
ITHE 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 States, $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 LAIKRASZTIS '‘SAULĘ“, 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNCZIA j

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

— iLaiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso: 1
SAULE PUBLISHING CO.,

MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A. į

No 18 į ENTERED AT THE MABANOT CITT, PA., 
\PO8T-OFFICE A8 SECOND CL*b8 MAIL MATTES. MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS, 2 KOVO 1943, TUESDAY, MARCH 2, 1943) V. L. Bocifeowalil, Publisher and Mgr 

F. W.Bocikowikf, Aditei. 54 METAS

Isz Amerikos
KATALIKAI LAIKYS

NOVENA
f

Ant Pasekmingo Už
baigimo Kares

Chicago — Ant pasekmingo 
užbaigimo kares 1943 mete, 
Katalikai 1,100 bažnycziose 
pradės laikyti Novena prade
dant nuo Kovo 12 d. kožna Pet- 
nyczia, ne tik czionais bet ir už
maryje, 156 Katalikiszkose 
bažnycziose. Novena bus laiko
ma ant užbaigimo kares ir bus 
žinoma kaipo “Pergales Nove
na.”

Czikagiecziai Iszgeria
Daug Alaus Kas

Sanvaite
Chicago, Ill. — Tieji kurie 

žino, apskaitė buk miesto gy
ventojai iszgeria nemažiau kai 
25 milijonus paintu alaus kas 
sanvaite arba paprastai po 8 ir 
viena trecz-dali paintu ant kož- 
nos galvos trijų milijonu gy
ventoju. Žinoma kad kiti iszge- 
ria daugiau per 'Sanvaite.

Sviestas Kasztuos Tik 
57 Centus

Philadelphia, Pa. — Prade
dant su 26 d. Sausio, Pennsyl- 
vanijos gaspadineles nemokės 
daugiau kaip 57 centus už šva
ra sviesto, ir tai geriausio, pir
mo laipsnio. Tasai paliepimas 
likos iszduotas del visu sztor- 
ninku su prasarga kad daugiau 
neimtu kaip po 57 centus už 
švara.

Trys Milijonai Vaiku 
Gimė 1942 Mete

Washington, D. C. — Sura- 
szo gyventoju bjuras apgarsi
no ana diena buk praeita 1942 
meta, Su v. Valstijose gimė trys 
milijonai vaiku. Yra tai di- 
džiauses skaitlis gimimo vaiku 
nuo 1921 meto.

TURĖJO UŽ DAUG 
KELNIŲ

Likos Aresztavotas

Des Moines, Iowa — Tik jau 
teisingystes nesiranda ant svie
to — jeigu motere turi d vide- 
szimts szlebiu, tai jai niekas už 
tai neiszmetineja bet jeigu vy
ras turi keliolika kelnių, tai ji 
už tai aresztavoja. Taip tai at
sitiko nesenei su kokiu tai Ja
mes Roardan kurio kupare su
rado dvideszimts poru kelnių 
ir daugybe visokiu paredu. O 
kad James negalėjo iszaiszkin- 
ti kokiu budu apaike tiek kel
nių todėl ji palicija nužiurine- 
jaja buk jis prisisavino jas ne
teisingu budu.

In Kur Mano Siunsti Paszialpa Isz Amerikos

Edwardas Stettinius, kuri; yra pirmininku iszsiuntine- 
jimo paszialpos del nukentėjusiu Europiecziu ir del kovo- 
jancziu sklypu, rodo savo draugui S. Bloom in kur mano 
siunsti daugiau pagialbos ant ko kongresas ketina paskir 
ti dar 60 milijonu doleriu daugiau.

ŽINUTES ISZ
UŽMARIO

PRISIUNSTOS
PER TELEGRAFO BIURĄ 

O. N. A.

London — Lenku taryba ana 
diena aplaike žinia buk Vokie- 
cziai suszaude 25 gyventojus 
ir burmistrą Grodne. Beveik 
ant kasdieninio paredko Vokie- 
cziai brutaliszkai žudo tenaiti 
nius gyventojus ir aresztavoja 
juos szimtais. Vokiecziai iszva- 
ro gyventojus in rielaisviu aba
zus o in j u vietas adgabena sa
vo gyventojus ant užėmimo vi
sokiu miestiszku urėdu.

Varszava — Vokiecziai nu
žudė kelis Lenkiszkus kalinin- 
kus kalėjime, užsiundydami 
ant j u szunis kurie nelaimin
gus beveik visai sudraskė. 
Mieste Pavlike Vokiecziai 
szaudo Lenkiszkus patrijotus, 
beveik po 20 ir daugiau kožnu 
kartu.

London — Vokiecziai pradė
jo sudrutinet savo fortecas prie 
Francuziszko rubežiaus. Prie 
tuju darbu dirba 10,000 Belgu. 
Vokiecziai, tikėdamiesi kad 
Allijentai neužilgio ant j u už
klups, pradeda kasti apkasus, 
dirbti požeminius tunelius ir 
kitus kariszkus darbus.

London — Lenkai pradėjo 
žudyti visokius virszininkus 
kurie pasidavė Vokiecziams ir 
del j u tarnauja. Ana diena Ii 
kos nužudytas slaptai Jonas 
Kolodzei, ekonomiszkas pata
rėjas del Vokiecziu, geležkelio 
vadas, keli palicijantai, visi 
Vokiszki sėbrai taipgi likos 
nužudyti slaptai.

New York — Slaptos žinios, 
prisiunstos in czionais isz Ju
goslavijos, danesza buk tuks- 
tancziai tenaitiniu moterių ko
voja szale vyru, priesz Vokie- 
czius, naikindamos geležkelius, 

namus ir kariszkas stotis. Ban
da apsiginklavusiu Jugosla- 
viszku moterių užklupo ant 
Shabatzo ir Bosnijoj kur rado
si daugelis Vokiecziu ir beveik 
visus iszžude. Tenaitines mo- 
teres ir merginos prigialbsti 
visame savo vyrams padaryda
mos daug bledes del Vokiecziu.

London — Žinios skelbia kas 
diena apie baisu skerdimą gy
ventoju, pamusztu per Vokie- 
czius. Tūlas keleivis, kuris ne
senei sugryžo isz tuju sklypu, 
apsakinėja apie baisenybes ko
kias Vokiecziai papildo ant te 
naitiniu gyventoju. Sako jis 
jog kada kare pasibaigs tai gal 
ne vieno Žydo nesiras Europo
je kur Vokieczei sziadien viesz- 
patauja. Tūlas Vokiszkas Ka- 
talikiszkas kunigas, kuris su
gryžo isz Lenkijos, apsakinėja 
buk kas ten dedasi tai negalima 
ne apraszyt. Atlankė jis nelais- 
viu kalėjimą kuriame radosi 
daug Žydu kuriuos Vokiecziai 
trucino gazu. Kunigas sugry- 
žes namo negalėjo užmirszti 
tuju kancziu ir riksmo tuju ne
laimingu per ka negalėjo nak
timi miegoti. Moteres buvo da 
bjauriau kankinamos ne kaip 
vyrai.

----- □-----
London — Daugelis Belgu li

kos suszaudyti ir aresztavoti, 
kurie platino ir iszleidinejo sa
vo tautiszka laikraszti slaptai. 
Patrijotiszki Belgai nuszove 
Juliu Ravert, inspektorių dar- 
bininkiszkos unijos. Buvo tai 
Vokiszkas tarnas.

London — Belgiszki geležin- 
kelei likos iszneszti in padan
ges per pasikelelius kaipo ir 
elektrikiszkos stotys kurios 
pristatinėjo szviesa ir pajėgas 
del Vokiecziu.

New York — Kiniszko gene
rolo pati ponia Chiang Kai 
shek, kuri lankosi Amerikoje, 
atlankė majora LaGuardia ir 
savo tautieczius, taipgi atlan
kys ir kitus didesnius miestus 
priesz iszkeliavima adgal in te 
vyne.

ka Japoniszku moterių krū
muose ir, kaip manoma, gal 
buvo jos dažiuretojos sužeis
tųjų. Buvo tai pirmutines mo
teres ant tosios salos surastos 
užmusztos. Kiti mano kad tai 
buvo moteriszki kareiviai ku
rios prigialbejo savo drau
gams kovoti.

Badai Finai Paliaus 
Kariauti

Washington, D. C_— Karisz
kas sekretorius Wells prana- 
szauja buk Finai paliaus ka
riauti priesz musu Allijantus. 
Jis sako kad Finai yra priete- 
lingi Amerikai ir nemano būti 
nevidonais Amerikos kuri vėli
na Finams kuogeriausio.

16,000,000 Moterių
Dirbs Prie Kariszku

Darbu
Washington, D. C. — Prie 

pabaigos szio 1943 meto, prie 
visekiu kariszku darbu dirbs 
apie 16 milijonu moterių ir 
merginu. Sziadien Filadelfijoj 
dirba 114,000 moterių 330 fab
rikuose. Visos moteres ir mer
ginos, ar tai gaspadines, stu
dentes ar kitokios, bus szaukia- 
mos prie tuju darbu. Isz prie
žasties dideles stokos vyru, to
sios moteres yra reikalingos 
prie visekiu darbu.

Ugnis Sunaikino 28 Bo
sus Degancziam

Garadžiuje
Haddonfeild, Pa. — Didelis 

garadžius, kuriame radosi dau
gelis pasažieriniu bosu, sudege 
ana diena drauge su 28 bosais, 
padarydama bledes ant dau
giau kaip 560 tukstaneziu dole
riu. Gazolino tankai eksploda- 
vojo su dideliu trenksmu kad 
net visus garadžius iszleke in 
padanges. Tik vienuolika bosu 
likos iszgialbeta.

Vokiecziai Paėmė Kelis Mies
tus, Siunezia Daug Kariuome
nes Ant Kariszku Lauku; Finai 
Paliaus Kariauti — Apie 1OO 
Anglekasiu Pagauti Eksplozijoj

Montanoje Kasyklose
Ana diena Anglikai su Ame

rikonais bombardavo pakrasz- 
czius Francijos, Hollandijos ir 
Belgijos, numesdami ant tuju 
vietų apie deszimts tukstan- 
cziu bombų ant Vokiszku fab
riku ir kariszku stoeziu. Taip
gi bombardavo nekurias dalis 
Vokietijos kur padare milži- 

Amerikonai Neteks
Milijono Kareiviu

New York — Gal daugiau 
kaip milijonas Amerikoniszku 
kareiviu neteks gyvaseziu pa
kol szita kare užsibaigs ir to
dėl turime būti pasirengia juos 
prižiūrėt ir gydyt, kaip tvirti
na valdžios administratorius 
kariszkos produkcijos. Jis sako 
kad Rusai jau neteko apie 6 
milijonus vyru o Vokiecziai 
neteko daugiau kaip 5 milijonu 
vyru. Amerika turi būti prisi
rengus rūpintis apie tuos vyru
kus kurie bus sužeisti musziuo- 
se ir žus ant kares lauko.

Surado Užmusztas Ja- 
poniszkas Moteres

Guadalcanal
Guadalkanalas — Ameriko- 

niszki kareiviai surado kelioli
niszkas bledes, užmuszdami 
daug žmonių ir sudegino dide
li skaitlį namu.

Ant Pacifiko kares lauku Ja
ponai kuopina daug kariuome
nes in kur siunezia daug karei
viu ir laivu bet ju laukia Ame
rikonai su karsztu pasveikini
mu.

Afrikoje Amerikonai ir Ang 
likai plaka Rommelio Vokisz- 
kus pulkus diena ir nakti su 
didėlėms bledems paimdami 
daug kariszko materijolo ir 
apie tūkstanti Vokiecziu in ne
laisve.

Hitleris žudo tuos kurie jam 
neprilankus nes ana diena su
gryžo Vokiszkas aficierius in 
Vokietija ne vos “ant pasilsio” 
ir vėliaus likos apszauktas kai
po dingusis. Paskalai apibegi- 
neja buk Hitleris paliepė ta j i 
aficieriu suszaudyt nes tasai 
jam pasiprieszino.

Vokiecziai, paimti in nelais 
ve per Anglikus, turėjo ant sa 
fes laiszkus, kuriuose buvo ra 
szyta buk jie geriau vėlintu bu 
tie nusiunsti in Afrika kariau 
ti ne kaip būti paimti in nelais
ve per Rusus.

Apie 100 Anglekasiu 
Pagauti Per Eksplozija;

Gal Visi Žuvo

Bear Creek, Mont.— Subatoje 
kilo baisi gazo eksplozija 
Smith Coal Co., kasyklose ku
rioje badai žuvo apie szimtas 
anglekasiu isz 'kuriu jau isz- 
gauta keli lavonai žuvusiu j u 
kurie taisei apdeginti. Nelai
me atsitiko 800 pėdu po žeme. 
Eksplozija kilo kada angleka- 
šiai pradėjo rinktis prie darbo. 
Draugai žuvusiuju dirba diena 
ir nakti su vilczia kad da suras 
nekurtuos gyvus, bet mažai yra 
vilties.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

London — Isz priežasties netinkamo oro, 
Rusai pradėjo silpnet ant nekuriu kariszku lau- 
Iku, paneszdami gana ženklyvas bledes. Vokie
cziai siunezia naujus kareivius in nekurias vie
tas kur buvo silpniausi. Rusai badai nukentė 
smarkiai nuo Vokiecziu, aplinkinėje Donato. 
Vokiecziai sako kad tuose musziuose likos už-

I

' muszta apie 12,000 Maskolių. Aplinkinėj Lozo- 
vaja atsibuvo smarkus musziai kuriuose Vokie
cziai neteko 50 tanku, daugeli eroplanu, anuo
tu ir amunicijos kaipo užmuszta 800 Vokiecziu. 
Badai du transportinei laivai taipgi likos pa- 
skandyti su daugeliu kareiviu. Rusai badai ne
teko keliu miesteliu bet vėliaus juos atmusze su 
didėlėms bledems del Vokiecziu.

Nuo paimtu in nelaisve Vokiszku aficieriu. 
dažinota kad Hitlerio aficieriai yra labai neužga- 
nadyti kad jis pradėjo kare Rusijoj nes milijonai 
žmonių likos paaukauti veltui. Hitleris badai 
yra dideliam pavojuje ir nerimauja bijodamas 
kad ji patys jo aficieriai nuganubins, todėl jis 
retai kur pasirodo nes saugoja savo gyvasti.

Girdėt, kad Finai karsztai daro stengimus 
kad padaryti taika su Rusija nes jiems nubodo 
kovoti bereikalingai ir aukauti savo kareivius 
už Vokieti ja.

ŽINUTES

Iona, Mich.— Klara Johnson, 
19 metu, eidama, isz darbo su 
užmokeseziu, likos užklupta 
per nigeri ir nužudyta po tam 
apipleszta isz 20 doleriu.

Indi j onai pirko daugiau kaip 
už du milijonus doleriu, ka
res bonu. Daugelis isz Indijonu 
taipgi tarnauja kariuomeneje.

Rado Lavona Savo
Vyro Ant Pecziaus

Plattsburg, N. Y.—Kada Ma
re Allen iszejo in kroma ’pirkti 
reikalingu dalyku ant piet, 
josios vyras Charles, kuris jau 
nuo meto sirguliavo, matyt no
rėjo sau suszildyt vandens ant 
pecziaus. Dedamas puodą ant 
peicziaus, turėjo apalpt ir su
kniubo ant pecziaus. Tokiame 
padegime ji surado pati kada 
sugryžo isz miesto. Vyras 'buvo 
negyvas.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes. \

Pottsville, Pa. — Apie trys 
szimtai anglekasiu isz Salem 
Hill Coal Co., pamėtė darbus 
kad kompanija atsisakė mokė
ti jiems dubeltava mokesti už 
ekstra darbo laika.

Hazleton, Pa. — Didelis szto- 
ras Grant Co., ant Broad uly- 
czios, likos sunaikintas per ug- 
ni kuri padare bledes ant 170,- 
000 doleriu. Ugnis dege per 8 
valandas.

Chicago — Amerikoniszki
1
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Kas Girdėt
______ \.

eiti greicziau ne kaip Lietu-

O kaip1 dedasi su žiniomis 
Lietuviszkoje redakcijoj ?

Sztai viskas turi \ būti pir
miausia perskaitoma, ar tinka 
in laikraszti ir skaitytojams,

Amerikoniszkumas
Yra Dalykas Proto

Ir Szirdies
Malszus 'gyventojas Elizabe- 

the, N. J., kokis tai Conrad 
Herman, turi nemažai ergelio 
su savo pacziu'le, kuri iszdirba 
jam.kaili labai tankiai ir tai už 
mažiausia prasikaltima. Visa 
priežastis tame yra.l. jos sun
kenybe? Herman sveria tik 139 
svarus o jo pacziule sveria. 248 ’*' Fk vienas redaktorius turi
svarus o prieik tam ji yra sze- 
szin pėdu ir dvieju eolui angsz- 
czio.

Herman kaltina savo prisie 
gėlės ir meldžia, stula idant ji 
apsaugotu nuo plakimo arba

amo tokios sunkenybes.

davė Kharkov miestui ir kuri]
Rusai vela iszkovojo atgal, ga-|
Įima suprasti pagal Vokiecziu' Knox, Amerikos užėmimas Gu- 
džiaugsmingus radijo prane- adallcanal,
szimus kada jie Kliaikova. pa- dvigubas vertes: ji priartina 
cine Spalio 25 d., 1941 m. ir ve-i Jung

vadu tu grupių, ’kurios prie- 
ria. Washingtonas taip narsiai szingos darymui skirtumo karo 

darbuose, svarstyti pertaisymą 
ir sustiprinti veikla Fair Em
ployment Practice komiteto.

Pm- dviejus metus, preziden
tas sake, Fair Employment 
Practice komitetas ir jo val- 
diszkas direktorius atsižymėjo i 
pristatydami darbinin'kus knj |>,.,„K.szinnios(.; k„,.ie 1|UV() 
ra darbams. Bet juos sulaikė ’lw,1KUOtj in užsie,lius ta diena, 
įniktas, kad nariai^komiteto <l.r-įta(U „a<.iai pacm(! Kllnr-k<>v„ 
bo tik Įursiuii-laiku savanorio 
pagrindu; ir neturėjo jegu ar
ba daiiliinin'kii iszlaiikyti ju at
sakomybes.

kinti prieszus tos valstybės ku-

t

Mokyklose diena buvo pap
rastai minėta. Sziose isz'kilme-

Stebetiname praneszime, pre-'se vem persu ? s/.m
zidentas Roosevcltas praeita mylimo žmogaus gyvemma. 
savaite pakartojo savo nusista-' mato ji kaipo valka vaik- 

kos kalbos, perdirbta, kores-^ty.ma kad pilietybes atsakom.y- szcziojanti prie upelio, netoli 
pondencijos perraszytos ir pa- ],es nebutu atsakytos Amerikie- mio dabartines sostines me- 
taisytos kad skaitytojai galėtu;czjui vra isztiikimas. Įdžiojanti. Vėliau, jie mato ji 

jau paaugusi, lenktynėms ei
nanti su savo vyresniu broliu 
Lawrence, kuris buvo grvžes

suprasi! vista aisakiai. Tas u/. | |)e,moki-atine taisė'pil.lyti pi- 
ima daug laiko ir sugaiszinimo.' lietytes pareigas neturi Indi

nei vienam

lodei skaitytojai supras ko-nežiūrint jo ’kilmes,’ ’ preziden
tei kasztuoja daugiau Lietu-’1as Roosevcltas sako. “ Pagrin- 
Iviszikos laikrasztis, (o paties ({įne szjos szalies insteigimo 
didumo, kai Angliszki sanvai-' 
tinei ar 'dieninei laikraszcziai.

Belgai pradeda, kili i priesz. 
nevalu inkysta po Vokietijos 
yaldžia nes juos Vokiecziai vi
sokiais budais pradeda ganu- 
fbyt ir szaudyt. Sztai ana diena 
Vokiecziai suszaude Dievobai
minga ir iguodota 
kunigą, Emanueliu 
re, 44 metu, kuri Vokiecziai 
kaltino buk kunigas buvo 
isznipu del Allijentn. Daug ku
nigu jau likos ten aresztavoti 
ir iszsiunsti in abazus isz kur 
jau daugiau nesugrysz.

Szi pergale nesenei buvo in
vert i nta Laivyno Sekretoriaus

sake p. Knox, turi

instenge atsiimti miesto prae

Valstijų pa jėgas prie 
.Japonijos svarbiu vietų ir ne
duoda Japonams progos užpul
ti ir bombarduoti Jung. Valsti
jų ‘komunikacijas toje aplinki
ne je.
Office of War Inf., Washington, D.C.

mokinosi vartoti szautuva ir 
pradėjo rimtai mokyylis kari-

n-kystes. ii padėjimu, ir
Kada jam suėjo 21 metai, jis '^lls sutvarkyt i

del Lietuviszki laikraszcziai 
turi lankei sutrumpyt viso’kes 
žines nes kitaip laikrasztis ne
galėtu iszeiti ant paskirto lai

Paimki e žmogaus sziadien 
bile koki laikraszti in rankas 
lai rasi jame visokius apraszy- 
miis apie visokes žndinstas — 
tėvai žudo savo vaikus, moti- 
uos nusižudo su vaikais, vieni 
kitus žudo ir patys žudosi kad 
net baisu apie tai pamislyt. 
Sunku! ats'peti priežastis tuju 
visokiu atsitikimu bet pa.pras-

Bet tai da. ne visi ergelei Lie-

garsinimais da arsziau kožnam 
laikraszcziui. Be apgarsinimu

kiniai, vargas, iieisztikimysta 
ir lengvas būdas. Kare taipgi 
prie to nemažai prisidėjo.

Jeigu tai atsitiktu (kokiam 
kitam sklype tai padarytu ki

Bergman Clapper, isz Glees- 
ton, Ark., senas kareivis, kuris 
tarnavo eivilis'zkoj karoję Suv. 
(Valsti., turintys 102 metus, mi
re ana diena po trumpai ligai, 
palikdamas daugeli impedžiu, 
net 33 vaikus. Prie senuki mir
ties radosi jo antra pati su ku
ria susilaukė jie net 21 vaiku.

Amerikoj, tasai senas karei
vis užsitarnavo vos tik kėlės 
eilutes apie jo mirti bet jeigu 
tai 'butu kokiam Europiniam 
js'klype tai butu palaidotas su 
didele iszkilme. Jeigu kokis 
raketieris arba banditas mirsz- 
ta, ar buna nužudytas, tai pla- 
icziai apraszo apie ji lai'krasz- 
isziuose ir iszkelia jam garbin
gas laidotuves.

Dalugelis laikraszsziu skai
tytojai negali suprasti del ko 
Lietuviszki laikraszcziai yra 
mažesni, talpina, mažiau žinių 
ir mažiau turi apgarsinimu o 
tiek kasztuoja beveik tiek ’kiek 
Angliszki laikraszcziai ir gal 
daugiau.

Pirmiausia, skaitytojai pri
valo žinoti kad daug lengviau

liszka laikraszti ne ’kaip Lietu- 
,v iszlka.

laikyt nes apgarsinimai laik-

siems yra žinoma tai musu 'biz
nieriai da
laipsniui idant suprastu kad 
norėdami pasekmingai vesti 
bizni ir ji padidint, reikia ne
atbūtinai apsigarsint — ir tai

tam

ko visokius daneszimois dru- 
kuotus ant maszinukin arba 
jau atlietus per ka vienas re
daktorius arlba ir du gali' dar
bą atlikti lengviau (nesakant 
apie didelius kasdieninius lilik- 
raszczius kurie iszduoda po .30 
ir daugiau puslapiu). Todėl 
įAngliszki laikraszcziai gali isz

pradžia yra, 'kad Ameri'konisz- 
kumas priklauso nuo proto ir 
szirdies; Amerikoniszkumas savo pulkus —- Britu pulkus, 
nėra ir nidkad nebuvo rases ar- bet jau tada g
ba kilmes dalykas. Geras Ame- beti jo narsumą ir pasiryžimu, 
likietis yra isztikimas f
krasztui ir musu laisves tilkeji-,Vyriausiu Vadu Kolonijų Rui
mu ir demokratijai. Kiekvie- iku. Vėliau, jie se'ka ji invairio- 
nas isztikimas Amerikos pilie- se Amerikos 'kovose už nepri- 
tis turėtu giluti proga tarnauti klausom)be, 'kada jis sumusze 
savo krasztui, kur tik jo gabu- veteranus Europos karu ir pri
mai 'daugiausia yra reikalingi verte stipriauses Europos tau- 
— ar tai prie musu ginkluotu tas pripažinti jo žmoniems ne
jėga, karo iszdirbysteje, žem-' priklausomybes teise ir viso 
diilbysteje, valdžios tarnyboj, pasaulio pripažinimą Su\. 
aiba kitam darbui kuris reika- Valstijų.

garsinimus tiki bet didesne'da
lis visai netilki nes tas “daug

kožnas norėtu garsintis bet už 
mokėti uiž apgarsinimu tai “bu-

nai daugiausia apsigarsina to
dėl jiems geriausia sekasi biz
nis iszdnodami kartais net. 
tukstanezius doleriu ant meto 
ant apgarsinimu.

galima 'buvo paste- atidėti.

savo kuris vėliau jam padėjo tapti i S AN VAITE 
llz/i ii V vrimik! i n A 1111 K t \ 11»11 i 111 I > 11 I

Karo Paszialpos
Raportas

Daugiau negu $28,01)0,000 y —’Ro- 
buvo surinkta 1942 m. organi- i:lni

.Jie prisimena. Washingtono 
į kuklumą ir prakilnumą, kada.

Įvenima in savo dvara, Mount 
I --------* ..gi jis vėl buvo pa-
szaulktas tapti vadovu janno;-

pai svetimose szalyse, 
praneszima prezidento 
Relief Control Board. 
$80,000,000 'buvo surinkta nuo
Rugs. 6 d., 1939 m. per Gnio- 
džio men. 1942 m.

Daugiausia tu pinigu gavo

Karo
Beveik

Roosevcltas Reikalau
ja Apsvarstyti Daryma

Skirtumo
Prezidentas Roosevellas pra-

Ii ja ir Franci ja. Bet ir sekamos I ,, , ,r prasze Paul V. 
szalys gavo: Albania, Armenia,I - - 

! Belgija, Luksembnrgas, Kana
da, Kinija, Czdkoslovakija, Da- 

yra mažesni ir daugiau ’kasziiija, Estonija, Fi'ancija, Greki- 
tuoja už svetimtautiszkus. Jei- I 
gu tik musu biznierei daugiau, 
:: j is įgarsintu L i e t u v i sz k n ose
liti'kraszcziupse tai laikrasz
cziai butu pigesni ir didesni.

L i e t u v i s zk i laikraszcziai

Filipinų Salos, Lenkija, Rusija,

W ASU i N G T 0 N E

savo laikraszc'zius tai kas meta 
bus sunkiau juos is.zleidinet ir

Tos skaitlynos neapima, pi
nigus surinktus per užregis
truotas organizacijas kurios

neužilgio turės jie visai sustot nei Raud. Kryžių, nei kitas Ii 
nes vien isz prenumeratos laik- kejimiskkas

negali užsilaikyt.

tuikstamožiai Ameriko- 
ir svetini taut iszku lai'k-

ir pagelba.

McNutt, pirmi
ninko War Manpower Com
mission, suszaulkti susirinkimą

Suv. Valst. Mini Wash- 
ingtono Gimtadieni

Sunkiu Darbu
| Apvai’kszcziojimas gimtadie- 
tnio .Jurgio Washingtono “Te-

Keli 
n iszku 
laszcziu buvo ]iriversti padi
dint savo prenumerata ant 
lai'kraszcziu isz priežasties pa- 
brangimo visokio drukoriszko 
materijolo ir popieros ir stokos 
darbininku kurie likos pa
szaukti ant kariuomeniszkos i; i;uZA. . • ,rii,•keliolikos garsiu tautos vadu 
tain^stos. įjūrio vadovyste buvo in-

liet Kongresas smerkei ’!« s|(,i<!!t.1 .,0.osovo'reigii” valstv- 
mekmo vakEm kad sunaudoja hi|| Vifkil|.n vemyll(, iugijG .IKI„. 
milijonus tonu popieros ant sa-‘. •>, • <; 1 . ja reikszme szi.ais metais,
vo reikalu iszsiunsdama nerei- ' T>- t /• tj Pirma, karta istorijoj 
kalingus atsiszaukimtis o 'kada -i • • . , . - v ,° . rikieeziai bendrai pasiryžę at-
iszdavystes reikalauja iio'iiie- ,•' 1 1 stumti užk'lupima isz užsienio
ros del spauzdinimo lai'krasz- • ..' . n formaliame vienybes prane-
cziu tai nepavelina. naudoti • .v . .' . .. .. . . szrme priza-da. ginti bei saugo-
tie'k, kirk jiems reikalinga. 
Szimet valdžios visokį bjnrai 
sninaudos daugiau kaip du bili
jonus svaru popieros.

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

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

likti savo dali, pirkdamas 
Apgynimo Czedinimo Bon- 
dus ir Markes.

ce ntro, kuriuomi susiejo 7 gelž- 
keliu linijos. .Jie sake ‘kad 
“dauguma anglies ir industri
jos gaminiu visos Donets Basin 
giibemama per szi miestą.”

“Su Kharkov© 
ginklu dirbtuvėms 
pramonia,” vienas 
jo praneszimas sake
kams netenka didesnes dalies 
savo karo pramonių. Del l'kra- 
jinos agrikultūros atstatymo 
Kharkovas Vokiecziu rankose

(LV PRISIUSKITE 
TIKTAI 50<? O APLAIKYSI 
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS

IR T. T.

SETAS Nr. 100

naciu radi-

prez. Roosevelt o, Abrahamo
Lincoln© gimtadienio proga,

Jung. Valstijų pergale Tunisi- 
joj Ims pasekta, “tikriems už
ėmimams” Europos. Ji 
naszavo “svarbius oro
kins Kinijoj ir net paezioj Ja- Stalino Sovietuose.”

Gegužes 2(5 d., 1942 metais, 
kada Rusu pavasarinis užikln- 
pimas atimti Kliaikova nepa
vyko, Amerikietis atskalūnas,

‘kaip K ha riko ve
i n vy

ponijoj.
“Rusijos armijos rytuose už

duoda, sunkius smugiiis savo 
prieszams. Mes turime ta. pa
daryti ir vakaruose. Prieszui 
turi būti duota smūgis po sma
giu isz visu pusiu,” preziden-

Guadalcanal Kova
Pasibaigė

Guadalcanal kova kuri pasi

ikio.

džiaugsmingai ma rszuos:v I
iose Berlyno, Rymo ir To-1

Kharkov

visapnsine 
Amerikos pergale. Po szesziu 
menesiu po mariniu kareiviu 

_  li<,.j' atvykimu ir užėmimu tos salos, 
litu ie- Amerikos jėgos apsupo pasili

kusius Japonus, 'pamne daugeli 
’ginklu ir reikmenų ir pereme 
veikimą visos salos. Maj. Gen. 
Alexander Patch, vadas Ame
rikos ]iajegu Solomonuose pra-

M

KOKI NAMA JUS PASTATYTUME!' CZIONAIS?

V elniszkas 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, Netobulas Žmogau, 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 Saule, 
Menesi, Žvaigždes br 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.

Ant

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT
-------- □--- ------

SAULE” YRA 
GERIAUSIA
DOVANA!

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

tubūti tu? la.nt svieto, pinigai kuriuos
Klausyk: Jeigu tu indetumeipndejai in valdžios iždą pradės 

10 procentą savo pinigu in bo-■ tau sugryžti su procentu — 
nūs ir da pridetie 10 procentą ’ gausi po 4 dolerius už kožna 3 
jeigu gali tai isztekti ir czedy-| kuriuos indejai. Tada galėsi 
turn kas sanvaite, pede po pe- malszei atsisėsti ir iszrokuoti 
dei. Kas tada atsitiktu? y

| Po kokiam laikui tas tau vi- 
j sai nekenktu žinodamas kad Bet jeigu tavo viltis iszsipil- 

Atsiras pirkėjas ant tosios į liž tuos pinigus galima pirkti dytu, pradekie rokuoti kaip 
ukes. Žmogus kuris turės szieie Tankas, eroplanus, armotas, ka- gali suezedyt mažiausia 10 pro 
tiek pinigu ir bus užganadintas rabinus ir laivus kovoti priesz centą, isz kožnos savo pedes 

, isz savo gyvenimo ir szios ap- neprieteliu ir iszlameti kare, pirkdami bonus ir markes.
ti sziais antrais karo metais yra ■ 
pgsiry'žimas sutriuszkint aszies 
užkliTpima. Todėl praneszimas 
buvo paskelbta kad Washing- 
tono gimtadieni, Vasario 22 d., 
bus apvaikszicziota Jung. Vals- 
1 ijose ne kaip szvente bet kaipo 
diena milijonams darbininku 
Ikaro insteigose ir panasziuosei 

j veikimuose dirbti kad suuai-

Po karei kas tokis pastatys 
ant szios vietos puiku nameli 
prie szitos upes ir puikios ap- 

Ame- linkines. Ne dideli narna tik 
maža nameli paranku del gy
venimo. Czionais gali buri 
smagi vietas del medžiokles ir 
smagaus gyvenimo del kokios j 
szeimynos.

m u.
Inrodymas, kad szi tauta la-

linkines. Ar tas pirkikas negali Tada, kada užeitu pakajuSj

koki sau nameli galėsi nupirk
ti.

Czedinkie Su Bonais Kožna Dienas—■ Mažiausia 10 Procentą

r SZITAS APGARSINIMAS LIKOS PAAUKAUTAS DEI
SUSZELPIMO AMERIKOS ISZLAIMETI KARE PER 

LAIKRASZCZIO “SAULES” REDYSTA
Saule Publishing Co 

Mahanoy City, Pa.
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— Esi blogiausiu užmuszeju ant moteres pirsztu. Visi stebe- Va'l'diszlkas palicistas drėbė-

Baisus Atsitikimas
ant pasaulio — atkirto valclisz- 
kas palicistas, eidamas žemyn.

Peczkurys szau'ke baisiu
balsu:

josi nepaprastam smarkumui 
valdiszko palicisto, linkėdami 
jam da geresniu pasekmių. 
Harkyll ’ius de'kavojo su pasė

damas szau'ke pasiutusiai:
— Geriausia bus jeigu asz 

jus abudu sulaikysiu. Kiek su
prasti galima isz jusu užsilai-

j — Latre, kaip-gi gali užmeti-
Užtikrinimu valdiszko pati- net- ant teisill.g0 Uogaus 

risto susiraminę keleiviai atsi-111;lsz]lls užmetinejimus.
duso liuosiai, gryždami in savo jr maszinistas užtarė 
vietas.

Harkyir’ius nuszoko nuo kre
ses ir nusidavė in restauracijos [ 
vagona.

. —' Eik paskui ji, — tarė Ausz
riute in savo padėjėja. — Gale- 
cziau statyti kažin ka, jog Har
kyll’ius uores dasigauti ant 
garvežio.

Juozas nuėjo paskui valdisz
ka palicistu, po valandeliai per 
sitikrino, jog manymai detek- 
tyves buvo teisingi.

Harkyll’ius inejo in vagona 
krasos o isz ten in vagona baga-

pa-
did'žiavimu ir užganėdintas 
praeita pergale.

Po valandeliai traukinys ju-
v I . . . . " . , . ...

uz dmosi, pakelevingi buvo tikri, mijo jog
ę užmuszejas likos sugautas.

— Bet kodėl tamsta kalbi in 
mane taip augsztu balsu ?

— Vadinuosiu Harkyll’iura. 
Esmių valdiszku pallicistu Nau
jam Orleane! Tardamas sziuos 
žodžius iszsieme maža sidabri
ni ereli isz Ikiszeniaus, greitai 
vienok paslėpdamas ji vela.

Auszriute nusijuokė ir tarė:
— Kaipo valdiszkas palicis

tas turi teise vedimo tyrinėji
mu. Linkiu pasivedimo, tikiu 
jog pasiseks tamstai trumpam 
laike suimti prasi'žengeli.

— Buk tamsta rami, esmių 
tikras jog galėsiu. Su dides
nėms teisėmis žinojau kaip ap
sieiti.

Pasakė tuos žodžius balsu Ižu. Tas paskutinis buvo pagal 
pasididžiavimo, žiūrėdamas su 
paguoda in detektyve.

Auszriute neatsalke nieko, 
žiūrėdama in ji atyd'žiai, priėjo 
prie lovos idant apžiūrėti lavo
ną nežinomos.

Ar nesudrėbejo žiūrėdamas 
ant sukruvinto veido nelaimin
gos? Su pasiskubinimu pasi
lenkė prie lavono, paskui su
murmėjo :

—- Taip, ji buvo užsmaugta 
nes yra neapgaunanti ženklai 
ant jos 'kaklo! — Bet kas tieji 
juodi p'letmai, lyg nuo suodžių ? 
Tai yra ydom u.

Ar nieks isz keliaujaneziu 
turi suodinu ranku, kur-gi 
bar jeszkoti prasižengėlio.

— Parodymų yra, jog 
pletmai suodžių ir dėlto —
noriu jeszkoti, iki nepersitik
rinsiu.

— Tamsta manai jog tai vie
nas isz tarnu geležinkelio o 
ypacz jog maszinistas ir pecz
kurys turi visada suodinas ran
kas tai vienas isz ju ?

Žodžius tuos tarė Auszriute 
aiszkiu ir daug reiszkianczin

garvėži, inejimas vienok nuo 
prieszakio buvo uždarytas.

Vargdienis
Harkyll’ius iszsieme revol

veri, apžiurėjo ar yra užtaisy
tas, atsigrožės prie tarno gele
žinkelio, kuris sėdėjo ant vie
nos isz skrynių, prisižiurinejo 
užsiėmimu Harkyll ’iaus.

— Ar tamista turi raktus 
nuo duriu vagono?

— Petras Grusza netinka prie 
i telkiu darbu, — suszuko slogi- 
naneziu balsu. — Jis yra. tei
singas ir geras, nepajiegtu jis 
muse užmuszti o da žmogų!

— Aresztavoju tave, — szau- 
ke užkrėtėjas palicistas, — nes 
daigiai, kuriuos radau angliuo
se, yra privedimu jog tu esi už
muszeju nežinomos.

Petras Grusza pabaigė szauk- 
damas:

— Dar viena žodi o mesi uosi 
po ratais garvežio.

Pile t ūmas ji taip apėmė jog 
rodėsi jis iszpildys savo pasi
kėsinimą. Harkyll’ius pagrie
bęs revolveri, greitai, nenumie- 
raves, szove. Kulka užkabino 
smilkinį galvos peczkurio, to 
užteko vienok kad parmuszus

dvi ypatos, buvo jos: Zofij

ikymo, esate prasižengėliais.
Draugai keliones klausė su 

nekantrumu. Auszriute patė
vis! buvo po pusei 

HaikylPiaus pritarianti jam 
už atidengima ir aresztavojima 
nžniuszejo.

ne-

lai
ne

baisu.
Harkyll’ius suraukė (kakta ■) 

žiūrėdamas detėktyvei tiesiog

— Meldžiu tamsta, laibai, 
man neuždavineti tokiu klau
symu! Žinau ka turiu pradėti, 
pagelba tamstos yra nereika
lingai

— Tas priguli nuo apžiūrėji
mo, — atkirto detektyve. — 
Užtikrinu tamsta, jog esi ant 
neteisingo kelio, jeigu manai 
apie maszinista ar peczkuri, 
jog jie butu kalti.

— Pamatysime, — paszauke 
spirdamasis Harkyll’ius. — Da 
karta paantrinu, kad tamsta 
nesikisztum in. ne savo reikalą, 
apsieisiu ir be tavęs.

Valdiszkas palicistas iszejo 
skubiai in karidoriu. Daug pa
kelevingu, sustojusiu, klausėsi 
akyvai ir asztriai kalbai tarpe 
Harkyll’iaus ir nežinomos mer
geles.

— Meldžiu visu eiti su ma
nim in sekanti vagonu, — tarė 
Harkyll’ius.

Pakelevingi nuėjo paskui ji. 
Atsistojas ant kreses, prakal-

— Meldžiu man tuojaus ati
daryti.

— Tai prieszinasi instaty- 
mams! Nevalo man atidaryti.

— Padaryk ta tuojaus, — su
szuko Harkyll’ius piktai. — 
Esmių valdiszku palicistu ir 
vardan teisiu duodu tau ta pri
sakymą. Nužiuroma, jog tai 
peczkurys, praeita naikti, už- 
musze nelaiminga motore. Be 
pasiprieszinimo vienok tarnas 
geležlkelio atidarė duris vago
no, Harkyll ’ius užėjo trepais 
ant virszaus ir inlipo i n. sikryne, 
kurioje* buvo anglys. Atlikimas 
to užJmanymo buvo tiesiog pa
vojingu nes traukinys buvo pil
nam begyje.

Juozas, kuris įlepatemintas 
seko valdiszJka palicistu, stovė
jo tarpe atidarytu duriu žiūrė
damas in ji su akyvumu. Har
kyll’ius žarstydamas anglis 
jeszkojo ko tai su atyda.

Prie garvežio sėdėjo du žmo
nes. Vienas isz ju augsztas, su 
ilga juoda barzda., buvo tai ma- 
szinistas, vedantis garvežį, ki- 
tas-gi žemos, trumpo sprando, 
veidas iszrode teisingas, buvo

Antra karta atkiszo revolve
ri in nelaiminga, skaukdamas 
su pasiutimu:

— Prapulk bjaurus žmogžu
dį!

Tik spėjo isztarti tuos žo
džius sztai sunkus szmotas ang 
lies nupuolė jam ant rankos ir 
isztrenlke jam ginklą.

Greitai atsigryžo ir pamate 
ant skrynios augliu sėdinti 
Juozą. — Kia tamsta darai, — 
tarė jaunas detektyvas juokda
masis. — Kas tai mate szauti in 
beginkli? Valdiszkas palicistas 
turi teise aresztuoti bet jeigu 
tamista butam pataikęs nelai
mingam, butnm buvęs pats už- 
muszejum.

Harkyll’ius, paemes revolve
ri nuo žemes, norėjo nutaikinti 
levolverio vamzdi 
dete'ktyva, Juozas 
judėjimą palicisto, 
ir savo ginklą.

— Padek tamsta
la, — paszauke szyipsodamasis 
Juozas, — klysti, manydamas 
jog galėsi padalinti abipusiai 
kulka, in deszine ir in kairia ja. 
Privalumu tavo yra iszduoti 
paliepimu idant sulaikyti, trau
kini, sužeista peczkuri apžiūrė
ti ir padėti nauja in jo vieta. 
Kiek matai tai tamsta nežinai 
apsiejimu valdiszko palicisto.

Harkyll’ius mete žvilgsni pil
na piktumo ant jauno detekty
vo, pripažinstant vienok jog tu
ri supratima, atsigryžo in ma
szinista tardamas:

— Meldžiu sulaikyti trauki
ni!

tiesiog in 
ipatemijas 

iszsitrauke

savo gink

varde Juozo.

III.
• Smarkus Barnis

Paskubinta, bėgimą trauki
nio, taip atsilyginti užtrauk
tam laikui.

Vakare Auszriute ir Juozas 
nuėjo in restauracijos vagonu 
idant suvalgyti vakariene.

Detektyve nusprendė visa 
laika daboti Harkyll’iu.

Buvo (persitikrinusi, jog ne
buvo jis valdiszku palicistu, 
bet paėmė tokia, role, idant už- 
muszti ir apipleszti nelaiminga 
auka. Norėjo Richmond’e pa- 
szaukti palicija ir suaresztuoti 
Harkyll’iu, bet atsitiko kitaip. 
Harkyll’ius pats patemijo mie- 
rius Auszriutes.

Detektyve pasikėlė o žiūrė
dama tiesiog in alkis prieszinin- 
ko tarė:

— Tamsta labai klysti žiūrė
damas in mus kaipo in prasi
žengėlius. Manau vienok, jog 
asz neklystu, spręsdama jog 
tamssta niekad nebuvai val-

Harkyll’ius iszbalo ir sudre
bėjo. Susigriebė vienok greitai 
ir tarė prikimusiu balsu:

— Tai pasiutimas! Užmetine-

detėktyves ir jos padėjėjo, tan
kiai užmetinėjo žvilgsnius ne
apykantos aid Juozo, kuris jam 
perszlkadino nžmuszirae pecz
kurio.

Kada vagone restauracijos 
gerokas skaitlius pakelevingu 
susirinko, Harkyll’ius stojo 
priesz Auszriute ir jos padėjė
ja o atkiszes vamzdi revolverio

ri, tamsta, iszsisukti isz nesma
gaus padėjimo, nenusiduos tau 
tas, paantrinu da karta : Aresz
tuoju jus!

— Noriu pamatyti legitima
cija tamstos — tarė Auszriute.

— Syki jau parodžiau ja! 
Juk visi yegejote sidabrini žen
kleli.

Visi pritarė. Auszriute atsi
gręždama. in visus suszuko:

— Patikrinu, jog žmogus szi- 
tas nėra palicistu valdiszku. 
Prigavo jis jumis blekute, ku
ria iszsieme isz Ikiszeniaus ir

tai nėra legitimacija valdiszka.
Pakelevingi nežinojo ika apie 

tai manyti. Vieni buvo po sza-

Detektyve nusijuokė, net

vo gi niki a.

no

— Kai]) taip, — suszuko 
linksmai, — tamsta nori a.resz- 
tuot i mano dranga ?

prie persitikrinimo jog tams
tos draugas prasikalto ir ji ne
galima paleisti.

— Koks jo prasikaltimas?

no. Esmių perstatyto jum tei
sybes, valandoje, 'kada norėjau 
areszt uoti užmuszeja, jis mete 
in mane szmota anglies ir sulai
kė mane nuo iszpildy.mo mano 
mierio.

— Tai melas, — tarė Juozas 
ramiai.

-—Ir asz taip sakau, — insi- 
rnaisze 'detektyve.Jiedu žiurėjo su nuosteba in 

Harkyll’iu, maszinistas pirma 
paszauke:

— Ei, ka tai ženklina. Ko
tamsta ten jeszkai? Gryžk tuo
jaus in vagona nes prieszingai,
duosiu žinoti užveizdai. Ar jau j Maszinistas klausėsi su aty- 
nei jokio valdininko geležkelio da visai tai kalbai, nesake vie- 
arti nesiranda, kuris neleistu nok ne žodžio, bijodamas už- 
tokiam prieszingumui ? puolimo. Ant paliepimo val-

Harkyll’ius nepatemijo tu diszlko policisto sulaikė bėgimą 
žodžiu ir jeszkojo toliau, staiga traukinio, maszinistui užlai- 
suszuiko su džiaugsmu: kius maszinos dirbimą, trauki-

— Dalbar matau, jog mano nys po valandeliai sustojo ant 
nužiūrėjimas buvo tikras! Į atviro lauko.

Po tu žodžiu iszeme isz ang-j Juozas tuo laiku nulipo ir 
Ii u kelis brilijantu žiedus ir nuėjo in bagažu vagona, kur 
moteriszkes krepszeli. N lauke jo Auszriute ir apsakė jai

Rodant ant tu daigtu kairia visa atsitikima.
Valdininkai geležinkelio nu

siskubino su užklausymu, kas

bejo sziais žodžiais:
— Kai]) jums žinoma, praei

ta nakti buvo papildyta žu- 
dinsta. Kaip valdiszkas pali 
c i s tas a p s i e m i a u 1 
teisingai turecziau pradėti sujžudi! Tai ne kas kitas kaip tu traukinio. Harkyll’ius perstatė 

papildei taja žudinsta. jiems visa dalyka.
Veidas peczkurio apsiniau- Apžiūrėta sužeistąjį ir per-

ranka o deszinia atkiszo revol-l
pun veri in peczkuri, szaukdamas:

tyrinėjimą, | — Aresztavoju tave, žmog- buvo priežastim sulaikymo

peržiurejimu bagažu ir 'kreti

šoki ženklai vienok parodo jei
gu užmuszejas nesiranda tarpe 
keliaujaneziu, galite vienok Im
ti ramus, tikiu kad da. sziadien 
pajeszikojimai mano bus pradė
ti pasekmingu budu.

ke. Sugniaužęs kumszczias * pa- neszta ji in atskira vagona. Su- 
szauke sujudintu balsu: sirin'ko taipgi saujele žingei-

— Kas tai per suktybe! Kaip dėsniu pakelevingu. Valdisz- 
tai tamsta gali man užinetineti kas palicistas parode visiems 
tokius dalykus, mirties baus- rastus daigtus, visi patvirtino 
mes vertus ? jog mate tuos brilijantu žiedus

ke idant*antru kartu jis paro
dytu sidabrini ereleli ir su- 
musztu tokiu būda nužiurejima 
nepažinstamos žudinstos.

I larkyll ’ius persima i nyda- 
mmas balo ir raudo.

— roke jis pasiutusiu balsu. — 
Nerodysiu antru 'kartu legiti
macija. Aresztuoju jus o teisė
jas at lygins jums tinkama bau
sme už jusu prasiradima įpriesz 
taip užsitarnavusi valdininku, 
kelkiu asz esmių.

— Kad nors tas nepasibaigtu 
prieszingai, — tarė detektyve.
— Abejoju, idant tamsta nepą- 
ta]pintu už grotu kalėjimo.

— Tylėk tamsta, — szau'ke 
prisakancziu 'balsu Harkyll’ius 
drebėdamas isz sumiszimo ir 
piktumo. — O dabar praszau

Paliceiski Szunes Laike Darbo

klausė:
— Kaip vadiniesi ?
Jaunas detektyvas pažiurėjo 

in akis Auszriutei kada ta. link
telėjo galva atsakydama, jis 
atkirto:

— Juozas Ženikla.s\
Perėjo balsas nusidyvinimo. 

Pravarde puikios detektyves ir 
jos padėjėjo žinomi buvo ne- 
kuriems ten esantiems. Harkyl
l’ius nepatemijo to ir klausė 
toliaus. — Kur gyveni?

— Philadelphijoj.
— Ant kokios gatves ?
— AntyGarden gatves nr. 77.

(Bus daugiau)

Mergeles grąžei pasielgė, 
Savo felerius apskelbė.

Nuo žaliaiblekiu tkendes ■ 
kramto,

Nuo skudurliaus vyro nelemto, 
O motinėlė tuom džiaugėsi, 
Kai]) dukrele bambileis 

valkiojasi.
Kada jau beda, gauna, 

Tai bile kvaili pagauna, 
Su paliemonais paima, 

Szliuba pas skvajeri ima.
Tada jau nieko nepaiso,

Ha turi vyra tai viską sutaiso, 
Kad ir vyras vėliau pabėga, 

Ir sarmata nubėga; ■
Motinėlė, dukrele prižiurekie, 

Duok in kaili kol jauna.

Ar žinote mano rūteles, kas 
apie Vilkesberius atsitiko?

Kad daugelis musu vyru be uo
siu pasiliko...

Mat ežia randasi smalkiu daug 
ju yi’a,

Tu garsiųjų vaikezu kurio 
maukia byra.

.Jie dirba tai]) smarkiai kad 
kojos nelinksta,

Tūli tieji veikėjai net plokszti
pasvirsta,

Ar-gi ežia ne garbe toki dauba
dirbti,

Kad tam reikia mokslo ir gerai 
patirti. .

Bet kili tik szypsos, jau
svyruoja,

Jonui, Petrui, Szimiii ant kaklo
pajoja,

Ar ežia ne sarmata toki juoką 
krėsti ?

Moterems žioplėms ant ulycziu 
visa, burna rėkti...

Juk moterei 'kaip kada reikia, 
būti linksmai,

Ir kai]) kada pasijuokti soeziai, 
Bet reikia nosis vaktuoti, 
Reik augsztyn kelti bet ne 

žemyn durti,
Kitaip yra per prasta akinius

* * *
Bru'kline ant vieno stryto,

Vaina atsitiko,
Dvi bobeles susirupeziavo,

Gal nuo gerymo svaiguli gavo.
Nesipeszkite moterėles, tai

negražu,
Asz dabar laiko neturiu,

Tai pakolioti negaliu,
Bet kai]) da karta dagirsiu,

Tai smagei sulkoczelu užkirsiu.

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

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

Raszant laiszkus in redakci
ja “Saules,” malonėkite isz- 
aiszkint koki turite reikalą ir 
jeigu siuneziate pinigus, tai pa
žymėkite už ka siuneziate juos,
o apturesiste geresni patarna-
vima be jokio užvilkinimo ir 
apsisaugosite nesmagumu. Ne- 
kurie prisiunezia pinigu be jo
kio iszaiszkinimo už ka pri
siunezia pinigus. Taipgi, ra-
szant laiszkus, jeigu geidžiate 
atsakymo, neužmirszkite inde- 
ti markes del atsakymo, nes ki
taip jusu laiszkas neap turės jo
kio atsakymo. Laiszkus ir Pi
nigus visados siunskite ant szio 
adreso.: Saule Publishing Co.,

New Yorko vaistine palicija naudoje szitokius szunis 
del susekimo prasižengėliu ir dingusiu vaiku. Paveikslelije 
matome kaip vienas isz palicijantu užtiko dingusi vaika, o 
kitam matome kaip szunes yra apsiaubė szieno krūva ku
riame pasislėpė vagis.

neszioti, 
Jei jos nėra proto, reik varg- 

sziai klejoti.
* * *

Detroite kėlės mergicas 
užtikau,

Tai met nuo dyvo apkvaitau, 
Nosys užriestos kaip ožkos 

uodega, 
() nieko nežino apie geda. 
Jeigu 'koki Airiszi ar Halijona' 

pamato,
Tai net akis pastato, 
Tuojaus juos szaukia, 

Lupas sueziaupe, 
Bauderia nosis dabinasi, 
Ir li'.pstikiu kvarbuojasi. 
Vai begėdės ir beprotes, 
Nevertos esate mazgotes,

Viena isz lėkiu, 
Prisiplakė prie vaikinu dvieju, 

Nori jiems kokia tai beda 
užmesti,

Ir su viena apsivesti, 
Bot nežino katras geresnis, 

Ir kaltesnis...
Dabar pas 'kurnutęs rodos 

klausinėja, 
() kaip bus tai vėliaus 

dažinosiu,
Ir dėl visu padainuosiu.

* * *
Nesakysiu kur, 

Žinoma tas atsitinka visur,

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

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 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 moterų.

VISOS TRYS 
KNYGUTES 

‘‘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 S.t.» Mahanoy City
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Žinios Vietines Atiduoda Paskutine Garbe Savo Draugams

■— Kovas—March.
—■ Ketverge pripuola Szv.

Kazimierio.
— Panedelyje ir Utarninke 

249 vyrai apleido miestą iszva- 
žiuodami in New 'Cumberland, 
Pa., tarnauti Declei Šamui, ant 
10:37 valandos Readingo ge- 
ležlkelio.

— Praeita Subata iszvažia- 
vo in Chicago, Ill., ponia Na- 
vaikiene, 512 E. Pine uly., at
lankyti savo duikteria ponia 
Ona, pati Daktaro Petro Atko- 
cziuno, 'gyvenanti Cicero, 111., 
kur svecziuosis kelis menesius.

— Raudono Kryžiaus vajus 
jau! prasidėjo. Aukaukite kiek 
galite nes tai yra ant mielaszir- 
dingo tikslo ir suszelpimo ka
rei vi u.

— Naujos Maisto Knygutes 
nr. 2 yra naudojamos tiktai del 
maisto bleszinese (mėlynos 
markes). Raudonos markes bus 
naudojamos mėsai. Nr. 2 kny
gute ne yra del cukraus arba 
kavos todėl laikykite savo nr. 1 
knygutes kurios bus naudoja
mos aiplaikyti cukraus ir kavos.

— Didelis trokas, varomas 
per Viktorą Matuikoni ir Russel 
Eisenhower isz Tamakves, pra
eita Ketverga lilkos pataikintas 
per Pennsylvanijos truki ant 
skerskelio, prie Vulkano kalno. 
jNorints trokas likos suteszkin- 
tas bet dreiverei apsisaugojo 
sulžeidimu ir mirties.

— Szi Ketverga atsibus už- 
temdinimas miestu nuo 8:50 va
kare, kada tai signolai apreiksz 
užtemdinima ne tik Pennsylva- 
nijoj bet Merilande ir Virgini
joj.

t Mare Vilkaitiene (Nor- 
kuniute), 407 W. Spruce uly., 
mirė Geisingerio ligonbuteje, 
Danville, Pa., Nedėlios ryta, 
1:15 vai., in kur buvo nuvežta 
apie sanvaite adgal. Velione 
gimė Lietuvoje, pribūdama iii 
Amerika būdama jauna mergi
na ir buvo vedus su Juozu Vil- 
kaieziu, kurie mirė apie 17 me
tu adgal, pergyvendama mies
te visa savo gyvenimą. Prigulė
jo prie Szv. Juozapo parapijos. 
Paliko penkis sūnūs ir ketures 
dukteres: Vlada, Ansonia, 
Conn., Alfreda, kareivis ant 
Havajos Salų, Danielių, taipgi 
kareivis Icelandijoj, J. And- 
ruszkevicziene, mieste, Zofija 
Zug, isz Readingo, J. Menikevi- 
cziene, isz Lost Creek, Eleono
ra, Juozą ir Vincą namie. Taip
gi paliko dvi seseres A. Moske- 
vieziene ir V. Linkevieziene ir 
broli Motiejų Norkūną, visi isz 
Plymouth. Laidotuves atsibus 
Ketverge ryta su apeigomis 
Szv. Juozapo įbažny ežioje. Gra-
'borius Rėklaitis laidos.

» Paterson, N. J. — Diena 23 
Vasario atsibuvo dubeltava 
parte name ponstvos Justino 
Milinavicziu po nr. 7 Bridge 
uly., pagerbiant Jurgi Smigen, 
isz Coxsakie, N. Y., giminaiti 
ponios Konstancijos Milina vi- 
czienes, kuris yra trecziu bro
liu paszau'ktas ant kariuome
nes tarnystos. Jurgis ėjo moks
lą State Teachers Kolegija, Pa
tersone per paskutinius du me
tus kada buvo paszauktas ant 
tarnystos, iszvažiuodamas ant 
rytojaus in Fort Dix, aplanky
damas daug dovanu ir gerus 
velinimus nuo susirinkusiuju. 
Ketina jis, po karei, baigti savo 
mokslą ant mokytojaus.

Tuo paežiu kartu ponstva Mi
linavicziai apvaikszcziojo savo 
J-8-tas sukaktuves vedusio gy-

veninio, apleikydami puiku bu
kietą žiedu ir dovaneliu. Ponas 
Justinas Milinaviczius yra ge
rai pažystamas Mahanojuj kur 
gyveno daugeli metu o jo brolis 
Vincas gyvena Shamokin, Pa. 
Ponia M ilinavicziene paeina isz 
Coxsa'kie ir Amsterdam, N. Y., 
apsigyvendama czionais dau
giau kaip 18 metu.

Sekanti svetelei dalyvavo ta
me vakarėlyje: Jurgis Smigen 
ir brolei Kazimieras ir Vladas; 
James Davisonai, ponstva Leo 
Valeris su vaikais Doris ir Leo; 
ponstva Louis Tacelonis ir duk
terys Franciszka ir Petronelle; 
ponstva V. Dumczei ir sunūs 
Walter; ponstva Juoz. Petrai- 
cziai; ponia F. Gruizdiene; po
nas Morkus Aucius, ponas A. 
Skubąs; ponia A. Casper, pane
les Ona Baltuška ir Anele Su
deikių te. ponstva II. Dornbush 
ir Edvardas Lapinskas, visi gy
venanti, Patersone. Ponstva J. 
Svirskai ir ponstva A. Miller, 
isz Kearney. Paneles Darata 
Dutkus ir Elena Brady isz 
Maywood ir ponia A. Schlegus 
isz Amsterdam. Ponstva Justi
nai Milinavicziai, žymus biz
nierius su paicziule isz Paterso- 
no. Ponia Franciszka Smigen, 
motina Jurgio, gyvenanti Cox- 
sakie, N. Y., prisiuntė savo szir-i 
dingus linkėjimus, nes nega
lėjo dalyvauti tame apvaiksz- 
cziojime. Visi svetelei turėjo 
linksma laike lyg vėlybai nak- 
cziai dekavodami už svetinga %
priėmimą.

Boston, Mass.—Vasa i io-Fcb. 
21 diena, miro gerai žinomas 
Jurgis Gegužis, 66 m., amžiaus 
‘ ‘ Keleivio ’ ’ a dm inistrat orius 
ir vienas jo leidėju, kuris sir
guliavo koki tai laika.

Amerikon velionis atvyko a- 
p'io 1905 metais1, ar 1906-tuju 
pradžioje. Czia dirbo keliose 
spaustuvėse. 1908 metais at
vyko iii Bostoną ir ežia su Sta
siu Miclielsonu nupirko “ Ke
leivi” isz Antano Žvingilo. 
Jurgis Gegužis pasienio buk- 
raszczio spaustuve vesti o Mic- 
helsonas, redakcija. “Kelei
vis” tuomėit buvo dar statomas 
rankomis ir tik 4 puslapiu. 
Skaitytoju turėjo nedaug ir A. 
Zvinlgilas jau buvo nutaręs ji 
uždaryti.

Velionis buvo gimęs 1877 me
tu Balandžio 15 diena., Norkū
nu kaime, Gelgaudiszkio para
pijoj, Szakiu apskrity, Suval
kijoj-

Velionis buvo nevedes ir gi
miniu Amerikoj nedaug tu
rėjo. Liko tik jaunesnysis jo 
brolis Vincas, kuris taipgi se
nai jau dirba prie “Keleivio.”

Jurgi, lai būna tau lengva il
sėtis Amerikos žemele j!

Operacija Ant Afrikos Kariszko Lauko

Ant kariszku fruntu daktarai turi užtektinai darbo bū
dami dideliam pavojuje nuo oriniu bombų. Sztai keli dak
tarai daro operacija ant sužeisto kareivio, kada tęsęsi smar
kus musziai apylinkėje, bet daktarai ant to netemina kad 
tik iszgialbeti gyvastį kareiviui,

BANDITAS MELDĖ
SI PRIE ALTORIAUS

Apvogė Bažnyczia ,
Kansas City, Mo. Kokis tai 

banditas ilgai klūpojo prie ai-' 
toriaus Szv. Mikolo bažnyczio-, 
je, nuduodamas kad karszbai.

I ,meldžiasi ir lauke pakol visli 
žmonis iszejo. Kada zakristi
jonas atėjo prie jo, apreikszda- 

Imas’ kad jau laikas eiti 'namo 
1 nes uždarys bažnyczia, bandi
tas staiga ipaszoko ant kojų, su- 
musze baisiai zakristijoną, su- 
riszo po tam malszei ėmėsi prie 
apvogimo bažnycziois nuo viso
kiu brangenybių. Zakristona 
surado ant rytojaus kunigas 
kada atėjo laikyti Miszias.
Bandltd nesueme.

Trūkis Trenke Iii
Troka Dinamito

Kada Amerikoniszki kareiviai atplaukė in Guadalkauala iszguiti isz ten Japonus, 
daug isz Amerikoniszku kareiviu žuvo musziuose bet kada Amerikonai iszgujo tuos žvai
rius velniukus, turėjo palaidoti savo draugus. Paveikslas parodo kareivius atiduodant 
paskutine garbe del savo žuvusiu draugu.

PAPUOLĖ Dirba Naktimis,
IN SLA 1ST AS . Silsisi Dienomis

Užtrucino Maista Likos 
Susektas Ir Turėjo Pats 
Suvalgyti, Po Tam Mirė

Brookfield, M o. — Kokis tai 
nepažinstamas alėjas pas ūki
ninką Spaldinga, melde jo 
kad jam duotu pavalgyt. Ūki
ninkas liepe jam palaukt pakol 
pietus iszvirs, bet jam nepati
ko iszvaizda nepažinstamo ir 
ūkininkas liepe dūk t ere i temin
ti ant jo pasielgimo, nes nužiu- 
rinejo ji kad atėjo tiksle apvo
gimo namo. Kuknioje virė 
puodas su szebe'lbonais. Kam
barėlyje tame laike nieko nesi
rado tiktai nepažinstamas, ku
ris, manydamas kad visi ran
dasi prie darbo, priselino in 
kuknia ir inpylo in puodą ko
kiu tai. pro.-žku.

Viena isz dukteria atsimin
us ant tėvo prasargos, temino 
ant nepažinstamo per duriu 
skylute ir mate jo nelaba dar
bą, praneisizdama tuojaus apie 
tai tėvui ka mate.

Kada visi susėdo prie stalo, 
u kini akas pirm iause Įpada ve 
toridka iszebelbona nepažinsita- 
mai, kuris atsisako juos valgyt 
bet ūkininkas su revolveriu 
jam kerszino ir prispyrė prie 
suvalgimo szebelbonu, nuo ko 
miro in puse valandos.

Neužmirszkite Guodotini Skai 
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai ui 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE I 1 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City. Pa 

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Pana Patricija Collins isz 
Chicago, Ill., kuri turi miego
ti ir turėti pasilsi dienomis, 
nes dirba naktimis karisz- 
kam fabrike ir kada eina ant 
pasilsio nuleidžia uždangala, 
kas duoda jai ne tik geresni 
pasilsi, bet tuom paežiu lai
ku suezedina sziluma. Nulei- 
džent uždangala naktimis, 
kambariuose kuriuos žmo
nes naudoja dienomis, taip 
darant Amerikoniszkos szei- 
mynos suezedina 9 milijonus 
tonu anglių ir 10 milijonu 
baczku aliejaus, kaip apskai
tė Armoro tyrinėjimo bjuras.

_______

Ligone Ir Daktaras

Jauna ligone: — Jeigu szir- 
■ dis smarkiai plaka, ar tai yra 
didelis pavojus, ponas dak
tare?
Daktaras: — Nėra jokio 

pavojaus. Visu jaunu mote
rių ir merginu szirdys plaka 
smarkiai kada asz jas apžiū
rinėju.

--------------- --------------——

Motina Deszimts Vaiku 
. Pagimdė Trinukus

Sacramento, Calif. — Mrs. 
Adele Pearson, ana diena pa
gimdo trinukus; du sūnūs ir 
dukrele. Motina ir kūdikiai
sveiki. Motore dabar yra mo- 
tinua trylikos vaiku ir visi yra 
gyvi.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

SŪNŪS NUSZOVE
TĘVA

Kuris Norėjo Užmuszl 
Motina

Bloomi.-fiold, Ark. — Augus
tas Morrisas, asztuoniolikos 
motu, kuris du menesei adgal 
nus'zove savo tęva ant smert, 
likos ana diena 'paleistas namo 
isz 'kalėjimo ant liuosybes.

Jennie, motina vaiko ir ketu
riolikos metu jo sesute pri- 
siege kad tėvas nuo ilgo laiko 
nedirbo ir pragerdavo visus pi
nigus uždirbtus per juos. Pasi
gėrės, muszdavo visus ir pasi
elgdavo nepridereneziai. Ka
da ana diena parėjo namo gerai 
užsigeriąs, pradėjo paezia ne- 
mielaisziidingai muszti, ka ma
tydamas sudus pagriebė revol
veri isz stalczio, ūžaudamas in 
tęva apginime savo motinos, 
kada, mate kad tėvas ant tikrų
jų motina užsmaugs, ipo tam 
pasidavė pats in rankas palici- 
jos.

“Numirėlis” Staigai
Atgijo

Bluefield, Va. — Randolfas 
A.dkins, 26 metu, sukrito ant 
žemes kada revolveris iszszove 
jo rankose. Jo draugai szoko 
jam in pagialba, paszauke tuo
jaus ambulansa ir paguldė ji 
ant neszcziu. Kada daktarai ji 
pakele nuo žemes, kulka isz- 
puole isz spinties in kuria ji bu
vo pataikius. Randolfas taip 
persigando kad apalpęs sukri
to ant grindų. Bet kada kulka 
iszpuole, atsikėlė ir nuėjo in 
darba.

Mounds Ridge, Ind. — Trys 
žmonis likos užmuszti, odų su
žeisti kada lokomotiva ant Bur
lington geležkelio trenke in tro

ika dinamito. Trokas tame lai
ke sustojo ant geležinkelio ir 
nespėjo pervažiuot. Tame atbė
go trūkis, kilo toks trenksmą.-, 
kad net iszlcke in padanges 
trokas, .su žmonis ir inžinierius 
likos užmu'sizltas ant vietos. 
Lokomotiva taipgi smarkei li
kos suardyta.

Žvėris Taip Nepadary
tu Kaip Szitie Tėvai
Canton, Miss. — Fioro Mac- 

cafrdo ir jo pati likos uždary
tais kalėjime už apleidimu sa
vo trijų vaiku laike didžio szal- 
ezio. Kada palicije likos pa
smaukta per kaimyną ir i nėjo 
in sthba, nesurado tonais ug
nies ne maisto, vaikai buvo 
pusnuogi, ir suszialia o ir mais
to neturėjo nuo keliu dienu. 
Visus nuvožė in prieglauda del 
vargszu. Tėvas nedirbo kelis 
menesius o kada kiek uždirb
davo tuojaus pinigus prager
davo, o motina trankosi kas 
diena pas ka imi n1 kas apl rišda
ma vaikus.

13 Metu Motere
Pagimdė Kūdiki

Murphy, N. C. — Mrs. R. C. 
Foster, kuri isztekejo tik tris; 
menesius adgall, ana diena pa.s'i- ■ 
liko motina kūdikio, kuris sve-j 
re septynis svarus, pavieto li- 
gonbu’tcjjo. Josios vyras nesi
rado tame laike namie nes likos 
patrauktas in kariuomene ant 
tarnyslt'O'S.

Norints Vokiecziai Kenczia Bet Juokėsi

Norints gyventojai Vokietijos retai kada nusijuokė bet 
kada aficieriai ir kariszki vadai stoja prie Hitleri tai yra 
priversti juoktis idant neužrustint savo “dievaiezio” ir tu
ri parodyt kad yra isz visko užganadinti.

ISTORIJEapie Ila isz ma" 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuck!is Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15^. 
SAULE PUBLISHING CO.,

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

PUIKI ISTORIJA 

Kapitonas 
* Velnias
TIKTAI, ... 50c

SAULE PUBLISHING CO.,

Mylime Labai Skaityti 
“Saule!”

Povilas Savicki, ism Black 
Diamond, Wash., raszo: Bri
siu n ežiu tamišitoms užmokesti 
už laikraszti “Saule” ant viso 
mieto, kuria mes mylime labai 
įkaityti. Vėlinu viso gero isz- 
davystei ir laimes su sziuom 
metu.

Poni Julija Šlapikas, isz 
Wanamie, Pa., rasizo: Prisiun- 
cziu tamlstoms užmokesti už 
“Saule” ant viso meto, kuria 
si u n tinekite ant kito meto. 
Linkiu * Saules” redakcijai ir 
iszdavystei Icuogeriausiu lin
kėjimu ir gero pasivedimo 
jusu dailbuosia.

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.

Ant Gavėnios!
arba Pasibudinimas prie apmislinitno
Kanczios Vieszp. Jezuso Kristuso.

I Knygute reikalinga ant Gavėnios. 
Pagal senoviszka būda........................ 10c

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

Sapnas Motinos Szvencziausios, 
Viesz. Jėzaus ir Malda Motinos 
Szvencz. Sapnas Motinos Szvencziau
sios, mieganezios ant kalno Alyvų, 

; žemei Batanijos, bažnyczioj Szv. My
kolo Arkaniuolo. Preke,.................15c

Į Maldele Arcibrostvos Szvencziausio 

i Veido Vieszp. Musu Jėzaus Kristaus, 
Preke, ...........................................................10c

j Istorija apie Amžina Žydą. Jo ke

lione po svietą ir liudymas apie Jezu 
Kristų................................................................20c

Trumpas Katekizmas pagal iszgul- 
dima Kun. Pilausko, su nekurtais 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,


