug gyvenimui priduoda, 
Ir iszminti žmogui duoda. 
Girtuoklio sveikata ne kas, 
Žmogus nuolatos sutingęs, 
Girtuoklis niekam netikės, 

Nuo visu ant juoko paliktas, 
Ir motere nekenezia toki vyra, 

Ba isz girto naudos ne yra. 
Girtuoklis paezios gauti negali, 
Kožna mergina traukiasi in 

szali, 
Ir sen jaunikiu turi pasilikti, 
Pasenti, pražilti ir nuplikti. 

Juk gerti galima, ir asz geriu, 
Bet tik tiek pakelti, kiek galiu, 

Ba jeigu visiką pragerezia,
Tai jau įiegyvenczia, 
Ko j u nepa vilkczia, 

Ir ant galo iszsitemipczia.
* * *

Jau tam Szenadory,
Tai vaikine tikrai kuli,

Naktimis trankosi, 
Galvas vieni kitiem skaidosi,

Po sudus paskui tąsosi, 
Bausmes dideles mokasi,

Kitam taip pareina,
Kad ir tupet pareina.

Ir mergicos negeriau iszdaro, 
Vienas iszteisina kitas kaltoms 

padaro,
Už bile bomus užstoja, 

Ir už juos priesz sudžia stoja.
Tai 'brolyti matai, 

Musu to’ki inteligentai, 
Ugi) ketom atsižymėtu, 
Jeigu dželoje nesėdėtu?

Jau vaikine ant to parėjo, 
Kad isz turgaus iszejo,

NeĮguodoja niekas,
Ir 'kriukis atliktas.

Pas Ligoni

— Ir asz brolau nuolatos 
kosėjau kaip ir tu. Klausiau 
rodos devyneriu daktaru tai 
vis nieko bet deszimtas pa
gelbėjo!. ..
— Kokis tai? Pasakykie!
— Nugi, sziauczius Ylute 

davė rodą neszioti czebatus 
su aulais.

i 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 maine 
[savo adresus tai tegul neui 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
nes kitaip negalėsime surast1 
kur tokis žmogus gyveno. To 
del, 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!

Amerikonisžkas Mi-
nisteris Rusijoj

Admirolas Wm. H. Stand- 
ley, kuris dabar yra minis- 
teriu Rusijoj sugryžta isz 
Moskvos namo sulupusiam 
automobiliuje kuris yra ar- 
szesnis ne kaip insiutes ark
lys.

BESU “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese.

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

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

Kožnu Centu Kuri Gali Suczedyt!!!

V, S, Treatury Depannienh

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

Musu Vaikai

Teta, sena merga: — Bukie 
gera Mariute, nes niekas ta
ve nemylės. Tiktai geros 
mergaites būna nuo visu my
limos ir kaip užauga, iszteka 
už vyro.

Mariuką: — Tai tu tetule, 
turėjai būti baisiai negera 
kaip buvai maža nes vyro ne
gavai.

ISTORIJE apie Gregorius, 
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25^ ::
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Ant Gavėnios! VG.X1“ 

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, rnieganezios ant kalno Alyvų, 
žemei Batanijos, bažnyczioj Szv. My
kolo Arkaniuolo. Preke,...................15c

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

Istorija apie Amžina Zyda. Jo ke
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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Žinios Vietines
—• Panedeli pripuola pirma 

diena Kovo-March. Ta diena 
pripuola Szv. Albino, vysk, o 
Se red oje Szv. Kuneigundos.

— Kovo menesis paszvems- 
tas ant garbes Szv. Juozapo.

—- Tapp instojusiu moterių 
ir merginu in kariuomeniszka 
tarnysta “WAACS” yra pana 
Fiorentina Alainsikiute, nuo 809 
E. Pine uly., kuri iszlkeliaus in 
tarnysta ateinanczia samvaite. 
Lietuviu Moterių Draugiszkas 
Kliubas parengineja jai ‘parte’ 
ant atsiveikinimo Nedėlios va- 
kara, su linkėjimais gero pasi
sekimo 'tarnystoje “Dėdės Ša
mo.“

— Panedelyje ir Utarninke 
249 vyrai apleis miestą tarnau
ti Dedei Šamui instoti New 
Cumberland, Pa. Panedelyj ap
leis 119 o Utarninke 130 ant 
10:37 ryte ant Readingo gelež- 
kelio.

— Laisnus ant apsipaczia- 
vimo iszeme Alfonsas Matui e- 
yiczius, kareivis isz San Anto
nio, Tex., gyvenantis Mahano- 
juj su Ona Szevokiute, isz Port 
įCarbon.

—• Ųtarninko vakara kilo 
ugnis Kaiero bravore, szafte, 
bet likos tuojaus užgesyta per 
pgnalgesius.

' Frackville, Pa. — Margarie- 
ta Andrulaitiene, 126 E. Oak 
uly., užvede teismą ant persis- 
ikyrimo nuo savo vyro Jurgio, ■ 
isz Elizabeth, N. J., už nelaba 
pasielgimą su ja. Porele apsi
vedė Frackvilleje, 14-ta d. Va
sario, 1925.

— Ona Randis-Maglis, nuo 
Main uly., isz Girardvilles, li
kos palaidota czionais Ketver
ge ryta ant Szv. Kazimiero ka
piniu.

Wilkes-Barre, Pa. — Isz Lie
tuviu Progresyvio Kliubo Vei
kimo. — Sekmadieni, Vasario 
21 d., Lietuviu Progresyvis 
Kliubas laike menesiui susirin 
kimą. Nutarta pradėti nauju 
nariu vaju kuris 'baigsis pabai
goj Gegužio menesio. Laike va
jaus nariai in kliuba bus pri
imami už puse instojimo mo- 
kesties, tai yra, 50c ir l°c mė
nesines duokles. Kurie norite 
kliulbe veikti, prisiraszykite. 
Kliubo susirinkimai invyksta 
paskutini Sekmadieni kiekvie
no menesio, kliubo svetainėj, 
325 E. Market St., Wilkes- 
Barre, Pa. Kliube priklauso vy
rai ir moter.es. Iszrinkta komi
sija po Velykų suvaidinti vei
kalą. Kliubas paaukavo Ame
rikos Raudonajam Kryžiui $5.

'Nutarė surengti Užgavėnių 
v akaruszlkas ir blynu parte ku
ri invyks Sekmadieni Kovo 7 
d., Kliubo salėj, 325 E. Market 
St. Vakaruszkos prasidės 4 va
landa po piet. Nares pavaiszins 
visus gardžiais blynais. Szo- 
kiams gros gera muzika. InJžan- 
ga dykai. Kvieczia

Liet. Prog. Kliubas

Gausime Mažiau 
Cukraus

Washington, D. C. — Admi
nistratorius maisto apreiszke 
kad ant markes nr. 12 isz kny
gutes nr. 1 galėsime aplaikyti 
Kovo 16 d., penkis svarus cuk
raus, kuris turės mums užtekti 
ant 11 sanvaicziu, arba lyg ga
lui Gegužio menesio. Kožna 
ypata aplaikys cukru penkių 
svaru maisziukyje.

MAHANOY CITY, PA. I

— Praeita Panedeli buvo 
peržiureti 160 vyruku, kurie 
iszkeliavo in Allentown, Pa., 
ant daktariszko tyrinėjimo in 
kariuomenia, 41 isz tuju nepe
rėjo egzamino o Utarninke isz 
161 vyruku 31 isz ju neperejo.

FEBRUARY 22, 1943

Mahanoy City
John F. Graham 
Thomas J. Manion 
Joseph J. Chiginsky 
Frank G. Roberts 
Francis T. Hylan 
Joseph F. Mazalusky 
James J. McClafferty 
James D. Leary 
Joseph F. Recklitis 
William F. Walsh 
Joseph C. Kubilus 
Frank J. Forgotch 
Joseph F. Becker 
John Karmansky 
Joseph L. Lorah 
John Hlat 
Francis W. L. Leary 
Carl R. Foeller 
James A. Foley 
Frank F. Lord 
Michael L. Maff 
Francis J. M. O’Brien 
John J. Birosh 
August J. Brentari 
Frank J. Bogdon 
Francis J. Zegunas 
John T. Puck 
Arthur E. Brown 
Manus C. O’Donnell 
James D. Haley 
Paul D. Honush'efsky 
Joseph E. Polak 
John E. Krasnisky 
John R. Lotwick 
George J. Vinores 
Thomas G. Eichman 
Wayne D. Stitzer 
Joseph J. Oncidi 
Joseph E. White 
Vincent E. Zelonis 
Edward J. Kiselewski 
Thomas P. Litsch 
Andrew J. Wilner 
Charles A. Snyder 
Joseph M. Sofranko 
John T. Coombe 
Albert B. Cehelsky 
Walter E. Urban** 
John P. Babinsky**

New Boston
Walter A. Merook

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

Coles
Edward J. Oakum

Bowmans
Edward Williamson

Boston Run
William H. Herrity

Suffolk
Thomas F. Leahy 

Wiggans 
Francis A. Didyoung

Vulcan
Stephes Wargo

Buck Mountain
John E. Forensky

Yatesville
John T. Heaton 
Robert S. Yarnell

Locust Valley
John J. Charnetsky

Ellengowan 
Raymond H. Heiler 

Kaska 
Peter J. Sohosky 
Michael Orlosky

Barnesville
Michael F. Goblick

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

Patriotic Hill
Anthony Zomchick

Port Carbon
Joseph Ciesla 1

Jacksons
Matthew F. Casserly 
George R. Finneran 
Joseph M. Finneran 
James F. Dempsey 
Paul F. Toomey

New Philadelphia 
John E. Benulis 
Frank A. Gedman 
Joseph Drusjack 
John F. Longergan 
Joseph A. Stenulis 
Albert E. Overka 
Michael Spece 
Michael J. Shimkus 
Joseph J. Welkie 
Otto C. Dalvet 
Joseph P. Ziegler 
Paul J. Miklesavake 
Joseph D. Benulis 
William H. Clements 
Vincent G. Butscunas 
John S. Zubris 
Albert A. Žitkus

_ Bernard S. Clark

Cumbola
Frank Kaminski 
William J. Carlin 
Thomas P. Doyne 
Stanley Gravish 
Albert J. Bayster 
Stephen Hornick 
John L. Krull 
Francis S. Rogowski 
Kellar D. Murray 
Stanley G. Dranginis 
Charles J. Noalis 
Thomas Melochick

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

Silver Creek
Thomas E. Langdon 
Raymosd P. 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 C. Marcavage 
Charles H. Rhoades 
Thomas P. Trusky 
John M. Peel 
Paul J. Schukis 
Michael F. Jacubac 
Edward J. Busaitis 
Reuben B. Norris 
Edgar W. Everett, Jr. 
Paul J. Malloy 
Bernard E. Smarr 
Arthur W. Wonsock 
William J. Blackwell 
Frank J. Marzullo 
Francis J. Bowers 
Joseph C. Quinn 
Edward J. Dunlap 
Edwin G. Gurski 
Edward W. Aschman 
Leh O. Phillips 
George Lowatti 
Alexander G. Petrosky 
Gerald J. Yanavich 
Charles L. Kneib 
John R. Smith 
Cyril W. Bankes 
William F. Killian 
Joseph F. Durko . 
Joseph Stocus, Jr. 
Raymond T. Sheehan 
Leonad J..Sobolewski 
Edward J. Trusky 
Thomas J. Long 
John T. Wertz 
Clarence F. Rhoades 
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 
Henry J. Giesen 
Albin B. Urban 
Petei’ W. Stepalovitch 
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. Shellhammer, Jr. 
Leo J. Nawrocki 
George B. Rinda, Jr. 
Daniel A. Butscusas 
Vincent A. Gataveskas 
Francis P. Laskus 
Thomas J. Wassel 
William F. Joy 
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**

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

Silver Creek
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 .‘J- 

_ 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

Vulcan
John Samus

Barnesville
Chester F. Purnell 
Leonard E. Rang 
Edward F. Garber, Jr. 
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

Boston Run
John J. Kramer

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

Žveriszkas Pasielgimas 
Tetos Su Vaiku

Brunsville, Del.—Už žverisz- 
ka pasielgimą su dvylikos me-| 
tu brolio šuneliu, Mrs. Vey 
Conway, likos pastatyta po 
1,000 kaucijos iki teismui. Nu
skriaustas vaikutis apsakė ru
džiui, buk jo teta aipszutino ji 
verdaneziu vandeniu potam su- 
musze ji dratu ir pūsles nuo ap- 
szutinimo sudraskė nagais. 
Vaikuti už tai taip baisiai su 
daužė už taii'kad sutersze tetos 
nauja stkrybelia kuri nupuolė 
nuo stalo o vaikutis pakele ja 
su szlapioms rankoms.

Vaikuczio motina mirė praei
ta meta todėl teta pasiėmė 
ji pas save. Bet vaikutis pas 
teta 'buvo tikru nevalninku ir 
dabar likos latiduotas pas sve
timus ir mielaszirdingesnius 
žmonis.

Mate Bombardavima
Guadalkanalo

Ministeris laivorystes Fr. 
Knox, atlankė Pearl Harbor 
po atlankymui kitu Salų ant 
Pacifiko mariu. Kada rado
si ant Guadalkanalo, buvo 
liūdinto jum bombardavimo 
tosios Salos per Japonus per 
septynes valandas.

I PUIKI ISTORIJAj.

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI, ... 50c

SAULE PUBLISHING CO.,

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, 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.

Paduoki© AMUNICIJA
GERAS MAISTAS 

YRA AMUNICIJA

Valgykie Szituos Dalykus 
Syki Ant Dienos 

SALOTOS
Praszalina užklupima ligų 

MESA, ŽUVYS AR 
PAUKSZCZEI

Sudrutina muskulus ir sudrutina 
tavo kuna

DARŽOVES
Priduoda szviesa akims ir kūnas bus 

tinkamesnis prie darbo

DUONA IR SVIESTAS
Priduoda daugiau pajiegu

PIENAS
Priduoda kietus kaulus ir dantis

Geras maistas yra kaip amunicija— 
reikalinga amunicija del Darbininkisz- 
kos Armijos Pramonysteje.

Parengimas maisto gurbelio per 
Ponia Amerika ne yra vien tik kas
dieniniu darbu tos moteres. Tieji 
valgei turi būti sudėti saugei ir su 
iszminczia. Amerikoniszki darbinin
kai turi būti sveiki.

Amerikoniszki darbininkai sziadien 
turi būtie gerai maitinami kad butu 
tinkami prie savo darbu, nes kitaip 
negalėtu padirbti visokiu materijolu 
kad iszlaimeti kare. Norime ir gei
džiame laimėti . . . todėl paduokie 
amunicija — tai yra, gera valgi.

Jusu laikraszcziai talpina ap
garsinimus apie gerus valgius ir kaip 
juos pagamyt kad darbininkai butu 
sveiki ir tinkami prie visokiu darbu..

Jusu Raudonas Kryžius ir civilisz- 
kos drauguves jum duos visokius pa
tarimus kaip pagaminti tuosius val
gius kad butu skanus ir geri.

Musu miestiszki patarėjai su jumis 
pasikalbės apie tai ir duos jums viso- 
kes rodąs apie pagaminima maisto.

Maistas yra geriausia amunicija del 
darbininko, todėl naudokite ji gerai 
ir iszmintingai.

JUSU ELEKTRIKISZKAS TARNAS

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

BUY BONDS AMERICA!

moter.es

