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Isz Amerikos
VAGIS SUGRAŽINO

PAVOGTUS BONUS

Bet Pasiliko Pinigus

' Lowell, Mass. — Ir tarp va
giu randasi unaras kaip pasi
rodė ana diena isz prisiunsto 
laiszko del Frano Reilly, kuris 
aplaike per paczta pavogta $25 
bona kuri vagis pasiėmė api- 
pleszdamas jo narna kada nesi
rado jo namie. Laiszke vagis 
rasze: “Buvai geras pirkti bo
na todėl tau ji sugražinu bet 
laikrodėli ir maszna su pini
gais ir kitais dalykais, be ku
riu tu gali apsieiti, o man yra 
reikalingi, pasilieku sau.” — 
Acziu tau.

Straikieriai Gumo Suti
ko Ant Prezidento Roo- 

sevelto Paraginimo

Akron, Ohio — Straikieriai 
sutiko sugryžti prie darbo ant 
prezidento Roosevelto paliepi
mo ir 5,000 darbininku Good
rich dirbtuvėje sugryžo prie 
savo darbu. Firestone dirbtu
vėje taipgi sugryžo darbinin
kai — viso dabar sugryžo prie 
savo darbu apie 31,000. Gene
ral Tire & Rubber dirbtuvėje 
taipgi sugryžo 3,000 darbinin
ku. Straikieriai suprato kad 
per straika tik perszkadija sa
vo sklypui laimėti kare.

Nauji Rekrutai Aplai- 
kys Daugiau Urlopu 

r" ——_
Harrisburg, Pa. — Tieji vy

rukai, kurie bus priimti ant 
tarnystos, tuoj aus aplaikys tris 
sanvaites urlopo sugryžti namo 
ir. sudavadyt. savo, reikalus. 
Kitados nauji kareiviai aplai- 
kydavo tik po 14 dienu. Badai 
taipgi bus paliuosuoti nuo tar
nystos visi vyrai, kurie yra tė
vais.

Nemokėkite Daugiau 
Kai 11c Už Švara 

Kopūstu

Washington, D. C . — Val
džia pranesza visiems kad ne
mokėtu daugiau už kopūstus 
kai 11 centu už švara. Jeigu r i /' • V sztorninkas ar ūkininkas imtu 
daugiau kai 11 centu už švara, 
tai praneszkite valdžios agen
tams arba maisto administrato
riui District OPA, Lincoln 
Building, Scranton, Pa., arba 
jusu aplinkinėje.

■ .’U’*' ______________________ ____________

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

Bondus ir Markes.

NEDORA MOCZEKA

Nužudė Podukte Su Su
trintu Stiklu; Bandė Ir 

Vyra Taip Nužudyt
Kalamazoo, Mich. — Dvyli

kos metu Wilhelmina Mullen, 
kurios subrozdinta kuna sura
do artimam ežere, likos pirma 
nužudinta per suvalgyma duo
nos in kuria buvo inmaiszyta 
sutrinto stiklo, pagal daktaru 
pripažinimą, po tam ji buvo in- 
mesta in ežereli per savo mo- 
czeka, Mrs. Lena Marshall, ku
ri vėliaus likos aresztavota.

Mergaites tėvas, kuris pavo
jingai serga, pagal daktaru 
nuomone, taip suvalgė sutrinto 
stiklo, kuri jam toji nelaba bo
ba inmaisze in valgi. Likos jis 
nuvežtas in ligonbute po dingi
mu! dukreles apie kurios mirti 
jis nieko nežinojo.

Beveik visa szeimyna apsir
go nežinoma liga ir manoma 
kad toji prakeikta motere no
rėjo visus nužudyti idant už
griebti vyro turtą ir insziurenc. 
Mullen apsipaeziavo su taja 
moteria du metai adgal bet nuo 
pat pradžių jiedu gyveno nuo
latiniam nesutikime ir burda
vosi beveik kožna diena. Jis 
pildė dinsta vietinio sargo.

Kirmėlė Sugražino 
Jai Kalba

Pottstown, Pa. — Eidama 
namo per laukus, Ona Carson, 
20 metu, susitiko su negeistinu 
svecziu ant tako nes priesz ja 
gulėjo susisukus didele kirmė
lė. Mergina taip persigando 
kad pradėjo rėkt: “kirmėlė, 
kirmėlė!” ir bego namo kur 
apsakė szeimynai kas atsitiko. 
Szeimyna isz nusistebėjimo 
stovėjo iszsižioja ir klausė mer
ginos apsakymo nes per de- 
szimts metu ji nekalbėjo ne žo
delio nes patrotino kalba per 
didele iszgasti o dabar vela per 
iszgasti adgavo kalba. — Kar
tais ir kirmėlės buna žmogui 
naudingos.

Tikra Herodas-Boba
Detroit, Mich. — Nathan Gil

bert užvede teismą priesz savo 
paezia ant persiskyrimo nes su 
ja ilgiaus negali gyventi nes 
kaltina ja buk su juom pasiel- 
gineja arsziau ne kaip su gyvu
liu, tankiai ji taip sumusze kad 
turėjo pergulet lovoje kėlės die
nas, turi jis namie viską dirbti, 
pati nepavelina jam niekur isz- 
eiti ir neduoda ne cento ant ta
bako.

Gal mylimi skaityty to j ai pa
sakys: “kodėl jis jai neiszlupa 
kaili?” Vėl, vyras norėtu tai 
padaryti su mielu noru bet už- 
mirszom pasakyt kad jo paeziu- 
le sveria 262 svarus o vyras 
sveria tiktai 136 svarus ir kaip 
jis drystu mestis ant tokio kal
no?

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

Kinai ana diena iszkele bankieta ant garbes Amerikonu Chungking, Kinuose. Ki
tam paveikslelyje matome Generolą Joseph Stillwell, kuris valdo aplinkine Burma-Indijoj. 
Priėmimas Amerikonu buvo prietelingas. _ ____

Kur Galima Ir Kur
Negalima Važiuoti

Isz priežasties stokos gazoli
no, valdžia uždraudė važinėti 
automobiliams in pasilinksmi
nimo vietas arba ant nereika
lingo važinėjimo bet svarbiuo 
se reikaluose valdžia pavėlina 
naudoti automobilius ant se- 
kaneziu reikalu:

Važiuoti pildyt savo bizni ir 
profesija. Atlankyti kapines. 
Važiuoti ant pamaldų in bažny- 
czia ir ant laidotuvių. Važiuoti 
in suda ant teismo arba kaipo 
liudininkas. Daktaras gali at
lankyti ligonius ir savo pažys
tamus. Galima važiuoti jeigu 
yra pavojus mirties arba ko
kios nelaimes. Kareivius, kurie 
atsilanko pas gimines, galima 
juos vežti ant geležkelio staci
jų jeigu negalima nuvažiuoti 
jiems ant boso. Taipgi yra 
galima važiuoti ant užbaigimo 
mokslo kolegijose arba mokyk 
lose. Galima važiuoti pas dak
tarą arba pas dentista ant gy
dymo. Galima važiuoti in baž- 
nyczia pažiūrėt szliubo, kriksz- 
to ar dirmavones bet ne in na
mus ant baliaus. Galima va
žiuoti in restauracija pavalgyt 
jeigu negalima nueiti namo. 
Galima vežti vaikus in mokyk
la ir atlankyti sztorus ant nusi
pirkimo reikalingu dalyku. Ga
lima nuvežti ligonius in ligon- 
buezius arba jeigu motere tiki
si gimdymo kūdikio. Galima 
nuvežti keleivius ant geležkelio 
stoeziu jeigu negalima nuva
žiuoti bosu. Galima nuvažiuoti 
apžiūrėti savo kariszkus dar
želius kur žmones turi pasiso
dinę daržovių del savo sunau
dojimo. Taipgi galima atlan
kyti ligonius kurie pavojingai 
serga bet tik su paliudijimu 
nuo daktaro.

Bet jeigu galima gauti bosą 
ar keliauti geležinkeliu tai pa
tariama važiuoti ant ju o ne au- 
tomobilium.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Žymus Amerikoniszki Vadai Pavieszinti Per Kinus Keli szimtai Allijentu kariszku eroplanu 
vela užkupo ant Vokietijos, bombarduodami 
Essen ir kitus didesnius miestus bet 23 Allijentu 
eroplanai ir tosios keliones nesugryžo.

Motina Paskandino Sa
vo 2 Mažas Dukreles

Pittsburgh, Pa. — Jausdama 
kad jai galvoje kas tokis truko, 
27 metu Mrs. Raymond Gump 
nunesze savo dvi dukreles Mae, 
2 metu ir Katriute, 4 menesiu 
amžiaus, in vone ir jas laike ten 
po vandeniu pakol jos neteko 
gyvasties. Abi aukos likos su
rastos per tęva kuris sugryžo 
isz darbo. Kada vyras užklausė 
paezios del ko ji taip padare, 
tai motere jam atsake tik tiek: 
“Pajutau jog man galvoje kas 
tokis sutruko ir nežinojau ka 
darau. ’ ’

Po užsimuszimui j u pirmu
tinio kūdikio, kuris puolė nuo 
trepu keturi metai adgal, mo
tere sirgo proto liga ir gal tas 
buvo priežastim jos staigaus 
papaikimo.

Rado Auksą Paslėpta 
Skiepe

Port Carbon, P. — Menesis 
laiko adgal Jonas Doyle pradė
jo kasti gilesni skiepą, po savo 
namu. Žeme nesze jis su vied- 
rais ir pyle ant kiemo. Ana die
na jo motere pradėjo krasztyti 
toje žeme j e ir surado auksini 
pinigą. Nepaliove krapsztyt že
mėj e ir ant galo surado 110 do
leriu aukse. Nuėjus in skiepą 
isz kur vyras žemes kasė, užti
ko maža kvietku puoduką ant 
kurio buvo antspauda tu j u pi
nigu, kas pasirodė kad tieji 
auksinei pinigai paėjo nuo 
szimto metu adgal. Pinigai yra 
po 20 doleriu aukse. Isz kur tie
ji auksinei pinigai paėjo tai ne- 
žine bet manoma kad buvusia 
locnininkas tojo namo turėjo 
juos paslėpti skiepe ir mirda
mas neturėjo laiko apie tai pa
sakyti kaimynams.

Doyle turėjo pinigus indeti 
in banka pagal valdžios prisa
kymą o in ju vieta aplaike bu- 
maszkas.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Essenas Smarkiai 
Bombarduotas

175,000 Rusu Užklupo Ant 
Vokiecziu, Rusai Perkirto Vo
kiecziu Linija Ant Kaukazo, 
Daug Vokiecziu Užmuszta, 2 
Trukiai Sunaikinti, 48 Eropla

nai Suszaudyti
Allijentu eroplanai smarkiai 

užklupo ant Esseno, kur randa
si dideli fabrikai ginklu ir amu
nicijos, sunaikindami beveik 
puse miesto. Daugiau kai 1,000 
tonu bombų likos numesta ant 
tuju vietų. Taipgi numėtė tuks- 
tanezius bombų ant Sardinijos 
ir Pantallerio, Italijoj. ‘

Italija sziadien yra didėlėje 
baimėje kad Allijentai užklups 
ant jos isz visu pusiu todėl 
Mussolini paliepė apginkluoti 
pakraszczius Sicilijos ir Sardi
nijos. Gyventojai yra dideliam 
pavojuje ir nerimastyje. Tele
gramai vela skelbia buk Italija 
geidžia padaryti taika su Alli- 
jentais.

Italiszki pamarinei miestai 
likos smarkiai bombarduoti per 
Allijentus kaipo ir Sardinia. 
Bledes buvo milžiniszkos o ka 
kulkos nepadare tai ugnis už
baigė savo darba. Keli laivai 
likos paskandyti. Allijentai 
taipgi sunaikino dideli prūdą 
Tirse, isz kurio iszsiliejo mili
jonai tonu vandens, užliedamas 
dideli plota žemes, padaryda
mas daug bledes ir badai dau
gelis žmonių pražuvo.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

LONDON — Rusai perkirto Vokiszka li
nija prie Kubano, užmuszdami dideli skaitlį Vo
kiecziu ir paėmė daugeli in nelaisve. Tame už- 
klupime dalyvavo net deszimts divizijų Rusu. 
Badai Rusai pradėjo nauja frunta priesz Vo- 
kieczius ant Kaukazo. Ant dvieju myliu karisz- 
ko frunto tęsiasi kruvini musziai. Rusai suszau- 
de 48 Vokiszkus eroplanus ir paėmė daug in ne
laisve, suszaude du kariszkus trukius su karei
viais ir sunaikino daug amunicijos stoeziu. Vo- 
kiecziai patys per reidio pripažino nelaime ir sa
ke jog negalėjo atsispirt smarkiam užklupimui 
Maskolių.

Washington — Amerikoniszku kareiviu 
musziuose, ant Attu salos, su Japonais, žuvo ne 
tiek daug Amerikonu kaip isz pradžių buvo ma
nyta. Pagal valdžios apskaityma tai Afrikoje 
nuo Lapkr. 8 d. lyg Gegužio 15 d. Amerikonu 
likos užmuszta 2,184; sužeista 9,437 ir nesu
randamųjų yra 6,937.

Tunisijoj, Egipte ir Libijoj Vokiecziu likos 
užmuszta 30,000, sužeista 26,400 o paimta in 
nelaisve 322,400.

Vokiecziai Apipleszi- 
neja Lenkiszkus

Gyventojus

London (O.N.A.) — Vokie
cziai apipleszineja Lenkiszkus 
gyventojus nuo visko ir tai ne 
tik nuo drapanų bet ir visokio 
maisto, palikdami juos dide
liam varge ir badaujanezius. 
Ūkininkai negali užauginti nie
ko, valdžia už tai juos baudžia 
ir iszsiuntineja in kur kitur 
ant apdirbinejimo lauku. Dau
gelis gyventoju, neturėdami 
maisto, maitinasi lapais ir žie- 
via.

Apleido Savo Vyra,
Meilužis Ja Nužudė

Davenport, Iowa — Palicija 
daro tyrinėjimus ant szmotu 
supjaustytos moteres kuria su
rado nužudyta ant ukes, praei
ta sanvaite, tiksle dažinojimo 
ar tai tikrai yra motere Petro 
Droyer, isz artimos aplinkines.

Palicija aplaike nuo vyro 
laiszkeli kuriame rašzo buk tai 
jo pati kuri nesenei pabėgo nuo 
jo su kokiu tai vyru, su ku. 
riuom ji buvo susineszus. —■ 
Kokis gyvenimas, tokia ir mir
tis. i j



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
'kai didesniu ir mažesniu gaspa- 
doryseziu Lietuvoje, likos isz- 

’ siaust i in kitur o ju vietos likos

OPA STENGIASI SU
MAŽINTI PRAGY-

užimtos per Volkiszkus kolonis- 
-------  t us atsiiinstus isz Vokietijos. į 

Kaip mažai žmonių apmisli-j Daugiausia tuju kolonistu rau
na ta, Ika kalba ir apver'kineja dasi Lietuvoje prie Prusiszkol 
senovės laikus o tokiu turime rubežiaus. Tieji nelaimingi 
tarpe mus szimtus tukstaneziu. ventojai 
Daugelis tuju žmonių

VENIMO KAINA

džia palengvino szeimininkems džios prisiege nubausti; ir tie 
atlikti savo dali užlaikymo pre-pkurie pabėgs nuo nubaudimo 
kiu nustatymo ir taip sunaikin- nciszsisuks nuo Vokiccziu žino
ti “juodąją birža” (blačk mar- uiu intužimo, priesz gauja kuri 
ket). —' ‘.IJ.A.U. jiems'pažadėjo pasiauti ir prive

ŽINIŲ APŽVALGA

liąs bet jie nepaliaus ir mes ga- sprendimą. Tas irgi taikoma 
limo tikėtis taikos-pasiulijimu Japonams ir tiems Italams ku- 
isz aplinkiniu tautu. Bus taikos Tie prisidėjo prie sziu prasikal- 
pasiulijimu irgi, isz beszaliszku timu. Tada prasidės bandymai 
tautu,'kurios nori taikos tik su- iszsisukti tu, kurie manys, kad

y-|mažinti didelia 'kaina pra
tinėjo pali'kti viską1 gyvenimo, Ofisas Kainu Ad-j 

saiko: paskui save o nekurie net note- ministracijos [O 
“Brolyti, senovės laikai tai bu- ko geru drapanų kurias Vo’kie- gi 
vo nors apie ka kalbėt bet szia- ežiai iszdalino 
divn viskas yra tik szunc ver- ežiams, 
ta!” 1 ------- :

Toki rugotojai ir neužgana-' Kokiais liežuviais kalba gy-
dinti isz tebyriu laiku žmones ventojai Detroito, Michigan; vesta per CiPA, 
sau persistato jog vis'kas mai- Sziadien Detroitas yra tikras'to 
nosi ant blogesniu laiku vieto- Babelono Boksztas nes tame' 
je pagerėti bet tuom lai'k 
ka, ka aplink mus

Fer Elmer Davis, Direktorių, 
Office of War Information

de in prapulti.
Pirma, jie bandys, kaip jie 

l dabar bando, kiekvienu mela
gystes budu perskirti

v o tikslams.

gi U S

savo tautic- nas

J ung. 
j Tautas. Jie bandys isznaudoti 
į ] i'a v y d e j i m us ir n e pas i t i k e j i - 
mus tarpe tautu ir paeziose tau- 

1 tose, bandydami viską 'kas tik

is- mieste gyventojai kalba 32 kai-1 kiekvienoj krautuvėj, bet pi 
tie. liomis nes tiek kalbose gyven- gal invairias ruszis krautuvimatome, liomis nes tiek kalbose 

reiszkia kad svietas ne eina ad- tojai skaito knygas ir i;
ežius, nepriskaitant AngliszAOs tuves 
kalbos. Tarpe tuja kalbu ran
dasi Lenkiszka, Vokiszika, 
Francuziszka, Italiszka, Lietu- 
viszka, Ukrajiniszka, Rusiszka 
ir Žydiszka. Taipgi ne yra sto
kus czionais Esperantiszkos, 
Arabiszikos ir kitokiu kalbu.

gal bet eina pirmyn ir tojo pro- ( 
-greso jokis žmogus ne yra 
sztant sulaikyt.

Koki buvo tieji senovės lai
kai, tai gali aprokuoti tik tieji, 
kurie tuose laikuose gyveno. 
Žinoma kad mes visi, kurie tuo
sius gerus laikus pergyvenome, 
manome juos už gerus ir džiau
gėmės kad tuose laikuose gy ve
nome.

Bet sziuose- laikuose progre
so, pradedam suprasti koki tie
ji laikai buvo neužganadinanti 
ir neatnesze žmogui laimes, pa
sivedimo ir linksmybes.

Visoki iszradimai nuo tojo 
laiko, palengvino darba del mi
lijonu žmonių 
gaspadorysteje kaipo fabrikuo
se ir pramonėse. Visokios ma- 
szinos sziadien iszmeta žmogų 
isz sunkaus darbo, duoda jam 
proga geresnio uždarbio ne 
kaip kitados. Elektrikos pajie- 
gos padaro didesne dali nami
nio darbo, palengvindamos gas- 
padinei prie jos sunkaus darbo 
ir suezedina jai sveikata.

Senovės laikuose žmones bu
vo užganadinti balanoms, aly
va, žvakėms ir karasinu del ap- 
szvietimo savo namu ar grin- 
czeliu; sziadien paspaudi ant 
sienos guzikeli ir akimirksnyje 
turi szviesa kur tau yra reika
linga.

Kitados žmones naudojo jau- 
czius ir arklius ant gabenimo Į szios ndkeliavo amžinastin. Be
ta voro, po tam geležinkelius o veik kožnas kapas buvo pa- 
sziadien naudojame automobi-( puosztas žiedais ant atminties 
liūs ant ilgiausiu kelionių ir da kad gyvieji da neužmirszo savo 
greieziau ne kaip geležinkeliu, mylimųjų.
O kas turi daugiau drąsos gali 
lėkti per orą su eroplanu.

Seiliaus visokios ligos ir ama
rai smaugia tukstanezius žmo
nių,sziadien daktariszlka žinys- 
ta kovoja prieszais visokias li
gas ir jau amaru negirdėt ir 
sziadien visi žmones butu svei
kesni jeigu daugiau rūpintųsi 
patys apie savo sveikata ir ne
darytu klaidu savo gyvenime, 
patys užsikresdami visokioms 
ligoms. Czionais jau negalima 
kaltyt progreso tik patys save.

Kitados galėjo tiktai tureziai 
ir kunigaikszcziai siausti savo 
vaikus in mokslus, sziadien 
kožnas gali pasinaudoti isz 
mokslo jeigu neturėjo progos 
tai padaryt būdamas jaunu, tai 
dabar ant senatvės g«*. ___ -
pasinaudot.

Ne, negalima sakyt idant se-j 
noves laikai buvo geresni už j 
sziadieninius. Visikas aplinkui, 
mus duoda mums suprasti kad J

Diena Papuoszimo Kapu mi
rusiu — Decoration Day, pri
puolė Nedelioje.

Ir asz tarpe pulku žmonių 
nuėjau ant Lietuviu • kapiniu, 
Mahanojuj, atlankyti kapus sa
vo mylimos dukreles ir teveliu, 
idant sukalbėti kelis poterėlius 
už ju duszias. Inžengiau in ika-

, taip naminėje pines dairydamasis in abi sza-
lis. Priesz mano akis stovėjo 
liūdnas reginys. Duszioje paju
tau ka tokio nepaprasto. Slap
tas balsas iszsiverže man isz 
krutinės apreikszdamas man 
ežia yra ramybes namai — na
mai amžino pasilsio. Tai musu 
keliones pabaiga, visu prie
glauda. Tieji kapai kožna pri
ima po savo globa ir savo szal- 
ta skraiste juos pridengia. Czia 
viskas baigiasi: juokai ir links
mybes; vargai ir linksmybes, 
skausmai ir aszaros. Czia jau 
vieszpatauja amžinoji ramybe!

Balti akmeniniai kryžiai-pa- 
minklai stovi kaip aniuolai ant 
sargybes, beveik prie kožno 
kapo ir sergsti kunus kuriu du-

Tunisijos Pamoka
Laimėjimas Afrikoj gal ne-, , 1 . ,. . ir. , ,1 įgalėtu susilpninti Allijentu ka-

to’ks svarbus galutinam vedi-' , T. . . ., . , . ro ,pastanga. Jie bandys niti-mui karo kaip trys lemiamos , . v . ,. ‘ . * AI. . kinti žmones, kad yra nauj i’kovos 1942 metais — Midway,' , . , . ... , . ii Vokietija, saugi Vokietija, kail 
Stalingrad ir EI Alamein. Nes1, , , t ,. ,. . , 'butusaugumumsatszauktika-
jeigii mes būtume .pralosze nors . • i-

. . , . , i ra ir neaukoti daugiau gyvybių
viena sziu kovu, pergales 'želiąs1 
butu buvęs daug ilgesnis ir sun
kesnis. Visvien pasisekimas Af- 

y pat ingai

sumažinti dideles kai- 
ir paszalinti būda, pagalį 
kainos nevienodos kiek-1 

vienoje krautuvėje.
Pagal naujausia būda in- 

kainos mais-
nebus nustatytos pagal 

“labu preke” (ceiling price) 
a- 

o................. ruszis krautuvių
invairiose apylinkėse. Krau- 

bus sudėtos in ke- 
lasęs. Parduodami nu- rikoj yra svarbus, 

statytos 'kainos ta vora (price pobūdis invykio. 
fixed goods] krautuvei toje | Vokiecziai susilaukė to, ka 
paezioje klasėje turės praszyti kitiems davė— Lenkams, Glan- 
vienodu kainu. ' dams, Belgams ir Francuzams.

Keturios klases bus nustaty- Ir jie to negalėjo priimti. Ber
tos sekamai:

1— Mažos krautuves, kurios 
nepriklauso prie bendrovių ar
ba kompanijų.

2— Vidutinio didžio krautu
ves, kurios nepriklausomos.

3— 'Kompanijos, kurios turi 
daugiau negu 4 mažas krautu
ves.

4— Visos dideles krautuves.
Praeita sanvaite 130 mies

tuose, mažu nepriklausomu 
krautuvių pardavėjai gavo nu
statytas lubu kainas del duo
nos, sviesto, kiausziniu, miltu, 
makaronu, invairiu ru.*'ziu ke- 
nuoto pieno ir kito maisto. 
Gegužes (May) pabaigoje kai
nos bus nustatytos didesnėms 
invairiu apylinkių krautu
vėm

Ivno laikraszcziai skelbia, kad i . , ...ju pulkai Tunisijoj kovojo ly 
paskutinio szuolio. Bet jie ture-j 

I jo užtektinai amunicijos kada1 
jie pasidavė. Atrodo, kad jie 
turėjo visko pakankamai, isz- 

'slkvrus vieno dalyko — to, ka 
Rusai turėjo kada jie laike Sta
lingrade; ka mu'su marynai tu
rėjo pradžioje kovos Guadalca
nal, kada jie nežinojo ar kada 
nors jie sulauks i__________
ipalgelbos; ka Britai turėjo va
saroj 1940 m. kada jie vieni ko
vojo. Szi yra didele pamoka Tu- 
nicijos kovos — kad valdytoju 
rase negalėjo ta pergyventi — 
kad jie negali kovoti kada jau- 
czia, kad jie inveikti.

Tunisija inrode kad valdyto
ju rase sustoja kada jauezia

Mes girdėjome tokiu kalbu 
nuo Gen. Franco, Ispanijos dik
tatoriaus. Praeita vasara Gen. 
Franco pareiszke, kad laisvas 
pasaulis smunka žemyn, auka 
savo klaidu — jis kalbėjo apie 
musu pasauli — pasauli demo
kratijos ir laisves. Jis tada bu
vo insitikines ikad Aszis viską 
pergales. Bet po dvieju dienu 
po Tunisijos ir Bizertes perga
les, Franco staiga insitikino, 
ka i nei mes nei Aszis negalėsi
mo iszloszti, taigi jis pasinio 
taika dabar. Yra daug geru1 
priežašeziu kodėl Franco dabar j 
siūlo taika. Bet ar tai buvo jo 
paties pasiulijimai ar kitu per 
jo lupas, Washingtonas nekrei
pė domesio nes buvo pareikszta 
kad Amerika ir Britanija pri

itu susitarimu negu besanly- 
", Igiiiiu pasidavimu, arba visisz- 

ka pergale Vokiecziu.
Jie dar prie to nepriėjo, bet 

jau dabar platina gandus Vo
kietijoje, kad auksztuomencs 
iszmincziai gales sudaryti susi- 
gadinimo taika su Amerika ir 
Anglija ir kad tada Vokiecziai pms tSktai bosanlygini pasida- 
gales pulti Rusija visais že-,vima‘ 

Imiszkais turtais ir stiprumu.
I Czionai 
kad jie gali taip pat susitarti su 
Rusija ir tada su mumis greitai 
apsidirbti. Tikslas tu gandu 
yra kad jeigu mes nenorime ju 
susigadinimo su Rusija, mes 

'turime claryti taika su Vokie- 
j ežiais. Lyg sziol, niekas nėkrei- 

n rhn ' P© dėmesio in tas tuszczias kai- i tJl.KIlldl U cl L Del

Toksai pasidavimas reiszkia

jie gales.
Naciu partijoj kils revoliuci

ja arba sukėlimas kariuomenes 
priesz visus nacius; arba isz 
vien sudėta generolu ir biznie
rių su keikiu nežinomu vardu 
prieszakyj, bi ka kad tik iszsi
sukti nuo pražūties kuri ju lau
kia. Visi tie iszsisukinejimai 
neapgaus tu, kurie turėjo gy
venti po Vokiccziu priespauda. 
Ir neapgaus tukstanezius žmo- 

Įniu Anglijoj, kur 50,000 vyru, 
moterų ir vaiku žuvo nuo Na- 

iciu bombardavimu. Bet dabar- 
I tines Naciu melagystes inrode 
l kad jie nori apmuilinti žmones 
į musu szalyje. Mes toli nuo ju ir 
Į dar nematom pasekmes karo.
Mes visi norėtume pamatyti 
pergale su ko mažiausia auka 
gyvybių. Taigi Vokietijos va
dai tiki, kad jie gales mus ap
gauti ir pasiūlyti “pergale”' 
kuri visiszJkai nebutu pergale 
bet paliktu Vokiecziams dau-

jie skleidžia gandus, pi aptilti visiems V okietijos vai- o-umm ju pagrobimu. Kuri butu 
džios vadams ir visiems ju pa- pradžia kitos paliaubos ir kuri
kalikams kurie padėjo kankin- nesitenstu net dvideszimt me-
ii ir nužudyti tukstanezius už- fa. Žinodami ta viską, Allijentu 
imtuose krasztuose. Kaip Prez. į diplomatai pareiszke Casablan- 
Roose veltas pareiszke praeita'kos doktrina — ne jokiu sanly- 
Spalio men., vadovai sziu pra-' gU, prieszui, iszsikyrus besanly- 
sižengimu bus apkaltinti ir nu-'gpp pasidavimu.
teisti pagal kliminalio teismo Office of War Inf., Washington, D.C.
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Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 

50c., o aplaikysite knygas per paczta.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. 1

Buvo ir tokiu kapu ant kuriu 
nesirado ne mažiausio žiedelio, 
buvo apleisti ir užmirszti per 
gyvuosius!

Ak kapai, kapai! Jus kasdien 
priimate žmones, tukstaneziais, 
po savo globa. Visus lygiai pri
imate — karalius ir vargdie
nius, turtingus ir šilimus, tė
vus, motinas, brolius, seseres ir 
mylimus vaikus; visokio am
žiaus ir luomo ir visus tokia 

Į pat skraiste pridengsite, visus 
lygiai užganadinsite, visiems 
ramybe suteiksite.

Bet czia tiktai kunui ramybe 
suteikta. Duszia czionais ra- 

I 
my'bes neranda.

Brangus skaitytojau, tan
kiai prisiminkie sau kapus o jiel 

;ali tuomilparagins mus prie geresllio gy
venimo, kuri czia iszvargia ga
lėsime ramiai juose atsigulti o 
musu duszios atras tada amži
na ramybe danguje.

I Silsekis mylima dukrele 1 re
tai netiesa. Esame tvirtais jog'na mauo tėveliai, brolelei ir 

sesutes tuose kapuose ir lai 
ju.su duszios džiaugiasi kara
lystėje dangaus o mes czionais 
ant žemes, kurie da esame gyvi, 
neužmirszime jusu atminti. 
Amžina atsilsi jums!

tieji, kurie sziadien apverfkine- 
ja tuos “senoviszkus gerus lai
kus” nenorėtu atsikratyt nuo 
sziadieniniu gerybių ir links
mybių, jeigu reikėtų juos per
mainyt ant senovės ‘Zeru lai-

Paeinu žinios buk Įoęuinin-
pirkite Apgynimo Czedinimo 

Bondus ir Markes.

I tadžioje Birželio-June ]-aLĮ inveikta. Viena diena taip! 
kainos bus nustatytos del 80'/o atsitiks Vokietijoj — taip bu- 
(nuoszimczio) maisto kuris per- vo praeitame kare —kada tau- 
kamas szeimininkiu. Dar prie fjnįs ripas Vokiecziu subyrėjo, 
to, kiėk\ ienas ki autuv įlinkas ,'baip tik jie persitikrino kad jie 
žinos auggzcziausio laipsnio 
kaina kuria galės praszyti del 
jautienos, verszienos ir avie
nos.

Prekių Adminstratorius 
Prentiss Brown mano samdyti 
1,400 tyrinėtoju kurie mokins 
tuos, kurie nesupranta kainu 
patvarkyma ir nubausti tuos, 
kurie sąmoningai juos pražen
gė.

Brown saike, 'kad visi szie pa
tvarkymai sumažins kaina pra
gyvenimo 5% (nuoszimczio).

OPA nori sumažinti pragy
venimo kaina ligi Rugsėjo 15d. 
1942m., lygio ir tenai laikyti.

Buvo pastebėta, kad sutvar
kydami kaina apylinkėse Val-

negales laimėti. Bet tas nein- 
vyks be tolesniu inveikimu — 
inveikimu Europoje, ne Afriko
je. Ir kada taip invyks, “isz- 
mrneziai” Vokietijoj ta prijaus' 
daug greieziau negu kiti isz 
szalies. Ir kada jie matys pra
džia, tie galvoprocziai norės 
kaip nors iszsisukti kad savo 
kaili iszsaugoti. Jie žino, tie na
ciu valdžios vadai, kaipo ir ka- 
riszlki ir pramonių vadai, kurie 
juos rome, kad jie negales iszsi
sukti isz pražūties. Visi Naciu 
vadai, daug kariszku vyru in- 
maiszyti in sziuos prasižengi
mus priesz ne-kovojanezius gy
ventojus užimtu szaliu, kuriuos1 
prasižengimus Allijentu val-

Anglekasiu Susirinkimas Apie Straika

0^0

Anglekasiai susirinkia szantese prie kasyklų, apsvarsto 
straika ir kaip ji pasekmingai užbaigti. Kožnas turi savo 
nuomone bet j u “bosas” kitaip apie tai mano ir laiko dar
bininkus po savo padu.

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka

No. 103 
pirmutines 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

No. 104 Trys istorijos, apie 
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- i 
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

No. 106 Penkios istorijos, apie
1 Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, ' 
i Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu ................20c

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinusi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, ........................................... 15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukriinai einiki ir kiti szposelei. 20c

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel- 
nais; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg
szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke ...................................................15c

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus. . . .15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas ' 
62 puslapiu .................................... 15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu ..............................................15c

No. 123 Septynios istorjos apie 
j Stebuklingas zerkoias; Sidabrinis 
i grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu.....................15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ..............................................15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas i

Vargutis ir Skuputis. C" .
No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- Į 

mieras ir apie Bedali.
No. 129 Keturios istorijos 

Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu............15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoms. 76 puslapiu................. 20c

No. n33 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu......................................... 15c

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu......................................... 15c

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus. ...... .15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai .......................................20c

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu......................................... 15c

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu 

..........................15c
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu........................... 15c

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu............15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. 
Nikitas . 61 puslapiu.................... 15c

No. 147 Trys istorijos apie Raga
na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu..................20c

No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir 
Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu ...................................................... 15ė

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; Ant keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................... 15e

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Sz’dlpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu ..................15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu................................................ 15c

No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu ..............................................15c

No. 155 Puiki istorijos apie Sza 
kinas nedora žydą. 136 pus....25c 

i No. 158 Keturios istorijos apie Ka- 
kuris buvo protingesnis už savo poną I pitonas Stormfield danguje; Pabe- 

-i . -i c  1 .. . TZ« n.1 r*n’11 n? traerm

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50 c 
kri- 
35c 
isz 

isz- 
pa- 
35c 
Ne

60 pus...15c Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
; rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Viesznats Jėzus ir miszke me- 
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apia 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c 

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 

ponai. 105 puslapiu.25c
No. 162 Trys istorijos apie Baisi 

naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu.
22 puslapiu .....................................10c

No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25o 

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kodėl 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoji. Netobulas žmogus, 
Susideda isz 122 puslapiu............25c

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus.................................... 15c

No. 170 Asztuonios istorijos apie
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ..............................................25c

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paeziaį 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisle Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu........... 25c

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ..............................................15c

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz- 
davineti pinigus. 45 puslapiu 15c 

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais) ; Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai;

' Preke

44 pus. 15c 
apie

Kelerą Juoku ir Paveikslo.
....................................... 15o

15c gele; Kas-gi isztyre: Prigautas vagis.
127 Trys istorijos apie Dūk- 60 nuslaniu .................................... 15c

No. 160 Keturiolika istorijų apie

61 puslapiu
No.

te pustyniu; Peleniute; Du brolei

Adresas:
Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna

ju.su
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Teisingysta geriausia 
apsimoka

Q.YVENO kitados Turkijoj 
garsingas valdytojas, kuris 

vadinosi Harun cl Raszyd. 
Žmones davė jam varda “Tei
singasis,” nes jis tankiai tai]) 
pasielgdavo, jog visi pripažino

— 0 tu nelaimingas žmogau, 
ar žinai ka padarei ? Juk pati 
karalių sumuszei ant ulyczios... 
Busi dabar baisiai nubaustas 
už savo karszta budai — kal
bėjo jam vienas isz kareiviu ku
ris ved e ji in kalėjimu.

— Tegul ir taip buna, kam- 
gi jis mane gunde prie pikto.

ji už teisinga ir geraszirdi.
Tankiai mėgdavo jis persi- 

redinet in vargingiausius rū
bus ir nepažinomas per savo 
padonus jis mėgo vaikszczioti 
po miestą idant geriau susipa
žinti su vargszais ir pažinti sa
vo padonus ir jeszkoti teisingu 
žmonių.

Viena diena, eidamas vakare 
ulyczia savo mieste, sutiko var
ginga žmogeli, neszanti puo
duose vandeni. Senukas buvo 
vargingai aprėdytas ir iszrode 
ant ligoto žmogaus nes tankiai 
sustodavo ant atsilsio ir smar
kiai atsidusdavo.

Gailestis pasidarė valdyto
jui žiūrint ant tojo senuko, 
praeidamas pro ji tyczia numė
tė nežinant gana dideli maisze- 
li pinigu.

— Jeigu paims ji, — mistino 
sau valdytojas — tai turės ga
na duonos ant viso savo am
žiaus. Ir nuėjo greitai tolinus 
nes po trumpai valandėlei isz- 
girdo paskui save szauksma se
nuko :

— Hej! lieji žmogau!... su- 
gryžk!.. pametei pinigus! Klau
syk I Sugryžk I

Raszydas girdėjo gana gerai 
bet neatsigryžo idant vargszas 
pinigu negalėtu jam sugrąžyk

Senukas laike rankoje pini
gus ir su piktumu kalbėjo:

— Isztikruju turėsiu beda!... 
Ka su tuom auksu padarysiu? 
Turbut kokis kurezias kvailys 
ar ka? Szaukiu ir szaukiu o ta
sai manes negirdi... Ka daryt? 
Turiu bėgti paskui ji nors ga
na esmių pailsės bet turiu jam 
auksa sugražint.

Pastate puodus su vandeniu 
o pats leidosi paskui, rėkda
mas:

— Pasiimk sau ka pametei, 
kvaily kokis!

Matydamas jog tasai da ne
atsigryžo, mete maisziuka su 
auksu jam in peczius kalbėda
mas:

— Ar tu manai kad asz tavo 
pinigus da nesziosiu?

O kad maisziukas buvo gana 
didelis, pataikė in peczius Ka-

Gerai jam už tai.
Butu vargszas da lakiau su

sirūpinės bet 'kad ’buvo labai 
pailsės ir nuvargęs laja diena, 
per tai užmigo ant sziaudu ka
lėjimo 'nesirūpindamas apie 
nieką. Ant rytojaus ateja ka
reiviai nuvedė ji priesz karalių.

Pasilenkė žmogelis žemai ir 
lauke iszgirsti kokia jam baus- 
mia karalius užduos. Karalius 
sėdėjo ant sosto puikiai pasiro
dęs.

— Dovanok galingiauses val
dytojau — puldamas ant veido 
tarė senukas, isz baimes.

— Tu man dovanokie. Megi- 
nau datirti tavo teisingystes ir 
persitikrinau jog nesiduosi 
prisikalbyt prie pikto. Už tavo 
teisingysta, paženklinu tave 
dažiuretojum mano skarbu. 
Valdysi visus mano turtus nes 
žinau jog neimsi ne skatiko isz 
jo-

— Bet valdytojau, — szauke 
senelis, — asz žmogus prastas, 
negaliu priimti taip augszto ir 
atsakanezio dinsto. ..

— Esi teisingas ir tas ženkli
na daugiau kaip viską, — atsi
liepė karalius. Jeigu raseziau 
daugiau tokiu kaip tu, tai bu- 
cziau laimingu valdytojam ma
no sklypo. Del to-gi tai asz 
vaikszczioju po savo sklypą 
persiredes idant surasti teisin
gu žmonių ant apėmimo dinstu 
kuriems galecziau visame užsi- 
tiketi.

Geras Velinimas

Mažas Mikutis mate gerus 
velinimus prisiunstus del jo 
mamytes ir tėvelio ant Vely
kų, Nauju Metu ir Kalėdų. 
Todėl, kado atėjo szvente In 
Dangų Inžengimo Jėzaus, 
Mikutis nutarė nusiunsti sa
vo senai tetai taipgi velini
mus, ir parasze szitoki veli- 
nima: “Mylima mano Tetu
le, vėlinu tau laimingo inžen
gimo in dangų.”

Skaitykite “Saule”
lifo (valdytojaus) gana smar
kiai jog tasai turėjo atsigryžti 
szaukdamas:

— Ko pyksti? Reikėjo sau 
auksa pasiimt, kuri radai ir ty
lėt.

— Ka?... suszuko senukas su 
piktumu. Ar nori idant pasilik- 
cziau vagiu. Ar tu manai jog 
kad esmių vargszu ir apdris- 
kias, tai ir sanžine turiu ne- 
czysta? Nesiūlyk kitus pagal 
save.

— Bet ka radai tai tavo, juk 
niekas nemato ka radai.

Jau to buvo už'daug senukui 
ir neteko visai kantrybes. Szo- 
ko jis prie Kalifo, kirto jam 
y pa szaukdamas:

Parėdai Kariszku 
Moterių

— Nemokyk mane vagystes 
ir neprikalbinek mane prie pik
to.

Tame atbėgo kareiviai, sto
vinti ant sargybos, pažino sa
vo karalių ir paėmė senuką in 
kalėjimu, kuris supliekė gana 
puikiai karalių.

Szia vasara moteriszku ka
reiviu marine corps parėdai 
iszrodys kaip ant paveikslo 
matome. Tieji parėdai buvo 
sumanyti per pulkininke Ka
thleen Hogan ir seržante Do
nna Case.

Generolas Enrique Penaranda, ant kaireses, prezidentas 
Bolivijos, Pietinėje Amerikoj, pribuvo in Washingtona at
lankyti prezidentą Roosevelta ir prižadėti savo isztikimys- 
ta Suv. Valstijoms.

dėjo skaityti knyga bet jai ne-
siseke skaityti.

— Mocziut, asz nieko nesu
prantu, ka skaitau. Be persto
jimo galvoju apie darželi.

Prisiglaudė ji prie motinos 
ir su aszaromis pradėjo apsaki
nėti savo nelaime.

Motina glaudė ja prie saves, 
ramino ja, kiek galėdama, ap
sakinėjo kaip Vilniuje Neris 
karta užpylė krantus ir kad 
daug žmonių didelei nukentėjo.

— O dabar cik, Tekliute, gul
ti, — tarė mama. — Ryt eisime 
sodžium Pažiūrėsimo, kas ten 
girdėti. Gal ten taipogi 
nuostoliu padare vanduo.

Anksti ryta Tekliute 
- plaulk ir nenusi-' sodžiuj°’ 'kur isz»irdo 

liūdnu naujienų.
— Visa mano sziona užliejo 

vanduo, —sako vienas.
— Karve prigėrė, — dejavo 

kitas.
— Tvora sulaužė ir nunesze 

vanduo, — skundėsi treczias.
Liūdna buvo žiūrėti, kaip tie 

varguoliai vaiksztinejo nuleido 
galvas, nežinodami, kas daryti. 
Didžiai skaudėjo szirdi Tekliu- 
tei, girdint tas kalbas o la- 
biausiai vienos senos moteres, 
kurios visa darža vanduo už
liejo. Tekliute taip-gi norėjo 
priminti savo darželi bet susi
gėdo. Juk tai ne tikras daržas, 
tik 'žaislas — ji pamastė. Atgal 
einant, pabueziavo ranka savo 
motinai ir sako:

— Mamyte, asz nebeverksiu 
savo darželio. Sztai szie var
guoliai, kiek nelaimiu priken
tėjo. Norecziau jiems padėti 
bet nežinau kuo. Dažnai galvo
ju, koki jie nelaimingi. Asz ga
liu sau kita darželi padaryti, 
bet isz kur jie gaus szieno? Kas 
atgražins karve, darža?

TEKLIUTE
-K-jc-K > * -K *-K * * * * * *-K * *-K *-K-K+* * *

Tekliute vasara praleisdavo 
sodžiuje ant Neries kranto. Upe 
czion visai 'kitaip iszrodo 'kaip 
Vilniuje: siaura, krantai žemi, 
vietomis apaugę misziku.

Ji labai mylėjo upe ir visa 
laika bėgiojo ir žaidė ant jos 
kranto. Žiurėjo in tyru vande
nėli, 'kuris taip daug kelio per
bėgo per gražius blizganczius 
akmenėlius vandenyje, retkar- 
cziais mete szakele upes vidu- 
run o kada ta nuplaukdavo, vi
jo ja... Bet kur tau, nepavysi! 
Sudiev, sudiev! — reke tada 
Tekliute
gask dideliu juru. Ji žinojo kad 
Neris in juras nesza savo van
denėli.

Ne tiek upe Tekliute gėrė
josi bet ypaeziai josios kran
tais. Toki puikus, toki malo
nus, kad ji negalėjo atsigėrėti 
jai, ir užmanė pasisodinti czion 
darželi.

•Pradėjo darba. Gavo kastu
vu ir greblį. Kasinėjo, paskui 
rinko akmenėlius tvorai tverti. 
Kada viskas buvo priruoszta, ji 
persodino rože isz mamytes 
darželio, paskui prisodino daug 
visokiu žolynėliu.

Padirbo ji vartus, paskui ma- 
žuczius suolelius, ant kuriu tik 
žvirblis galėjo tupėti ir priso
dino daug rutuliu, kurias ji la
bai mylėjo. Neužmirszo ir pa- 
raszyti kad “szunims ir katė
mis eiti draudžiama.” Dabar ji 
atnesze savo lėlės. Czion dar 
buvo ir kitu žaislu — žodžiu sa
kant, kuopuikiausias ir malo- 
niauses 'buvo Tekliutes darže
lis. Bet atėjo lietus; aptemo 
dangus.

— Nieko nekenkia — mano 
Tekliute, — po lietui geriau' 
augs žolynėliai.

Lietus jau treczia diena Ii ja 
be perstojimo per visa sanvai- 
te. Neries upe pilna vandens. 
Maži upeliai nesza vandeni in 
Neri bet vanduo, toli gražu, ne 
toks tyras, kaip pirma.

Tekliute pradėjo nerimastau- 
ti del savo darželio. Kada lie-
tus perstojo lijas, ji savo dar
želio nubėgo pažiūrėti. Bet 
kas? Kaip ji nustebo, kada visa 
krauta pamate užpilta vande
nio ir jos darželio ne pedsaikio

daug

buvo 
daug

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

neliko.
Apsiverke mergele karezio- 

mis, gailiomis aszaromis, nuėjo 
'namo ir niekas jau jos dabar 
nebelinksmino.

Vakare, kaip visada, ji pra

Gera Gaspadine

Jauna, bet labai kyt- 
gaspadinele, pamate pasra

buezeri kabant penkes žąsis 
ir kalba in ji:

— Asz turiu kelis bur-
dingerius ir noretau pirkti 
tris žąsis. Praszau man isz 
iszrinkti kuoseniauses.

Buczeris nusiszypsojo žinau 
ežiai ir iszrinko tris seniau-
ses.
Tada jauna gaspadinele ta

re in ji szypsodamasi:
— Acziu jums už tai bet asz 

imsiu likuses dvi o ne szias 
tris senas.

BALTRUVIENE

a-*******-******************
“meile sunaus

Senovės laikuose, Turkijoj, 
auksztos valdybos perdetinis 
sunkei prasikalto priesz Cieso
rių.

, Sudžios kaip parode tiesas 
nuteisė ji ant mirties.

1 Greitai apie tai dažinojo su
ims nuteistojo Mehmedas, at- 

'bego kogreieziausia pas Ceso- 
1 riu ir atidavęs prigulinczia 
garbe paprasze paklausyti Ce- 
soriaus:

' Grand Rapidsc bobeles isz pro
to iszejo,

Kokis tai amaras ant ju užėjo, 
Pas vaitu skundžiasi,

Už kavalierius peszasi. 
Kaimynams ramybes neduoda, 
Gerus žmonis už nieką aploja, 
Per dienas liežuvius neszioja, 

Laiko neturi, ne kojų ne- 
mazgoja.

Nesenei pas vaita septynios 
provos buvo,

O-gi ir juoku ten buvo, 
iSIkvajeris nežino ka daryti, 

Badai ketina visas in klioszto- 
riu uždaryti;

Ant pataisos, 
Ilgos pakiltos.

Kaip tosios bobeles ne
pasitaisys,

Mano meisteris visus vardus 
apgarsys,

Asz vela in ten pribusiu,
Gera paredka padarysiu,

O gal tada rūteles apsimalszys, 
Sarmata visiems padarys.

* * *
Geriausia Skrantu merginos 

padarytu,
Kad po karezemas naktimi 

nesitrankytu,
Ba nekurios jau taip nusitęsia, 
Kad net vyrai namo parnesza;

Kas tokia už paezia gaus,
Tai ne ilgai pasidžiaugs.

* * *
Viena mergina turėjo tris 

jaunikius,
Bet paniekino visus,

Visi apie ja tupinėjo,
Bet ne viena nemylėjo.

Vienas puikus vaikinelis bet 
vargingas,

Buvo del jos nekas, 
Antras negalėjo paeziuotis, 

Nes buvo girtuoklis.
O treczias buvo per lotas, 

Tai del jos netikias,
Ketvirtas ja iszjuoke,
Ir neužilgio pamėtė.

Tai mat milžiniszka mergina, 
Kad ir nedidele gana, 

Badai tik pusketvirtos pėdos 
didumo, 

Ir nemažo storumo.
O ir prastai pasirėdžius, 
Drabužius nebrangius,

Bot didelia mandry'bia turi. 
Asz mistinu kad gera mergina,

Ba jeigu ji nieksze butu, 
Tai kožnas pa kūlys 

prisikabintu,
Gerai mergele darai, 

Jeigu tokius užpuolus nuo 
savos varai,

Už tai gera vaikina gausi, 
Koki norėsi, tai ir pasirinksi.

— Szviesiauses Vieszpatie!
— tarė puolės Cesoriui po ko
jom., — pribuvau melsti di
džiausios malones. ..

— Numanau k a tu man nori 
pasakytie,girdėjau jau apie ta
vo dideli prisiriszima. prie tėvo,
— pertrauke Cesorius, bet sa
kau tikrai idant jokios malo
nes del jo nuo manės nereika
lautai — nutarimas turi būti 
iszpildy tas:

Jaunikaitis aiusimine o szir- 
dyje j° kilo baisi ncdalaikoma 
gailestis. Iszsiverže graudus 
verksmas isz jo krutinės ir jis 
paszauke:

— Vieszpatie, turekie susi- 
mylejima, žinau jog tėvas mano 
užsitarnavo ant mirties. Tegul 
buna viroikas iszpildytas bet 
daleiskite man už ji mirti pri
imti.

Cesorius, sujudintas tokiu 
meldimu jaunikaiezio, gilei sau 
užsimislino ir pagalios tarė:

— Gerai, velijimas tavo te
gul buna užganadintas. Tėvas 
tavo bus paliuosuotas bet tave 
nuvesiu tuojau in kalėjimą.

Ant tu žodžiu keletas karei
viu palocines apsaugos apstojo 
jaunikaiti kad iszpildyt prisa
kymą Cesoriaus. Mehmedas ne- 
isztare ne žodžio, tiktai dvi 
dideles, ikarsztos aszaros nurie
dėjo jam per veidą. Mate tai Ce
sorius ir jam pasidaro gaila pa- 
žinstamo jaunikaiezio. Tame 
paeziame laike, kada kareiviai 
turėjo ji nuvesti, prisiartino jis 
prie (nuteistojo ir suspaudė jo 
ranka, tardamas sziuos žo
džius :

— Geras sunau, moku paguo- 
doti tavo karszta meile prie ta
vo tėvo todėl jam atleidžiu jo 
prasikaltima o taipgi ir tau gy
vastį dovanoju. Gaila-gi, žinau, 
butu, jog per tavo mirti musu 
tėvyne netektu taip iszmintin- 
go sunaus. Ant atminties szito 
tavo suniszko pasiaukavimo, 
duodu tau sztai szita žiedą.

Tai kalbėdamas, numovė nuo 
pirszto puiku auksini žiedą ir

Poni M. Norkus, isz Chicago, 
111., raszo: — Sziuomi prisiun- 
eziu u'žmdkesti ant viso meto už 
laikraszti “Saule” ir szirdin- 
gai dekavoju kad ja man nesu
laikote, nes man butu labai 
nuobodu be jos. Nors ir buvau 
užsilikus su mokeseziu bet vis
gi jus turėjote gera szirdi ir 
man jos nesulaikote. Linkiu 
jums viso labo ir geros pasek
mes.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

Ant atminties kad paskuti
nis vajus pardavinėjimo 
“Victory Bonu” pasisekė, 
Washingtono ugnagesiai ana 
diena pastate didele litara 
“V” ant ženklo Victory, ku
ria sudėjo isz dvieju ilgu ko- 
pecziu, kaip tai matome ant 
paveikslo.

padavė ji Mehmedui bet tasai 
i vela pradėjo gailiai veikti.
j — Kas tau yra? — užklausė 
I Cesorius, — norėjau tave užga- 
nadint o tu verki?

1 — Szviesiauscs Vieszpatie,— 
atsake Mehmedas, — dekavoju 
jum szimta kartu už tokia my- 
listo bet teiksitės mane paliuo- 
suotie nuo nesziojimo tojo žie
do, kuris visados man primintu 
prasikaltima mano tėvo.

— Melimedai, szituom nauju 
prirodymu suniszkos meiles su
vienijai tavo szirdi su mano. 
Guodėju tave ir lai tavo apsi-
ėjimai butu pavyzdžiu del kitu. 
Nuo sziadien, sėdosi drauge 
prie manes.

Vaikus, kurie už sa vo gimdy
tojus gyvastį nukauna,

Dievas juos laimina, ir jie 
gera gyvenimą gauna.

Skaitykite “Saule”

•Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

įr Markes.

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI,... 50c

SAULE PUBLISHING CO.,

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
—o---

* ■

Yra tai stebėtina kny
gute, nes joje randasi 
daug teisybes ir jau 
daug atspėta kas buvo 
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

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

“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 Suv. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant i 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 

I Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.



'‘SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
—■ Utarnin'ke 1-ma 'diena 

Birželio - June.
—' Sukatoje likos inszven- 

tyti, isz szios apielinkes, sekan
ti kunigai: Bernardas Szimkus 
ir Steponas Birosli, Slovakas, 
abudu isz miesto, Jonas Gibas, 
isz Slienandorio ir keturi Airi- 
sziai isz apielinkes. Inszventi- 
nimus aplaike Filadelfijoj.

— Isz priežasties Papuoszi- 
mo Kapu (Decoration Day) ap- 
vaikszcziojimo, Nedelioj ir Pa- 
nedelyje, szis numaris laikrasz- 
czio “Saules” likos iszleistas 
diena ankscziau kad duoti pro
ga musu darbininkams taipgi 
szvensti taja diena. Daugelis 
Angliszku laikraszcziu taja die
na visai neiszejo.

Misijonierius Geraldas 
turėjo didele pasekme su misi
joms Szv. Juozapo bažnyežioje 
kurias laike per dvi sanvaites 
•— Lietuviszkai ir Anglisz'kai. 
Ant pamokslu lankėsi daugelis 
žmonių kas vakara.

— Szios apielinkes angle- 
kasiai, apie G,000, nedirbs Pa- 
nedelyje isz priežasties tautisz- 
kos szventes. Visos devynios 
kasyklos nedirbs Ashland ir 
Shamokin distriikte.

■— Daugelis žmonių, pasi
naudodami isz dvieju dienu 
szventes, iszvažinejo in kitur 
atlankyti savo pažystamus ir 
gimines.

motina ir dvi seseres.
t Mare Sinkevicziene, 245 

Spruce uly., mirė namie Utar- 
fiin’ko diena po trumpai ligai. 
Velione gimė Lietuvoje, pribū
dama in Amerika 40 metu ad- 
gal ir prigulėjo prie Szv. Pran- 
ciszkaus parapijos ir bažnyti
niu drauguviu. Jos vyras mirė 
30 metu adgal. Paliko duktcre 
ir sunu kaipo ir tris anūkus. 
Gra'borius Tucina laidos.

SUSZALUSI ŽUVIS 
ADGIJO

Iszgazdino Gaspadinele
Williamsport, Pa. — Gerald 

Weiss nusipirko trijų svaru žu
vį ir parsineszes ja namo palie
pė savo moterei pagaminti ja 
ant piet. Motere, inpylus szilto 
vandens in bliuda, indėj o žuvi 
ir ėmėsi prie kito naminio dar
bo. Po gerai valandėlei motere 
iszgirdo nepaprasta teszkejima 
bliude ir negalėjo intiketi savo 
akimi regėdama gyva žuvi 
plaukiojant po bliuda. Paszau- 
ke kelis kaimynus ant paliudi
jimo ir visi stebėjosi isz adgiji- 
mo suszaldintos žuvies. Motere 
tuoj aus nupjovė žuvei galva, 
užbaigdama jos kanczias.

Tautiszki Ir Istoriszki
Atminimai Birželio
(June) Menesyje

Straika Da Neužbaigta! Ir Neregi ai Prigialbsti Supliekti Nevidoną ISTORIJE apie Gregorius, 
------------------- Isz Numirusiu

SHENANDOAH, PA.
J Žinia pribuvo buk ser

žantas Juozas Malukeviczius, 
26 metu, sūnūs Stepono Malu- 
kcvicziaus, 10 N. Gilbert uly., 
žuvo laike muszio Afrikoj. Ve
lionis paliko paczia tęva, broli 
kareivi Vlada, Afrikoj, ir Jo
ną kuris nesenei likos paszauk- 
tas ant tarnystes, taipogi 100 
metu amžiaus bobute Antanina 
Malukevicziene kuri da gyva.

Girardville, Pa. — Albertas 
Daugas, 39 metu, kuris liko su
žeistas laike darbo Hammond 
kasyklose, randasi Ashlando li- 
gonbuteje. Likos sužeistas in 
abi kojas, rankas, krutinę ir 
veidą.

Minersville, Pa. t Ana diena 
Mare Matuliene, 227 Oak uly., 
aplaike nuo valdžios žinia buk 
lavonas jos sūnaus Bernardo 
Matulio likos surastas kuris 
žuvo laike lekiojimo Chesa
peake Bay in kur jo eroplanas 
sugriuvo po nelaimei. Gegužio 
2 d. jis loke su kitais kada ne
laime patiko. Bernardas paliko

Birželio menesis yra žinomas 
kaipo Vestuvių menesis.

Birželio:
2 d. — Vokisžki submarinai 

paskandino 10 mažu laiveliu 
pakraštyje New Jersey, laike 
Pirmutines Kvietines Kares.

3 d.—In Daugu Žengimas V. 
Jėzaus.

4 d.—Meksikas iszdave kare 
Suv. Valst., 1845 mete.

12 d—Amerikoniszki karei
viai, 32 laivuose, iszplauke in 
Kuba 1898 mete.

13 d.—Pirmutinei Ameri
koniszki kareivei iszplauke in 
Francija 1907 mete.

14 d. — Vėliavos diena kuria 
priėmė Kongresas 1771 mete.

20 d.—Szven'tois Traices, — 
taipgi “Tėvo Diena.”

24 d.—Kolumbus iszsiunte 5 
laivus Indijonu kaipo nelais- 
vius in Iszpanija 1495 m.

30 d.—Ignotas Paderewski 
žymus pianistas ir ministeris 
Lenkijos mirė 1941 mete.

New York — Apie anglini į 
straika posėdis da neužbaigtas! 
ir nežine kokia bus jo pabaiga i 
nes operatoriai nesutinka ant 
Lewiso pareikalavimu ir užsi
spyrimo. Nors abi szalys laike 
keliolika posėdžiu bet nesutiko 
ant jokiu užmanymu.

Vokiecziai Iszžude Lie
tuvos Žydu Dauguma

Lietuva.—Kaip Rusu kariuo
mene pasitraukė, Lietuvoje 

Į pasiliko apie 200,000 Žydu, 
i Sziadien Lietuvoje randasi tik
tai apie 30,000 Žydu. Visi kiti 
arba iszvežioti darbams, arba 
Vokiecziu iszžudyti. Estijoj 
tukstanezius Žydu Vokiecziai 
pasiuntė in Harku Koncentra
cijos stovykla. Sziadien Kar
iku stovykla yra tuszczia, o joje 
buvusiu Žydu likimas nežino
mas.

Užimtųjų Vo'kiecziu val
džia prižadėjo sugražinti gy
ventojams atimtus turtus ir tei
ses in žeme, bet ir ežia Vokie
cziai apgavo Pabalczio gyven
tojus.

Lietuviai ir Latviai norėjo 
atstatyti Rusu isznaikintus u- 
kius, bet Vokiecziu patvarky
mai sąmoningai trukdo Pabal
czio atstatymo darba.

Vokiecziai atima geriausias 
Lietuvos ir Latvijos Ūkininku 
žemes, apgyvendindami ju 
ūkiuose atvarytus kolonistus.

Lietuvos piliecziai, kurie nuo 
Rusu invazijos ipabego Vokie
tijon, neturi teises grįžti Lie
tuvon.

Jeigu 'kai kuriems vis del to 
leidžia grižti, tai jie privalo at
sisakyti .nuo savo teisiu iii 
ankscziau turėta žeme ir na
mus.

Ūkininkai, kurie nepajiege 
pristatyti maisto duoklių, ne
tenka savo akiu.

Prezidentas Roosevel-
tas Sveikina Civiles

SKAITYKIT

PLATINKIT!

SVEIKATA --- TURTAS
Sveikata, brangiausias turtas pa

saulyj, be sveikatos nemiela nei gy
venti. Jeigu tamsta kankina reuma- 
tiszki skausmai priesz oro permaina, 
jauti dieglius; ranku, kojų sustingimą, 
nuovargi, szalti,—tuo jaus, nieko ne
laukdamas, insigyk DEKSNIO GA
LINGA MOSTE Ji yra padaryta isz 
daug skirtingu vaisiu isz tolimu krasz- 
tu svieto. Szi mostis turi savyje ga
linga sziluma, galingai szildydama, 
sunaikina minėtus skausmus.

Virsz 20 metu kaip tukstaneziai 
szeimynu vartoja DEKSNIO GALIN
GA MOSTI. Pasekmes yra taip geros 
jog turime tukstanezius laiszku isz 
skirtingu krasztu, kuriais žmones de- 
kuoja už mosti ir tokiu laiszku vis 
daugiau ateina kas diena.

Yra senas teisingas priežodis: kas 
tepa, tas ir važiuoja. Taigi jeigu nori 
važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk su Dek-

snio Galinga Mostim. Kaina: 1-oz. 
75 centai; 2-oz. $1.00; 4-oz $2.00; 
16-oz. $5.00.

PASARGA: Neimkite nei jokiu ki
tu pasiulymu, bet visada reikalaukite 
ir žiūrėkite, kad ant dėžutės butu už- 
raszyta: DEKENS OINTMENT. Tai 
tik taip aplaikysite tikrąjį Dekens 
Ointment.

Pinigu nesiunsk tik paraszyk savo 
varda, pavarde, ir antrasza ir pažy
mėk už kiek ir kiek Deksnio Galingos 
Mosties reikalauji ir pasiunsk mums 
szita pagarsinima, užmokėsi laiszka- 
nesziui C. O. D., kada atnesz Galinga 
Mosti. Reikes primokėti kelius cen
tus už persiuntimą.

Deksnio Galinga Mostis 1-oz. 75c
Deksnio Galinga Mostis 2-oz. $1.00 
Deksnio Galinga Mostis 4-oz. $2.00

I Deksnio Galinga Mostis 16-oz. $5.00

Apsaugos Savanorius
Prezidentas Fr. Rooseveltas 

buliukus karo apsaugos dar- 
karo apsaugos darbuose laisz- 
buose laisz'ke OCD Direktoriui 
James M. Landis tos organiza
cijos antru metu apvaikszczio- 
jimo proga Gegužes—May 20d.

Prezidentas rasze,—
“Asz žinau, kad milijonai 

musu -piliecziu ir ateiviu laisvai 
duoda savo energija ir patarna- 
vima, net ir savo gyvybe atlik
dami savo pareigas Suvien. 
Valstijų Piliecziu Apsaugos 
Korpuse ir Suvien. Valstijų Pi
liecziu Patarnavimo Korpuse, 
ir daug prisidėjo prie visu mu
su karo programų arba veiks
mu, kurios reikalauja civiliu 
bendra-dardavimo ir dalyvavi
mo.

“Man yra garbe sveikinti 
milijonus savanoriu, kurie pri
sidėjo prie ju szalies pastangų 
apsaugojimui tvirtovių namie 
ir priminti jiems, kad tos pas
tangos turi tęstis ligi perga-

Ir sykiu su Galinga Mosczia prisiunsime “Laimes Spėjimo” knygele Dovanai!
į .... - —. .. . C. . .. uSk -m. .... -rnrim*

Vardas ir Pavarde.....................................................................................................

Gatve ir Numeris.....................................................................................................

Miestas...................................................................................Valstija......................
DEKEN’S OINTMENT CO. P.O. box 666, Newark, n. j.

les. ’ ’
KAVOS PASKIRSTYMAS
Pradedant Birželio-June m., 

pirma diena, Amerikiecziai 
gaus daugiau kavos. Kavos j 
paskirstymo kuponai bus geri, 
tiktai vienam svarui bet pa-j 
skirstymo laikas 5 sanvaieziu 
sumažintas ligi 4 nuo dabar, 
kavos paskirstymo laikas pra
sidės kiekvieno menesio pirma 
diena. —O.W.I.

Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis. , 

:: 25£ ::
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa. - U.S.A..

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

J SMAGI IR LINKSMA’ 
LIETUVIU UŽEIGA) PAS

Audru Rėklaiti

Prieglaudoje Oakland, Kalifornijoj, neregiai prigialbsti laimėjimui kares per siuvimą 
visokiu drapanų ir paklodžių del kareiviu ir padirba szluotas ir kitokius naudingus daly
kus. Vienas isz neregiu turi szuni, kuris ji vedžioja po prieglauda ir kur tik nori eiti.

Nėra Biznio Auginime Visztu

Szitie augintojai visztu Teksuose, Gonzales paviete, ana 
diena susirinko apsvarstyti savo padėjimą kad jau neužsi
moka auginti viszteliu isz priežasties kares ir trukumo dar
bininku ir dabar ketina pamesti taji bizni.

Anglija Padirbo Du Milžiniszkus Laivus

Anglija ana diena pabaigė dirbti du milžiniszkus laivus. 
Augszcziau matome kariszka laiva Howe o žemiau matyt lai
vas kuris nesza eroplanus nuo kurie jie pakyla ir lekia in 
paženklintas vietas.

Ka, raszo Pana Nellie Shapo-llaikraszti szioje laisvoje szaly- 
las isz Long Island, N. Y.,— Įjc be jokios 'baimes Ikaip tai turi

Pirraiause aeziu szirdingai
už siuntinėjimą man laikraszti
“Saule,” už kuria prisiuneziu 
užmokesti ant viso meto, su ku
ria nenoriu skirtis, nes “Sau
lėje” randasi visokiu puikiu ži- 
nueziu ir pasakų. Asz esmių 
labai linksma, kad asz galiu 
laisvai skaityti savo kalbos

musu brolei ir sesutes Lietuvo- 
voje prispausti per Hitlerį. 
Linkiu jums viso gero ir kad 
Dievas greitai duotu kad szi 
baisi kare pasibaigtu greitai ir 
kad ant kitu metu galetau leng- o o
vai atsikvėpti. Lieku su auksz- 
ta pagarba, visai redakcijai.

Pietus Pas Morokiszka
Turcziu

Generolas Mark Clark, pir
mininkas Amerikoniszku ka
reiviu Moroke, likos pakvies
tas ant piet per turtinga Caid 
EI Ayadi. Žinoma, pas Moro- 
kieczius svecziai naudoja tik 
pirsztus laike valgio, kaip tai 
ant paveikslo matome.

Peržiūrinėja
Submarinus

Nerikas N. C. Žagary užsi
deda plienini helma priesz 
nusileidimą in vandeni per
žiūrėti sugadyta submarina 
PT. Tieji submarinai davėsi 
jaustis karsztai, Japonams, 
Pacifiko mariose.

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.0!) 

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

Kada busite Mahanojuje 
tai užeikite pas savo tau
tieti Andru Rėklaiti kuris 
užlaiko puiku saluna kur 
gausite iszsigiart geriau
sio alaus, porterio arba ir 
visokiu kitokiu gėrymu.

Andrus Rėklaitis
206 W. CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIŪS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

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 26c., Gausit* 
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 mataru.

VISOS TRYS HEp 
KNYGUTES 

“SAULE” 
MAHANOY CITY. PA.

LIETUVOS IR
KARINES FILMOS!
Kaz. Motuzas ir Jonas Valai

tis rodo: Lietuvos, Karines, 
New Yorko Lietuviu Parado ir 
kitas filmas (Krutami Paveiks
lai).

GIRARDVILLE, PA.—Szv. Vin- 
ceno parapijos salėj, Birželio-June 9, 
2 vai. po piet ir 7 valanda vakare.

HAZLETON, PA.—Birželio 11 d., 
7:30 valanda vakare, West Hazleton 
Borough Building. *

FRACKVILLE, PA.—Vasaiczio sa
lėj, Birželio-June 12 d., 7:30 vai. vak.

KULPMONT, PA.—Lincoln salėj 
(Lietuviu), 932 Spruce St., Birželio 
3 d., 7:30 vai. vakare.

SHENANDOAH, PA. — Birželio- 
June, 16, 17, ir 18, Rengia S.L.A. 
23 Kuopa, 7:30 vai. vakarais. Sale 
bus vėliau paskelbta.

COALDALE, PA.—Szv. Jono Liet, 
par. salėj, 225 W. Phillip St., Birželio 

,19 d., 7:30 valanda vakare.
MAIZEVILLE, GILBERTON, PA. 

—Szv. Liudviko par salėj, Birželio 20, 
2 valanda popiet.

Norintieji surengti filmu (Kru
tamu j u Paveikslu) rodymą, kreipki
tės in: Jonas Valaitis, 179 S. 2-nd St., 
Brooklyn, N. Y.

L. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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