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Isz Amerikos Giminaitis Generolo
Pershingo

<_Z

PABĖGO SU
BURDINGIERIUM

Liepdama Vyrui Gulėti 
Su Karve

Dunkirk, N. Y. — Gyvendą 
mi meileje ir sutikime tarp sa
ves ir apdovanoti keturiais vai
kais, ant galo insimaisze in ja 
malszu gyvenimą burdingie- 
rius, ypatoje “žalczio,” sulau
žydamas taji lenciūgą meiles ir 
prisiegos “busiu tavo isztiki-

ma ir neapleisiu lyg smert.” 
Fanny Krasnik iszdume su Mi
ku Sosniak, pasiimdama su sa 
vim 500 doleriu nuo vyro.

Nelaba motere, norėdama 
da daugiau sukruvint szirdi 
apleisto vyro, parasze postkar- 
te pas sunu, kurioje rasze, kad 
tėvas gali eiti in pekla o ateity
je gales gulėti su karve. Nu
skriaustas vyras dažinojo nuo 
pacztines markes isz kur post- 
karte atėjo ir su pagialba pali- 
cijanto, nuvažiavo in t&ji mies 
t g ir-Surado pabėgėlius.

Porele likos atvežta adgal 
in miestą o nuskriaustas vyras 
kerszina moterei kad jai nedo
vanos jos prasikaltima ir už
vedė teismą ant persiskyrimo.

Kareivis John J. Pershing, 
giminaitis žymaus generolo, 
sziadien randasi Naujoj Gvi- 
noje kur užmusze jau kelioli
ka Japonu ir naršei atsižymė
jo ant kares lauko.

178 Žuvo Londone Po
žeminėje Apsaugoje 
Kada Žmones In Ja 

Susigrūdo

ŽINUTES ISZ 
UŽMARIO

PRISIUNSTOS
PER TELEGRAFO BIURĄ 

O. N. A.

London — Persiredia kaipo 
Vokiszki kareiviai, kuopa Bel- 
giszku gyventoju nuvažiavo in 
miesto arsenola ir isz ten isz- 
veže kelis vežimus ginklu. Keli 
paczto darbininkai likos aresz- 
tavoti už nužudymą kito pacz- 
tinio darbininko kuris buvo 
Vokiszku sznipu.

Kroecia. — Visos merginos, 
kurios lankosi in augsgztesnes 
mokyklas, Lūs priverstos tar
nauti viena meta del Vokiečziu 
prie invairiu darbu,' kur j u pa
reikalaus. Jokia studente ne
bus priimta in joki universi
tetą jeigu negales pristatyt pa
liudijimą kad ji iszdirbo meta 
laiko del Vokiečziu.

London — Kada likos duota 
signolas kad gyventojai pasi
slėptu in po-žemine apsauga 
nes Vokiszki eroplanai atlekia 
bombarduoti miestą, tūla mo
tere su kūdikiu ant ranku, pra
dėjo bėgti trepais in taja ap
sauga bet parklupo užkimsz- 
dama trepus. Szimtai žmonių 
bego paskui ja ir vienas pas- 

___ ____ JW,___ d___ r..r____  kui kita krito ant kito. Trepai 
regėjimą. Dirbdamas pats vie-| 
nas bažnyczioje, po nusileidi
mui saules, staigai paregėjo ko
kia tai motere, baltai pasirė
džiusia, prisiartinanezia prie 
jo. Isz baimes net jam plaukai 
atsistojo ant galvos bet moto
re malszei praėjo pro ji, nusi
davė in užpakali altoriaus 
ten dingo. :

Darbininkas Mate
Dvasia Bažnyczioje

Connerton, Mass. — Bert 
Miller, kuris maliavoj o altorius 
Szv. Antano Katalikiszkoje 
bažnyczioje, turėjo nepaprasta

ir

Motere Turi 8,400
Blesziniu Maisto

K A
RUSAI PAĖMĖ 100

MIESTELIU
Eidami Ant Smolensko

London — Tarp Rzežovo ir 
Smolensko, Rusai smarkei su
pliekė Vokieczius nukirsdami 
taipgi gelęžkeli Bryansk-Kiev 
kaipo ir paėmė viso, iki sziai 
dienai, 100 miesteliu. Toje ap
linkinėje likos užmuszta 2,000' 
Vokiečziu, 1165 paimta in ne
laisve, 60,000 kulku, septynes 
dideles armotas, daug troku ir 
daugeli kitokio kariszko mate- 
rijolo. Vokiecziai negalėjo bėg
ti nes tame laike buvo sniegine 
viesulą.

Tikra Pekla Szitam
Kalėjime

RUSAI
APSIAUBINEJA

VYAZM
Paėmė Daugiau Kaip Szimta 
Kaimeliu Ir Miesteliu; 2,000 
Vokiečziu Užmuszti Prie Sta- 
raja Rusa; Vokiecziai Panesze 
Dideles Bledes; Amerikonai 
Paskandino Du Japonu Laivus; 

Vokiecziai -Szaudo Lenkus

7
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London — Vokiszka pn truija 
jeszko po v L s užgrobtus 
sklypus, darbininku- del Vokie
tijos. Palicii* aaro krata ant 
geleži. nu, bosu, strytkariu, 
saliunu ir namus. Vokiecziai 
ima žmones ir juos gabena in 
Vokietija priverstinai. Padėji
mas tuose sklypyuose, užgrieb
tuose per Vokieczius, yra ap
verktinas ir baisus.

taip užsikimszo kad 178 žmo
nes užduso ant smert o 60 kiti 
likos sužeisti.

Motere tik truputi susižeidė 
bet jos kūdikis likos užmusz
tas. Tame laike toje prieglau
doje jau radosi apie 2,000 žmo
nių kurie subėgo pasislėpti nuo 
bombų. Ne viena bomba nebu
vo numesta arti tosios apsau
gos.

Barkeley, Gal. — Tula mote- 
re, atėjus in bjura paskirstymo 
maisto, pasisakė buk ji turi na
mie 8,400 blesziniu visokio 
maisto o ant savo iszsiaiszkini-1 
mo, pasakė kad tai del jos svei
katos ir specialiszko valgio.

Rasztininkai apskaitė kad 
tojo maisto jai užteks ant 25 
metu.

Vela kitas gyventojas tojo Į 
miesto prisipažino buk jis turi 
983 bleszines visokio maisto ir 
97 svarus kavos. Pasakė jis kad 
tikėjosi to, jog ateityje valdžia 
paskirstys maista ant markiu 
todėl jis pasirūpino isz laik 
prisipirkti sau užtektinai mai
sto ant ateities.

Suviliota Prie Mirties
Per Sapnu

London Voki^’ai 
isa Myslovicu tikra žemiszkaį 
pekla. Menesyje Sausio f’1 
vietoje 3,000 Lenku mirė nuo 
tifuso, kurie buvo ten laikomi. 
Idant Ilga neprasiplatintu tarp 
kitu kalininku, tai Vokiecziai 
iszžude 39-ta procentą tuju, ku
rie da pasiliko gyvais. Vokie
cziai baisiai kankina nelaisvius 
visokiais budais kad net nega
lima apie tai apraszyti.

London — Žinios isz Lenki
jos danesza buk didelis skale
lis Lenkiszku gyventoju Var
slavo j e, kurie yra iszbadeja ir 
uteliu sukandžioti kaipo ir j 
tukstaneziai vargingu vaiku li
kos iszsiunsti in nelaisviu aba
zus kur turi tarnauti kaipo ne
laisvei, būdami arsziausiam 
padėjime. Tuose abazuose jie 
yra kankinami be jokios miela- 
szirdystes. Tukstaneziai žmo
nių pasislėpė girriose. Dauge
lis isz tuju nelaimingu gyven
toju sudegino savo triobas ir 
iszskerde gyvulius. Vienam 
kaime Vokiszka palicija sura
do tik du žmones pasislėpusius 
skiepuose ir jie buvo raiszi.

Kinsley, Kans. — Viliojama 
per mojanti pirszta savo miru
sio vyro sapne, Mrs. Georgiana 
Selleing, 84 metu amžiaus, ati- 
dare langa savo kambarėlio ir 
iszpuole laukan nuo antro 
augszto. Senuke tuoj aus pabu
do bet priesz mirimą nuo sužei-

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus metams in Suvienytose Valsti- 

ir Markes. I jose, $5 kitose Vieszpatystese.

x>aclu4 puse milijono vyru, 
toje i km’ie iau xandasi kariuome- 

i Jniszkoje tarny

Mergaite Adgijo

LONDON — Rusai apsiaubineja Vyazma 
paimdami jau daugiau kaip szimta kaimu ir 
miesteliu kur daugiau kaip du tukstaneziai Vo- 
kiecziu likos užmuszta ir didelis skaitlis likos pa-

oje, kurie yra 
netinkami ant tolim^ + 
nystos, bus nusiunsti nan.^ prįe 
kitokiu naudingu darbu ir 
akiu o ypatingai tieji kurie jau s
turi po 38 ir 45 metus, prade- Wita in nelaisve kaipo ir paimta daug kariszko 
dant nuo 1 d. Gegužio. Tieji už
ims vietas jaunesniu vyruku o 
jaunieji bus siuneziami in ka- 
rlszkus abazus ant tarnystos.

Witney, Mont. — Praeita 
sanvaite mirė czionais keturio- 

I likos metu mergaite, Fanny 
Knowles. Viskas jau buvo pa
rengta ant laidotuvių, motina 
mirusios dukreles, kuri per vi
sa nakti nemiegojo, užmigo 
prie grabo, kuris buvo užvož
tas. Staigai pabudo ir su kliks- 
mu szauke idant grab orius ati
darytu graba nes nori da karta 
pamatyti veidą savo mylimos 
dukreles nes apie ja sapnavosi 
kad jos "dukrele meldžia josios 
idant pat nežinotu ja paskutini 

: karta. Susirinkia žmones atkal
binėjo motina nuo to, sakydami 
buk jos tasai sapnas buvo tik
tai nerviszka gailestis — bet 

, motina melde ir verke be palio-

Amerikonai su Anglikais su
pliekė smarkei Vokieczius Af 
rikoje, Tunisijoj, kur Vokisz- 
kas generolas Rommelis prasi- 
.szalino net 2,000 myliu in gilu
ma Afrikos kad apsaugoti savo 
kareivius nuo visiszko isztre- 
mimo.

Vokiecziai Szaudo Po
250 Lenku Ant Dienos

London — Belgiszki pasike- 
lelei sunaikino elektrikiszkas 
stotis Carleroi ir isznesze įn'vcis idant pavėlintu jai pasku- 

kelis iini ^arta pabueziuoti savo 
mylima kūdiki.
• Kada ant galo graborius suti
ko ant meldimo motinos ir ati
daro graba, visi persigando pa-

padanges su dinamitu 
tiltus ir geležkelius.

9 Užmuszti Kada

London — Nelaisviu abaze, 
Osviencine, Vokiecziai szaudo 
kasdiena po 250 Lenku ir bai
siai juos kankina visokiais bu
dais. Už tai kad 60 Lenkiszku 
anglekasiu, Szležingeje, apsi
leido savo darbuose kasyklose, 
neiszkasdami tiek anglių kiek 
jiems buvo paliepta, tai juos at
vežė in Osviencine ir suszaude 
po deszimts ant syk.

m<4eri:olo. Nuo Smolensko randasi tik 35 my
lės. a u»ai taipgi perkirto du geležkelius per ka 
Voklicziai negali aplaikyti ginklu ir maisto. Pra
eita sauvaite keturiuose smarkiuose musziuose 
Rusai užmusze apie 4,000 Vokiečziu aplinkinė
je Grzask. 100 myliu nuo Moskvos. Daug Vo
kiszku eropanu likos suszaudyta. Du korpusai 
dideliu tanku likos Mioctkinta taipgi. Prie Ros
tovo, Vokiecziai likos užklupti sniegine vie
sulą. Daug Vokiečziu suszalo arba pasidavė nes 
negalėjo kovoti su suszalusioms rankoms ir k v 
joms.

Dukrele Sukapojo
Tęva Ant Smert

Žinios isz Londono skelbia buk Hitleris jau 
ne yra vadu Vokiszku pulku tik visa Vokiszka 
kariuomene randasi po vadovysta trijų žymiu 
Vokiszku generolu. Didelis būrys Vokiszku ero- 
planu užlėkė virsz Londono miesto bet likos isz- 
vaikinti per Angliszkas armotas, neturėdami 
progos padaryti bledes.

Mūras SllgnUVO_legrej°visamergaitesveidaisz' Eisma^k, N. D. — Diana 
.bertu prakaitu. Tuojaus lįkos Wicksrd) 18 metu mergaite, li- 
pasząukta daktaras kuris pri- ^os ugdary|a kalėjime už nubu

dimu, pasakė daktarui priešas- vyni žmones likos užmuszti ir tuk mergaites szirdis ,yma gav() teyo> kada tasai
16 sužeistsi kada dalis seno nors m c ai menkai. Įmiegojo.Mergina,paemuskii>
muro prie kalėjimo staigai su-j Mergaite tuoj likos nuvežta vuka, baisiai sukapojo tėvui 
griuvo aplinkinėje czionaitinlo iu I gonbute kur ja adgaivino oaiva_ Priežastis žudinstos bu- 
kalejimo ant artimu namu. Ne- ir in kėlės dienas ji visiszkai vo kaj tėvas nubaudė nepa-

ti iszpuolimo per langa. Senu
kei sapnavosi apie jos sunu ku
ris likos užmusztas laike mu- 
szio Filipinuose. Tame sapne

Waterford, Irlandija —

Eismaęk, N. D. — Diana

Girdėt buk dabar Japonai ketina smarkei 
užklupti ant Australijos pakraszcziu bet ant ju 
generolas MacArturas yra pasirengęs.

pažino tuk mergaites szirdis dyma‘ £avo'tevo> kada tasai Amerikonai Vela Pa
skandino Du Japonu 

Laivus

Vokiecziai Traukia 17 
Ir 18 Metu Mergaites

pasirodė jos mirusis vyras ku- laime buvo taip netikėta kad pasveiko. Kad ne motinos szir- klusna mergina už lakstymą
ris mojo su pirsztu kad eitu 
paskui ji. Senuke mirė nuo su
žeidimu in valanda laiko po nu
vežimui in ligonbute.

'žmones neturėjo laiko iszbsgti dingas meldimas ir meile del 
isz namu.

naktimi ir parėjima namo 
savo kūdikio, dukrele butu bu- įvj-u jaįku 
vus gyva palaidota. ,

ve-

Saule” dabar $4.00

Philadelphia, Pa. — Dauge
lis tonu mėsos, paskirtos karei- Neužmirszkite Guodotini Skai

tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
ViamS, sudege Miller Meat Co., ' laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 

magazine. Bledes likos padary-1 mir8ZO ir r/rasze idant mag . F j , Uikrasxcaio. PASKUBINKITE!!!
ta ant 10 tukstaneziu doleriu. Į saule pub. co. Mahanoy City, Pa.

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

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

Washington, D. C. — Ameri- 
koniszki kariszki laivai vela 
paskandino du kariszkus Japo
nu laivus prie Solomonu salų. 
Kiti j u laivai, matydami pavo
ju, nuplaukė szalin. Ameriko 
nai jeszko kitu Japoniszku lai
vu kurie randasi szio j e apielin- 
keje.

London — Vokiecziai, nega
lėdami varyti savo kariszkus 
fabrikus, neturėdami užtekti
nai vyru, pradėjo traukti visas 
mergaites, turinczias 17 ir 13 
metu, prie priverstinu darbu. 
Visos turės užsiregistravoti - 
nuo 15 d. Kovo, po bausme.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT



’’SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
įSeredoje pripuola Pelenu 

Diena.
‘‘Atsimyk, kad isz dulkiu 

paeini ir iii dulkes pavirsi.”
Taip kalba kunigas Pelenu 

Dienoje kada barsto ant jusu 
galvos paszventytus pelenus. 

,Tieji žodžiai primena mums 
visas niekystes kas yra žcmisz- 
ko ir žmoguje.

Dulkėmis ir pelenais yra vis
kas prie ko žmones yra pripra
tę. Dulkėmis ir pelenais yru 
žmones ir visi švieti nei smagu
mai, dulkėmis ir pelenais yra 
turtai, mokslai ir garbe.

Bet neturime tuomi nusimyt, 
turime stengtis idant atsikra
tyt nuo rysziu kurie mus laiko 
surisztus su nusidėjimais. Pele
liu diena ne yra diena bevilti- 
uio nuliūdimo, yra ji diena di
deles paguodones su kuria pra
dedame paminėti gyvenimą ir 
kanczia musu Iszlganytojaus.

Vien tik dulkėmis ir pelenais 
yra žmogus ir daugiau nieko. 
Tuomi jis pavirs ir ne pinigai, 
ne garbe, ne sveikata ne ipajie- 
gos neįgali žmogų sulaikyti nuo 
tosios pabaigos.

Pelenu diena yra pradžia pa
kiltos ir pasninko. Pirmuti
niuose senovės laikuose Kriksz- 
tzionyfoes, pakutavojo vieszai 
ne'kurie nusidejelei ir taip pra
dėjo pirma diena didelio pas
ninko. Po spaviednei jie stoda
vo basi, apsiredia gailės rubais 
priesz kunigą, įbažnyczioje, ku
ris ant ju uždėdavo maisza ir 
pabarstė ju galvas pelenais. 
Buvo tai ženklas pakiltos, ži
nomas jau pas senovės Žydus 
da priesz atėjima Kristaus.

Pabarstymas pelenais galvas 
primena mums kad esame tik 
dulkėmis, neturėdami jokios 
vertes, nusižeminame priesz 
.Dieva ir su gailesczia pradeda-

kuris su Pelenu Diena praside- Kalbėjosi Su Kaimy-, Pergales Darželiai i
da. Stengkimes susilaikyti nuo . • c i 1 ----
visu niekyseziu ir pagundų o H31S? KUulKlS olMlC^C Paskirstymas daugumos ble- 
tuomi užsipelnysyime pas Die- 'szinese maisto padidino svarba
va atleidima. savo nusidėjimu. Į Reading, Pa. — Name Miko- taip vadinamu Pergales Dar J 

lo Matches, kilo eksplozija nuo želiu, 'kuriuose galima auginti1 
varvanezios gazines paipu'kes daržoves szeimynos naudai.! 
ku'knioje, nuo kurios užsidegė Karo reikalavimai del maisto i r po Raud. Kryžiaus menesi, pre- kainavęs. Aisžku kad Vokie- 
namas ir vyge kurioje gulėjo 
szesziu menesiu kūdikis. Ta
me laike tėvai stovėjo prie tvo
ros ir kalbėjosi su savo kaimy
nais ant kiemo nedasiprasdami 
apie nelaimia. Tik ant 
kokio tai vaiko, kada 
mas dege, tėvai mėtosi 
kūdiki isz deganezio 
Liepsna jau buvo užėmus visa 
kuknia ir tėvas negalėjo isz- 
gia'lbeti nelaiminga kūdiki ku
ris sudege ant smert. Ugnis

RAUDONOJO KRYŽIAUS L. TRASKAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

KARO FONDAS

Senatorius Wiley, isz W’is- 
consino padavė inneszima in 
Kongresą kad sumažint amži 
balsuotoju nuo 21 ant 18 metu.

'Kodėl ne ? Jeigu vaikinai, 
turinti 18, 19 arba 20 metu yra 
tinkami ant kariszlkos tarnys- 
tos ir apgynimo savo Tėvynės, 
tai jiems ir priguli teisingysla 
balsavime politikoje ir iszrin- 
kimo virsziniiiku ant visokiu 
valdiszku dinstu ir jie privalo 
turėti tiek tiesos kiek visokį

kovoja” tiktai su

Paskirdamas Kovo men. kai-!spyrimas per daug butu jiems
Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiams 
reikalams. Telefono Numeras 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City

riksmo
ju na- t į apie toki darželi, 
gialbet
namo.

Rooseveltas praeita'ežiams neteko daugeli savo 
strateginiu pozicijų Rusu pie
tų fronte; tuomi paežiu laiku 
Rusai atsiėmė daugeli miestu 
kurie, kai]) patys Vokiecziai Pirkite Apgynimo Czedinimo 
pranesze, yra ekonomine ir mi- Bondus ir Markes. 
] i tari nes svarbos.

PACIFIKO LAIMIKIS
Didžiulis Suv. Valstijų sub-

metalo kariuomeniai ir “lend zidentas
lease” reikalams, sumažino ei- sanvaite jirasze kiekvieno Am- 
viliu norma. Už tai, Pergales eri’kieczio “stoti in mielaszir- 
Darželiai sziais metais pasida- įlystos armija ” po Raud. Kry- 
ro karo projektu ir su artėjau- žaus vėliava ir “aukoti gau- 
cziu pavasariu, laikas pagfilvo šiai” Raud. Kryžiaus Fondui.

Skaitliuojama kad $125,()()(),-
Pergales Darželiu programa 009. bus reikalinga, del Raud.

1943 metais reikalauja keturi u Kryžiaus sunkiu karo laiku pa-
iiisziu darželiu: ūkiu darželiu, reigu ir atsakomybių. Suma pa- n)ai.juas Wahoo, atplaukė in 
miesto namu darželiu, mokyklų dengs organizacijos vietinius, 
darže'lin ir bendru darželiu, tautinius ir tarptautinius karo 
Kievienas ūkis, prie geru ap- laiko reikalavimus vieniems

pietu vakaru Facifiko baze su 
szluota pririszta ;prie jo “cQn-Į 
niu'g tower.” Dauguma žmonių

kartus taip privalo ’būti ir mu
su gailesties už musu nuisdeji- 
mus. Bet pelenai turi ir drūti 
apezystinimo, kas reiszkia kad 
iszirdinga ir teisinga, pak’M •> •* J* 
czystina žmogaus niszia nuo 
grie'ko ir priveMzla J1 a,n^ Pū
dymo gerjiV^iviu.

Pelenai, kuriuos kunigas bar
sto ant gaivu, paeina nuo sude
gintu ipasaventytu praeito meto 
paimu'. Tas reiszkia greita pa
baiga galingumo ir niekyseziu 
svieto.

Atsimink kad isz dulkiu pa
eini ir in dulkes pavirsi. ”

Tais žodžiais Dievas pirma 
Įkarta! iszdave viroka ant musu 
pirmutiniu tėvu, Adomo ir Je- 
vos, iszguidamas juos isz Ro-

įaszomoms maszinukems sode-' P^Miire Medes ant 'keliu tu'ks- linlkybiu, turėtu pakankamai metams-bet tas nelies neperma- nežinojo ka tai reiszlkia bet Lai
domi ])rie stalu Why not? Įtancziu doleriu ir gavosi ant užauginti daržovių ir 

.. kaimyno namo.
Pirmutiniuose keturiolika Į

menesiuose, nuo kada Suv. Motilia PaskaudillO 
Valstijos eme dalybas szioj ka-į „
rej, tai jau 10,150 musu karei- VaiKUS 1F Pati SaVC 
viu ir lekiotoji! žuvo nuo nevi
dono kulkų; 1.0,959 likos sužeis
ti o 44,1.81 dingo nežino kur ar
ba likos paimti in nelaisve. Isz 
viso netekome 65,380 kareiviu.

Tame paeziame laike ežio- glebi, iszoko ipaslkui juos,
tuoiniu metu vaikais isap'lauke llai užaugint daržovių savo rei- 
ir drebantis nuo szalczio likos balams. Jie irgi
surasiąs per koki žmogų, ku- mažus vaisiu medžius km tik 
ri'am apsakė kad motina norėjo Yra vietos. Miestu gyventojai, 

i ji paslkandyt. Ta diena motina kurie neturi geros ir derlingos 
1 -1 • • žemes arba vietos, gali bendrai

su savo kaimynais susirasti tin-
JiŲrjo^alima 

butu privažiuoti autobusu Urba 
1 gatvekariu. Galima irgi susi
kalbėti su ūkininkais del koo- 
peratyviu darželiu, kuriuose 
žmones isz miestu padėtu ap- 
'dii'bti ir prižiūrėti. Už tai ūki
ninkas galėtu su jais .pasidalin
ti prod ūktais.

Provincijų ir miestu mokyk
los ir-gi planuoja darželius ap
rūpinti szviežiomis daržovėmis 
tuos, kurie valgo pietus mokyk 
lose.. Kai]) Pergales Darželiai 
bus apsodinti, reikes juos tin
kamai prižiūrėti, kad jei kuo- 

me geriausiai užderėtu. Žinoma,
Ligonlbuteje daktarai surado ,lau« »««

ant moteros 300 doleriu Užsiūta'žemes- ™tos W>' 
landaroke. Raitoja man buk llau ""° Pa®lu Zallos

v , , i -i i I lapuotos daržoves kaip kopus-vyras nužudė motere laike bar- j 1 11
v . . • o. ( n - tai, salotos, gruczkai ir barsz-nio uz tuos pinigus, bieratukai: ’ ’ ”

likos iszdalyti .pas nekuriuos 
žmonis.

vaisiu lytas nelaimes. į vyno vyrai žinojo kad tai ne-
Ka Raud. Kryžius tikrai nu- oficiale dekoracija submarinui,■savo reikalams. Ūkiu darželiai

gali 'būti (padidinti ir taip su-'veikia — taikos ir karo metu— kad jis nuskandino visus laivus
planuoti, kad szviežiu vaisiu 
ir daržovių užtektu per visa va
sara valgiui ir konservavimui.

i Kiekviena ukes szeimyna ture- 
Bayville, Mich. —Mrs. Anna tu sodint daugiau strawberries 

Benton, nuėjus prie uipes su tri- (žemuogių), vaisiu, krūmu ir 
mi vaikais, instume iri vandeni .tinkamu vaisiu medžiu.

| Mažu miesteliu gyventojai, 
kurie turi vietos gali užutekti-

du ir pasiėmus mažiausia in

nais, ant naminio fronto, viso
kiose nelaimėse 53,000 Ameri- 
koniszku darbininku neteko 
gyvaseziu o 5,750,000 likos su
žeisti prie visokiu darbu.

Viso, iii laika 14 menesiu, nuo su vaikais iszvažiavo pas savo 7 7 I7 d. 'Gruodžio, 1941, lyg 7 d. Va- motinia, kalbėdama kad už- 
sario 1943, neteko gygaseziu,' truks kėlės dienas. PrJ-^tio- 
prie visokiu dar'bu, 109,000 tojo b'aisaus pas;C^‘imo ueda- 
žmones o 11,000,000 žmonių -\i- žinota.
kos sužeisti. ! 1

Kare yra baisi ir didele žu- JsVzude Savo Paczia 
dintoja gyvaseziu bet kaip ma- j.• o iv 
tome isz tojoskaitliaus tai m in į 
t is paima didesne rugepC“6'. 
czionais ant naminio frui^0 0 
i. • T •, • -v .. loifli.. Venclkevicz, tai vis isz priežasties apsllclcu ' 
mo paežiu daibininlku ;1‘ Meni
ninku fabriku.

Nuo pradžios szC me^° a;lac 
300 visokiu laik;aszcziu C1* 
baiikrutino isz 'Priežasties 
brangenybes dra'^01 Mzko ma- 
tcrijolo ir stok^ darbininku o 
pridk tap prisidėjo pabrangi 

poĮiieros. Beveik visi lai'k- 
laszcziai pakele prenumerata 
ant laikrasz'cziu.

Providence, R. 1. — MDkolas 
nužudė savo 36 

metu moteria Margarieta, mo
tina szesziu vaiku, panaudoda
mas tam dajibui namini koezela 
su kuriuom suteszkino nelai
mingai moiterei visa pakauszi. 
Vyras likos uždarytas kalėj i-

gali pasodinti

mano, kad Raud. Kryžius yra ‘ 
tik simbolius o ne žmonių origa-Į 
itizacija. Jie

žmoniems visai nežinoma. Jie prieszu konvojaus.
Wahoo tai užsitarnavo nu 

sz]uodamas naikintuvą, tanke- 
laikraszcziuose'ri, transportą ir du tavorinius

skaito kad Raud. Kryžius pa- laivus arti New Guinea krantu, 
dėjo žmones nukentėjusius nuo. Transportas buvo priikimsztas 
potviniu, arba Grekijos badau-' Japonu kareiviais. Kada Wa- 
janezius vaikus, arba karo be-jhoo rekordas buvo prislkaitytas 
laisvins, bet retai atkreipia de- prie 'kitu nuskandinimu Laivy- 
mesi in gydytojus, slauges ir naą inrasze 129 Japonu laivu, 
kitu profesijų ir užsiėmimu kurie buvo nuskandinti su’bma- 
žmones, kurie galutinai atlieka 
Raud. Kryžiaus mielaszirdys- 
tes darbus.

Amerikiecziai namie, kurie 
aukoja Raud. Kryžiaus Karo 
Fondui, tiesiog padeda tėvus, 
vyrŪMs. ir 'brolius karo laukuose, 
gimine^ įurje yra karo 'belais
viai, karo Užbaigtus užimtu 
szaliu žmones.

rinu, 22 apie kuriuos tikru ži
nių nėra ir 32 sužaloti.

TUNISIA
Naciu pasiryžimas atsilaiky

ti Tunic i jo j neabejotinai buvo 
paskatintas prezidento Roose- 
velto kalbos Lincolno Dienos 
proga, kada jis pasakė: “Hit
leris nujauezia pasekmes Ali- 
jautu pergales Tunicijoj. Tos 

i pasekmes yra užėmimo Euro
pos kontinento. Spaudimas Vo
kietijos ir Italijos bus neatlei- 

^()1OSM jjžiamas. Rusu armijos Rytuo- 
- .. se užduoda Vokicicziams dide

lius smūgius, mes turime tai]) 
pat padaryt ir vakaruose. Prie- 

. . isza turime muszti isz visu pu
ikia puikia strategija, 'kad Vo-i , , .. . , ,,. ’ (Siu xad jis nežinotu kur suk-
kiecziams teko (pasitraukti la- iįs ,,
bai placzioj apielillkej lies atsi- office of War Inf., Washington, D.C.

RUSU1 FRONTAS

Vokiecziu pasitraukimas isz ‘ 
Krasnodar, Rostov, 
lovgrad ir Kharkov jeigu ma-l 
luotas pagal žuvusius,-’gali Imti 
ne toksai rimtas kaip prie Sta-1 
limgrado. Bet Rusai parode to-j

Kada, du Kinczikai sueina, 
pasveikina, viens (kita žodžiais: 
“ar valgei sziadien ryžiu?” 
Kalmukai, Kinuose, trina viens 
kitam nosis atsidusdami giliai. 
Tibetui rodo viens kitam liežu
vi, griežia dantimi ii- Irina au
sis. Melažiniecziai, ant Mala- 
jiszkos salos, praszo sveczio!
idant jam pakasytu galva. Af-*PU 
rikoniszki murinai Imcziuoja Ant kūdikio szlebukes 
svoezia in lupas ir trina jo vei
dą su smirda nežili tepalu.

Motina Apleido Savo
Kūdiki Ant Trepu

gali ju uužtdkti visam sezonui.
Galima gauti knygele 'kini 

patars kaip susodinti ir prižiu-

Wclbst er, Mo. —Palicija jesz- 
ko mdlinois, kuri paliko savo | 
dvieju menesiu kūdiki ant tre-

prie ‘kromo Rollinso.,

Poni Veronika Gregaraitis, talpinasi “Saulėje.” Vėlinu 
isz Amsterdam, N. Y., raszo: jums .szirdingu-s veiinimus isz- 
Pris'limcziu tamisloms užmo
kesti ant viso meto už laikrasz- 
ti “Saule,” nes man labai ma
lonu skaityti “Saule” ir visuo
met jos lau'kiu ir kaip pa
imu in raiikas tai jos nepa- 
dedn, pakol visa neperskaitau 
tai]) man malonu skaityti ja ir 
aezin jum szirdingai irž visus 
naudingus straipsneliiis, istori- 
jeles ir gerus patarimus kurie

leidineiti “Saule” ir ant to
linus platinti puiku ir malonu 
laikraszti ir turėti kuodaugiau- 
sia skaitytoju su sziuom metu.

Ponia Mikalina Kaselionie- 
ine, isz Parsons, Wilkes-Barre, 
Pa., raszo: — Prisimiežiu ta- 
mistoms užmokesti už “Saule” 
ir aeziu kad palaukėto su užmo- 
kes'czia. Vėlinu viso gero ir 
sveikatos jusu darbuose.

“ Esmių
sii .savo

:: Naujos ::
Mikai dos Karalienes 

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

atspėta kas buvo

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

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

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI, ... 50c ,

SAULE PUBLISHING CO.,

SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

szaukia in mus idant atsimintu
mėm'kad mirtis gali mus paim
ti 'bile kuri laika ir tuojaus po 
tam laukia mus Dievo sūdąs! 
Tieji žodžiai szaukia žmones 
ant darymo pakiltos nes gal tai 
jau paskutine ju valanda. Atsi
verskime prie Dievo visa musu 
szirdžia. Jis yra geru ir miela- 
szirdingu, kantrus ir atleidžia 
noringai visus musu nusidėji
mus, kas tik už juos szirdinjgai 
gailesi.

Kunigas apibarsto galva nu
sidėjėlio taip pat ir galva ne
kaltos yipatos, idant melstųsi 
ir pakutavotu už tuos, kurie to 
nenori, daryti. O kiek tai ran
dasi ant svieto tokiu žmonių 
kurie Pelenu Dienoje visai ne 
eina in 'bažnyczia? Svarbiausia 
įdalis pakiltos yra Įiasiiinkas

prisegtas laiszkO'lis: 
]) r i versta persiskirt 
mylimu kūdikiu, nes vyras 

Kokis tai vyrukas, isz St.' mano apleido ir neturiu isz ko 
Louis, Mo., paibego nuo savo 
pacziules net septynis kartus 
ir septynis kartus.. . sugryžo. 
Toji pora tikrai isz meiles ap
sivedė nes prieszingai, jau se
nei 'butu pasimetė ant gero.

maity'ti savo nelaiminga kūdi
ki. Nejeszkokite manės, nes 
esmių jumis nepažinsiama ir 
czionais negyvenu. Kūdikis pa
eina isz geru tėvu ir ji a ugi n-1 
kite. Szirdis man plyszta',isz 

■ gailefeiczio ir vardan Dievo mel- 
Dukte ūkininko R. Edwards, džiu susimylėkite ant mano ku- 

isz Dorsey, Mo., laike staigaus dikio. ’ 
tikejimiszko apkvaitimo, nuta-: Kromininkas suliko auginti 
re save 'nubausti už koki tai nelaiminga kūdiki nes savo ne- 
prasižengima. turi.

Tame tai tiksle, laike sniegi
nes viešnios, iszejo laukan, nii-

a i sakinama kokias daržoves so
dini i, kaip prirengti žeme ir t. 
t. Knygele užvardinta “How 
To Ųlant a Victory Garden” 
raszykite State Extension Scr-

i vices, arba State Agricultural 
Colleges. Seikanezias knygeles 
irgi galima gauti isz United 
States Department of Agricul
ture, Washington: Victory 
Gardens, City Home Garden, 
The Home Fruit Garden, Di- 
seascJResistant Varieties of 
Vegetables for the Home Gar
den. I

i Augindami Pergales Darželi

Amerikietis gali prisidėti prie 
i.-zlaimejimo 'karo maisto pro
dukcijos fronte. Ūkininkai pri
sirengė užauginti didžiausia 
derliu sziais metais bet Tauta 
įeikalauja visu Amerikiecziu 

i pagel'bos. Augindami daržoves 
!ir vaisius ir sudedami atsargiai

Juozas Gaizauskis, isz I eo- ju ])US m,a.ža žiemos metu, 
plesze nuo saves drapanas irj’hi, HL, raszo: — Prisiuneziu kjelkvjei)a szeimyna papildys 

Kada ja te-1 jums'užmokesti ant viso meto,1^^ ,kiekį pa^kiįstyto maisto.
'už laikraszti “Saule.” Dova- Xamie sudetas bankose mais- 
i nokite lead pasivėlinau nes ne
buvo doleru'ku ant užmokėji
mo. Aeziu už nesulaikyma laik- 

!raszczio.

mėtėsi ant žemes.
vai surado, ji buvo jau sustin-; 
gus ant smert.O !

Yra tai vaisei Medingu tike-.
... ... tymui.

Office Of War Information 
Washington, D. C.

Barzduoti Laivoriai Neturėjo Laiko Nusiskust

Szito Amerikoniszko sub marino laivoriai taip sunkiai 
dirbo per kelis menesius, skandydami Japonu laivus, Paci- 
fiko mariose, kad neturėjo laiko nusiskust barzdas. Tasai 
submarinas atplaukė in Amerika ant pataisymo.

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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Po tam(i>o velniu kitur trankia.Milžiniszkas Ir Mažiulelis Tankas

Baisus Atsitikimas Vienoje apygardoje Džerzes Žinoma, vyras turi fundytie,

nukenczia

Atsilankiau anoje dienoje, 
Tai rots ka bobeles ten iszdaro 

Ir visokes funes padaro.

Didžiauses Amerikoniszkas tankas sziadien yra M6 ku
ris sveria net 60 tonu o mažiauses tankas sveria 16 tonu. To
kiu tanku Amerika nusiuntė daug in Rusija ir Afrika.

* * *

Tai jau be velniu neapsieina, 
O jeigu kokia isz kitur |

BALTRUVIENE

TIKTAI 5(M O ATLAIKYSI
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T.

Aszaros byrėjo isz akiu tei
singo peczkurio.

— Negaliu iszreikszti mano 
paddkavojimo — susijudinęs 
tarė. — ’O! nelaimingas atsiti
kimas, jeigu ne tamsta tai butu 
mane padeja in kalėjimą Rich
mond’e o kasžin ar bueziau ga
lėjas iszgclbeti savo nekalty
be!

Labai deikavojo Auszriutei, 
ji-gi atsisveikinusi su juom nu
ėjo iii bagažu vagona. Rado ten 
tarna geležinkelio, kursai sėdė
damas kampe ant vienos isz 
skrynių miegojo. Auszriute pa
budino ji ir spausdama jam in 
ranka deszimts doleriu, pa
klausė :

— Ar nepažinstama ponia, 
kuri vakar likos nužudyta, tu
rėjo kokios skrynios ar gurbo 
szitam vagone ?

— O taip, — atsake tarnas. 
— Ji buvo atėjus czion vakar o 
inteikdama man penkis dole
rius, praszie idant geriau at- 
kreipeziau atyda ant jos skry
nios. Sztai ji pati ant kurios sė
džiu.

— Tai meldžiu atsitraukti. 
Noriu peržiureti daigtus miru
sios, gal yra kokiu popieru isz 
kuriu sužinosime apie pravar
de nežinomos.

Tarnas geležinkelio, pasikel
damas užklausė:

— Ar turi tamsta raktus?
— Neturiu, bet gausiu sau 

rodą, lengvai atidarysiu sk ry
me.

Atsiklaupė ir po valandėlei 
atidarė su prakisztu raktu.

Ant pat virszaus gulėjo bran
gus apredalai o po jais drobi
nes drapanos. Visus tuos daig
tus iszeme Auszriute.

Paskui rado detektyve maža 
geležine banka su raktu užra- 
kyta. Pakratė ja, niekas 
barszkejo, matomai 
pieros ir laiszkai. 
prakisztu rakteliu, 
1 šaudymui, atidarė
banka. Gulėjo kelios popieros o 
at dugno didelis baltas kon
ventas su paraszu: “Invento
rius mano visos asmenybes.” 
Visoki užraszai ir eiles popieru 
apiprekevimo, taip-gi bankos 
rasztu. Visas popieras apipre
kiavus vertes buvo apie in ke- 
turesdeszimts tukstaneziu do
leriu. Ant pat dugno gulėjo 
sanraszas visokiu brangeny
bių: auskaru, apyrankių, kaile
liu ir žiedu, taip-gi kaina kiek
vieno daigto buvo paraszyta.

Turtas nežinomos moteres 
sieke apie in szirnta tukstan
eziu doleriu. Tarpe popieru gu
lėjo pasiraszymas už užmokėta 
skrybėlė, ant to pasiraszymo 
galima buvo iszskaityti pra
varde nužudytos, kuri skambė
jo: Izabele Gaudžiute, Calliop 
gatve nr. 148, Naujam Orleane. 
Viską, popieras ir ta surasza 
visos asmenybes, Auszriute in
side jo in kiszeniu, manydama, 
jog tie popierai yra labai svar
bus. Tolimesnis pajeszkojimas 
neatidenge nieko įdomaus.

Sudėjusi atgal drabužius ir 
apredalus, atsiklaupė, idant už
laikyti s'kryne. Tuom pat laiku 
■iszgirdo sunkius, lyg vyriszkus 
žingsnius, atsigryžo ir pamato 
Haikyll’iu, kuris žiurėjo iii ja 
su žvilgsniu pilnu neapykantos.

Szoko prie jos, ji-gi pasikėlė 
ii- tikra sau, iszsieme revolveri.

— Ko tamsta, czion jeszlkai. 
Neturi tiesos atidarinėti skry-

nes ir mėtyt kitu daigtus!
— Tikrai turiu, juk tai eina 

apie patvirtinimą kuom buvo 
nepažinstama!

— Ir sužinojai tamsta apie 
ta?

— Taip, apie ta ir daug kitu 
akyvu žinių!

— Meldžiu man 
apie ka tamsta sužinojai!

— Taip laibai tamstai tas ap
eina? O jeigu asz nenoriu 'pa
sakyti? — tarė ramiai.

— Tad. . .
— Tad, — pertrauke, — tam

sta nori su manim tai]) pasielg
ti, kaip pirmiau su mano padė
jėju. Nepasiseks tamstai, 
r
| Toje valandoje atsirado ir 
Juozas.

Virszum vagonu norėjo du- 
sigauti in bagažu vagonu, žino
damas jog ten randasi Auszriu- 
te. Dar du vagonus turėjo per
eiti’kad sztai iszgirdo lyg knar
kimą iszsiverženti isz gerkles 
smaugenezios ypatos ir szeto- 
niszka juoką vyro!

Juozas pasislinko in kraszta 
vagono, pasilenke ir pamate 
pavoju kokis gresia jo poniai. 
Iszsitraukes revolveri, iszsitie- 
se kiek galėdamas.

Buvo tai ’paskutine valanda 
kurioje Harkyll’ius ketino drū
tu pastūmimu iszmesti per Įau
ga detektyve. Juozas nusileido 
pusiau kūno nuo vagono ir su 
visa jiega kirto revolverio

Trauks Darbininkus 
Prie Visokiu Darbu

Hitlerio Mokyklos 
Draugas
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Ant

sižengelio. Dideliam, jo p 
vingam krepszyje, 'buvo dubel- 
tavas dugnas. Ten detektyve 
atrado popieras aipiprekevimo 
ir banko rasztu kuriu numu
rai tiko su paduotais Izabelės 
Gaudžiutes. Sekanczia diena 
atstatyta Harlkyll’iui in tardy-! 
mo areszta, apart visokiu pri-l 
vedimu prisipažino prie kal
tes. Teisinga jo pravarde buvo’ 
Matjoszius Steinway. Izabele1 
Gaudžiute buvo jo pati su kuria 
apsivedė tik del jos turto. Tuo
ju us po keliu dienu gyvenimo 
moterystėje, persitikrino nelai
mingoji apie brutaliszkuma 
Steinway’o.

iStengesi jis iszgauti nuo jos 
pinigus o kada pati jam duoti 
nenorėjo, kankino ja ir musze.

Motere negalėdama ilgiau 
paneszti tokiu kankynių, ap- 

rankena Harkyll’iui in deszine l^ido narna nedorėlio persiskir- 
aki.

Kai]) sužeista žvėris nenau
dėlis suriko isz skausmo ir szo J'01’ sznipus prikalbinėjo idant 
ko atbulas in viduri vagono sugryžtu bet 
traukdamas su savim Auszriu
te. Toje paezioje valandoje jau 
nam detektyvui pasisekė in
kšti per Įauga in vagona. Ausz
riute atsistojo o Juozas metėsi 

su nepaprastu 
pa r mete žmogžudį 

ant žemes ir apkaustė ji pan- 
cziais.

Detektyve, sujudinta tokiu 
pasitarnavimu Juozo, suspau 
de ranka su padekavojimu sa
vo drąsiam padėjėjoj. Iszgirde 
sziurksztu baisa užmuszejo, at
bėgo valdininkai geležinkelio.

Harkyll’ius likos pernesztas 
in atskira vagona o peczku- 
rys Petras Gruszas paleistas 
ant liuosybes.

Juozas ir 'keli valdininkai li
ko prie llarkyll’iaus. Auszriu- 
tc-gi nuėjo in miegamąjį vago
na, kuriame liko skrynios pra-

daina su juom.
Steinway’as persekiojo ja ir

i a n t | liktada r i < > 
buvo po ! smarkumu

Mažiausiu 
po ilgam 
detektyve

nepasiseke jam; 
tas, kadangi Izabele in ji užsi- 
tikejima pamėtė ir del to buvo 
tokia baime perimta jog bile 
kas prisiartino, norėdamas 'kai-1 
keti su ja, netikėjo niekam, ta! 
parode jos kalba su Auszriute.!

Kada aplaike persiskyrimą,' 
surinko savo visa pinigini tur 
at, paslėpusi in rankini ykeb- 
vinga krepszi ir iszvažiavo isz.

Dvi mažutes balandėlės ant ba
liaus pribuvo, 

Kuris ana diena atsibuvo, 
Viena isz vienos apygardos, 
Antra isz apygardos kitos.

Pribuvo ne ant keliu adynu, 
Tiktai ant keliu dienu, 

() kad invales pinigu neturėjo, 
Ka daryyti nežinojo.

Su dviem szpicukais 
susipažino,

Su bambiliais nusirambantino, 
O tiedu ne hagai, 

Baidai kaip ubagai.
Be to, vienas kvoteriuka 

turėjo,
Ir to praleist nenorėjo,

Kongresas mano inkurti by
la kuris trauktu visus vyrus 
ir moteres prie visokiu ka
riszku darbu, isz priežasties 
trukumo vyru. Kongresme
nai James Wadsworth su se
natorium Warren Austin 
svarsto taji byla.

Oskaras May isz Filadelfi
jos, kuris dabar turi dinsta 
virszininko ant pardavinėji
mo kariszku bonu, lankėsi in 
mokykla drauge su Hitleriu 
kada da jis gyveno Vokieti
joj. Oskaras sako kad Hitle
ris buvo iszdykes vaikas ir 
likos iszguitas isz mokyklos 
už nelaba pasielgimą ir žve- 
riszkuma.

Neturėjo ne ant karu.
Mane 'kad atsieis kvailiu, 
Kad dims ant kelio pinigu, 
Negalėj sngryžt adgaliJsį 

Netured. mos dalios. 
Pradėjo vaiksztinet po stribas, 
Ar kokiu miclaszirdingu žmo

nių nesuras,
Kad kuom apdovanotu, 

Ar nors duonos szmoteli duotu.
Per tris dienas ubagavo, 

Nežinau ar ka gavo, 
O gal kas ant j u susimylėjo, 
Per kalnus namo palydėjo. 

Ar visos merginos tai]) daro, 
Ar visos be piniigu keliauja ant

in tėvynė, troszko idant pedsa- 
kis po ja prapultu.

Tas-gi, sužinojus per savo 
sznipus apie jos iszvažiavima, 
insedo vienok nematant Izabe- 
liai in ta pati traukini, pasislė
pė iii jos miegamąjį vagona o 
nakties laike užsmaugė ja.

Norėdamas paslėpt savo ped- 
saiki, aptepe savo rankas suo
džiais idant nukreipti nužiūrė
jimą ant peczkurio, iszeme po
pieras ir rasztus'bankos isz pa- 
kelevingo krepszio nelaimingos

Palicijantai Prigialbsti 'aukos ir paslėpė juos in savo.
j Žiedus ir krepszi užmusztosios 
nuneszes inde jo in skryne aug
liu. Pats pasidavė kaipo val- 
diszkas pakeistas. Sumanymu 
jo buvo atiduoti nekalta pecz- 
kuri in rankas teisingystes, gal 
butu ir pasisekė, jeigu detekty
ve jam neimtu užstojus kelio.

Matjoszius Steinway likos 
nuteistas ant mirties. Paimta 

i ir atiduoti artimiau-! 
Izabelės giminėms.

Toki atsitikima peibuvo Zo
fija Auszriute gryždama su sa
vo padėjėju, Juozu Ženklu in 
Philadelphia. (Galas

Ligose

Isz priežasties stokos dak
taru, Ridgefield, N. J., pali- 
cij antai lavinasi kaip prižiū
rėti ligonius ir serganczius. 
Sztai vienas isz palicijantu 
inleidžia gyduolių in aki ku 
dikiui, kuriam skauda akis.
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Tokias negalima vadinti 
merginoms, 

Tiktai naktinėms valkatoms.
* * *

užsiliko,
Mat uesenei'garnys beibo’ka 

■paliko,
Po tam baliukas atsibuvo, 
Ant kurio daug sveteliu 

pribuvo.
Su tokiu paredku tai jau gana, 

Bet vis ta pati atnaujina,
Į Tula rnergica uesenei atvyko,

Buk tai jis ja apdovanojo.
Ai- žinote mano dobilėliai,

Turite tokiu saugotis gerai
Ba tos'bestijos sarmatos neturi,

Ant nieko nežiūri.
Daugeli kartu nekalta vaikina,

Kaii) avina apsvaigina,
Po tam pasityczioja,

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Kada Japonai sugavo szita Amerikoniszka vyruką *?nt 
kares lauko, tai su juom pasielgė arsziau kaip su žvėrių: pla
ke ji su kumszczioms per veidą, dure szakemis, bade ji pei
liais ir paliko pusgyvi ant lauko bet kareivis E. O. Moore 
iszliko gyvas. Dabar yra jusu proga atmokėti už tai tiems 
žvaira-akiams už taja skriauda per pirkimą bonu kad tokiu 
budu atkerszyt tiems kankytojams musu kareiviu.

Czeveryku Biznis Pagerėjo

Ir ant vieno vaikino

Pinigu nuo vaikino ištraukia,

|64 pus., Did. 5x7col 
£ Tiktai, 10c.

Į MAHANOY CITY, 
• . . AT-Al

Ant Gavėnios! kk”™" 

arba Pasibudinimas prie apinislinffiji- 
Kanczios Vieszp. Jezuso Kristupo.' 
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,.................15:

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 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

1 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.

Nuo kada valdžia sumažino pardavinejima czeveryku, 
czeveryku kromai daro puiku bizni. Lyg Birželio 15-tai d., 
bus galima pirkti pora czeveryku ant ženklelio nr. 17. Pa
veikslas parodo viena isz kromu New Yorke kuriame parsi
duoda czeverykai ir moteres perka czeverykus isz laik 
kad turėti zoposti ant ateities.

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

ir Markes.
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Žinios Vietines Amerikonai Atlankė Jeruzalema

pi jos. Paliko:

—■ Seredoje prasideda “Pe
lenu Diena“ ir Gavėnios lai
kas. "s.

— Ponais Vincas Lazauskas 
isz Catawissa, Pa., gerai žino
mas ūkininkas, ana diena lan
kosi pais savo koistumerius, ir 
prie tos progos atsilanko in 
radakcįja “Saules,“ nes ponais 
Lazauskas yra musu szimt-pro- 
centiniu skaitytojam per dau
geli metu. Ac žiu už atsilanky- 
ma.

t Praeita Ketverga mirt 
namie gerai žinomais gyvento
jas Domininkas S vi n k u a s, nuo 
724 E. Malianoy uly. Velionis 
Gruodžio menesije likos sužeis
tas laike darbo ir parvažiavo 
isz ligonbutes nesenei. Girnas 
Lietuvoje, pribūdamas in Ame
rika apie 35 metus aidgal. Pri
gulėjo prie Szv. Juozapo para- 

Helena namie,
seržantą Juozą kuris tarnauje 
Camp Seibert, Alabamoje, ir. 
duktere Konstancija Schappe’- 
iene isz Pottstown, Pa., taipgi 
įbroli Martyna, gyvenanti Ba- 
kerton, Pa., sesere Lietuvoje, ir 
viena aiiuka. Laidotuves atsi
bus Utarniiiko ryta su bažny
tinėms apeigomis. L. Traškaus 
kas laidos.

— Kareivis Vincas Kerle- 
viezius, isz Augusta, Ga., lan
kosi pas savo tėvelius, Juozus 
Kerleviczius.

— Ponstva Juozai Blažei, j
510 W. Spruce uly., aplaikc ži
nia 'buk ju sūnūs Juozas, kuris 
tarnauja Parris Island, S. C., 
aplaike czina kapraliaus, mari
niu kareiviu ųulke.

— Valdžia apreiszke buk 
turės užtektinai kavos nes 
daug likos prisiunsta isz Pieti
nes Amerikos.

— ‘ Ana diena Kaiero bravo
ro virszinilikai iszrinko Char
les A. Domson kaipo preziden
tą tosios kompanijos nes Dom- 
sonas isztarnavo del tosios 
kompanijos 40 metu. Domso- 
nas pradėjo savo tarnysta nuo

V

Amerikoniszki lekioto j ai, turėdami kiek laiko, atlankė 
sena miestą Jeruzalema, kur buna priimti svetingai per te- 
naitinius gyventojus, kurie myli Amerikonus ir juos pa- 
guodoja.

Coaldale, Pa. j- Vincas Lai- 
gona likos užmusztas laike dar
bo Coaldale kasyklose.. Nelai
mingas žmogus ipaejo isz Lietu
vos ir pergyveno visa laika 
czionais. Paliko paczia, dvi 
dukteres ir du sūnūs.

ARESZTAVOS
MERGAITES

Kurios Slankioja Po
Miestą

:: ATSAKYMAI ::
DEL KELIU:— Nekarta ap- 

reiszlkem skaitytojams kad jo
kiu daneiszimn be paraszo, da- 
neiszimo ncitalipysime in lailk- 
raszti. Tik sugaisztis laiko ra- 
szyti claiieszimus in laikrasziti 
po tam ant jo nepasiraszyti. .

Turime turetie paraszo da- 
nesziko, kad mus apsaugoti 
nuo užpuoliku. Todėl, da karta 
prasergstame, kad be paraszo 
jokiu dąneszimiu netalpysime 
ir tokia daneisziimas randasi 
amžina atsisi redaktoriaus gur
bą.

Philadelphia, Pa. — Majo
ras miesto Samuels, iszdave 
ukaza kad visos mergaites, tu- 
rinczios 16 metu ir jaunesnes, 
turi būti namie po 11-tai valan
dai naktije arba bus uždarytos 
kalėjime. Isztyrineta buk to
kios mergaites trankosi po 
miestą su kareiviais po visokes 
urvas. Pagal daktaru tyrinėji
mą tai mieste baisei prasiplati
no tarp mergaicziu lytiszkos 
ligos ir užsikreczia jos kito
kioms bjaurioms ligoms o tarp 
kareiviu tosios ligos pasidau
gino ant 200 procento.

Szaudo Lietuvius Už
Mažiausia Priekaba

Ūkininkas Dave Avims
Pastipti Isz Bado

Motina Sukapojo Duk
ters Ant Smert

Smitsville, W. Va. — Baisi 
tragedija atsitiko name Beno 
Fisher, kuriame motina, 48 me
tu, sukapojo savo trylikos me
tu dukrele kirviu, po tam pati 
persipjovė gerkle mirdama in 
kėlės minutas vėliau. Manoma 
kad nelaiminga motina turėjo 
staigai netekti proto.

Paaukavo Gyvasti Už
Savo Vaikus

Alton, W. Va. — Didele jaus
ią del savo vaiku, buvo prie
žastim sudegimo kales kuri in- 
bego in deganti narna gialbeti 
savo vaikus. Kilus liepsnai ka 
le iszbego laukan palikdama 
vaikus degancziam name bet 
vėliaus susipratus, inbego in 
vidų, geisdama iszneszti szu- 
niukus bet pati žuvo liepsnoje, 
paaukaudama savo gyvastį už 
savo vaikus.

Kariszkos Mamytes

Rusai Užldupineja Vokieczius
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Paveikslas parodo Rusu užklupima ant Vokieuziu, ant 
kares lauko, kur užmusze daugeli Vokiecziu užklupdami ant 
ju netikėtai. Vokiecziai negalėjo pabėgti in laika nes likos 
apsiaubti isz visu szaliu.

Nužudė Paczia Už $10

Buffalo, N. Y. — Ana diena 
likos surasta negyva, lovoje, 
Mrs. Gene Burak, 42 metu. Vie
na ranka moteres buvo perkirs
ta rodos su kirviu. Jos brolis 
taipgi likos aresztavotas kaipo 
žinantis kas papilde taja žu- 
dinsta. Badai vyras atėmė nuo' 
moteres deszimts doleriu priesz 
nužudymą jos. j

Bandė Maudyt “Beibe”j

Lietuvei Turi Atiduoti
Pieną Vokiecziams

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

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

ISTORIJEapie Ila isz 
-----------------  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
tuoklis 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.,

Kaunas, Lietuva. — Vokie
tijos Generalinio Komisaro in- 
sr.kymu Lietuvoje nustatytas 
pieno kiekis kuri turi pristatyt 
karvių laikytojai turinti tik po 
viena karve.. Jeigu karve lai- 

i koma mieste, tai jos savininkas 
turi pristatyti per metus 900 
'litru pieno; jeigu karve laiko-' 
i ma kaime, tai turi pristatyti, 
j per metus 400 litru. Karves I 1savininkes kaime vietoje pieno 
gali pristatyti 16 kilogramu 
sviesto ar lasziniu.

Vokiecziu “ypatingasis teis-i 
į m as ’ ’ Kaune, kaip raszo ‘ Kaue : 
nėr Zeitung,“ nuteisė szesziais 
metais sunkiųjų darbu kalėji
mo Kazimiera Piktuiži ir Jokū
bą Kregžde. Vytautas Sveti- 
kas nuteistas 5 metais sunkiu j u 
darbu kalėjimo; vienais metais 
paprasto kalėjimo nuteisė Nar
butu, kurio vardas nepažymė
tas. Jie buvo apkaltinti nuslė
pė 1,000 kilogramu medvilnes, 
kuri buvusi sudėta Kauno fa
brike “Audimas.“

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.Philadelphia, Pa. — Vera 

Sumpters, szesziu metu mer
gaite, bandė nuprausti savo se
sute, septynių menesiu, kaip ji 
mate savo motina darant. Bet 
kada mama parėjo namo isz 
sztoro, rado kūdikėli voneje 
prigėrusi o mergaite buvo pa
lindusi po lova verkenti.

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

Apie 500 moterių isz aplin
kines Atlantic City, pasiau
kavo būti-Mamytėms del ka
reiviu ir prižiūrėti juos visa
me kaip: užlopyt j u suply- 
szuses mandieras ir apatines 
drapanas, prisiūti guzikus 
kur reikia ir ta viską kur j u 
pagialba yra reikalinga. Vie
na isz tuju kariszku motine 
litu prisiuva szitam kareiviui 
guzika.

Tikriausia Burykla
Ann Arbor, Mich. — Emanu- 

į c liūs Hertler, 37 metu, prisipa- 
60 avims 

ener pranesza kad Vo-’pastipti isz bado nes nėtureio
j“ j laiko jas prižiūrėti ir szerti nes 

Vilniuje nuteisės mirties baus-j turėjo užsiėmimą fabrike. Ka
me du vyrukus, 17 metu amž.Jda kaimynai pranesze valdžiai 
Stepą Keruli ir 20 metu amž.' apie tai ir pribuvo inspektoriai 
Joną Breiva. Isz Vilkijos, Kau-'tai rado karves ir arklius grau- 
no apskr., kilęs Pranas Jurgai
tis, 26 metu amžiaus, Vokie
cziu “ypatingojo teismo“ taip- 
pat nubaustas mirties bausme.

Kaip del Jono Breivos, tai laszįrdinga pasielgimą su gy-

Vilnius.—LaikTasztis ‘‘ •Kail- 'žino buk dSTve"

žemiausio laipsnio lyg pręzJa kiecziu “ypatingasis teismas

Bedarbis Ap’aike
$50,000

Sudejo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir motoru.

VISOS TRYS 
KNYGUTES 

“SAULE” 
MAHANOY CITY. PA.

dentui.

SHENANDOAH, PA.
—- ^PrShas Czebator, 40 mc- 

iikols pastatytas’ op $2,000 
kaucijos, už užklupima ir pri
vertima ant įsujbjaurinimo Ro
žes Aranoff, 26 metu moterėlės 
isz Height's. Teismas bus lai
komas Potts v i lies sude, Gegu
žes menesije. Czebator pasiū
lė nuvežti ja namo, kada ėjo isz 
krutamiiju paveiksi!u ir pasi
vėlino paskutinio bosą. Vi e to
je ja nuvežti namo, tai sustojo 
ant kalno kur s|pyre ja ant pa
sidavimo, bet ant galo nuveže 
ja namo. Aranoff hene yra mo
tina trijų vaiku, praneszdama 
apie tai palicije, kaip jisai su 
ja pasielgė.

— Seržantas Juozas Bal- 
tuszkeviezius, 27 metu, sūnus 
Ellos Baltuszkeviczienes, likos
užmusztas eroplano nelaimėjo , iausia bausme. 
Naujoj Gvinoje. Baltuszkevi- 
czius su kitais iszleke atlikti 
kariszka užduoti ir ju eropla- 
nas susidaužė pustyneje.

J Franas Palubinskas mira 
namie po trumpai ligai. Paliko 
paczia, tris dukteres, keturis 
sūnūs ir anūkėli.

žiant lentas tvarte, isz bado. 
Kaltininkas likos nubaustas 
tik ant 30 dienu in kalėjimą ir 
užmokėti 60 doleriu už nemie-

Arielkos Monopolei
Uždirbo 33 Milijonus

Doleriu

praneszama, kad jis dirbės siu
vėju Vilniaus kailiu fabrike 
“Kailis.“ Breiva buvo apkal
tintas tuo, kad isz fabriko ke
liais atvejais iszsineszes po kai
lio gabalėli, isz kuriu rengęsis 
pasisiūti savo apsiaustui pamu- 
szala. Vokiecziu laikrasztis 
pamini, kad J. Breiva niekuo
met nebuvo baustas ir “nedaro 
nusikaltėlio inspudžio.“ Pag
al laikraszczio, jeigu “nusižen
gimas kaip kam atrodo men
kas,“ tai esą reikia kovoti su 
kraszte inprastu nuolaidumu, 
todėl “netenka stebėtis sunk- 

Kaip kalte ap- 
sunkinanczia aplinkybe, laik
rasztis pažymi, jog kailiai bu v 
skirti frontui.

vuliais.

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

Harrisburg, Pa. — Pennsyl- 
vanijos arielkos monopolei in 
meta laiko uždirbo 33 milijo
nus doleriu. Praeita meta tam
paežiam laike valstija uždirbo Henrietta Clapper, naszle ir 
24 milijonus doleriu. 'bevaike isz Nebraskos.

Ashville, Tenn. — Raymond 
Grayson, bedarbis, neturėda
mas jokio užsiėmimo per kelis 
metus isz priežasties paliegi- 
mo sveikatoje ir be cento prie 
duszios, ketino atimti sau gy
vastį isz nusiminimo kad sztai 
laiszka-neszis ta j a diena atne- 
sze jam laiszka kuris jam ap- 
reiszke buk pasiliko locnininka 
50 tukstancziu doleriu turto, 
kuri jam paliko jo teta, Mrs.

fr*****^***^********^******************************

Muszei Ant Bunos - Sužeisti Atneszti In Abaza

Girardville, Pa. — Ponia Ona 
Balutiene, 32 metu, randasi 
Ashlando ligon’biiteje kur gy
dosi ant kojos ir szonkaulin 
nes likos skandžiai sužeista p.er 
troka Aslilande.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Istorija apie Amžina Žydą. 
>o kelione po svietą ir liudyma? 
apie Jezu Kristų. 20 Centai.

’ Saule, Malianoy City, Pa.
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SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Po teisybei Australiecziai iszgujo Japonus isz salos Buna bet panesze dideles ble-, 
dės. Afrikonai atnesza sužeistuosius kareivius in abaza ant apžiūrėjimo. Ant deszines ma
tome kareiviiy szaunanczius in Japonus kurie randasi tik szimta mastu tolumo.

Szitas Avinas Pažysta Dundėjimą Armotu
Amerikonai labai didžiuoja

si isz savo gyvuliu nes turime 
geriausius ant svieto.

Anglija taipgi didžiuojasi 
isz savo gyvuliu. Daugelis isz 
musu veisles galviju, aviu ir 
arkliu paeina isz Anglijos.

Daugelis isz musu ūkininku 
mano jog jiems szimet buvo 
sunku psr trukumą darbininku 
ir maszinu. Bet Anglijoj da 
sunkiau buvo ir paszaro trum
pa, mėses yra didelis trukumas 
kuli yra labai reikalinga per 
gyventojus o Vokiszki eropla- 
nai užmusze daugeli gyvuliu 
ant lauku Anglijoj nuszaudami 
juos ir tas da labiau sutrumpi
no visokios mėsos.

Turime apie tai visados atsi
minti — pirkime bonu kiek tik 
galime.

Turime dvi geras priežastis 
ant pirkimo kariszku bonu. 
Pirmutine yra, kad už tuos pi
nigus galėsime nupirkti musu 
kareiviams ginklu, eroplanu ir 
tanku kuriu jiems reikia ko- 
daugiausia. Antra yra, kad tie 
tonai yra saugus ir niekad ne
nupučia ant vertes. Sugražins 
jums trecz-dali daugiau, in de- 
szimts metu, negu jus už juos 
mokėjote. Jeigu jums yra rei
kalinga pinigu tai po 60 dienu 
galite atsiimti juos sugražinda
mi bonus valdžiai. PIRKITE 
BONU DABAR — prigialbesi- 
te jusu tėvynei Amerikai ir 
prigialbesit patys sau — galite 
pirkti bonu banke ar paczte.

Szitas praneszimas yra prisiunstas per 
Amerikos iždą ir apgarsintas per 

“Saules” Redyste
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