
ft■*■ * *

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

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

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

, ■ a —..............MB |

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS f<SAULĘu 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNCZIA !

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

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

Latakus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

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

No- 58 ft (post™;™™ cffis SSfr ft MAHANOY CITY, PA. UTARN1NKAS, 20 LIEPOS 1943, (TUESDAY, JULY 20, 1943) ft anJMį?r ft 54 METAS

Isz Amerikos
TUKSTANCZIAI
TONU BULVIU 

ISZMESTA

Ant Miesto Szaszlavyno
Philadelphia, Pa. — Kokis 

tai pusgalvis inspektorius mai
sto, užtikęs kėlės supuvuses 
bulves 500 vagonuose, kurias 
valdžia pargabeno isz North ir 
South Carolines, paniekino vi
sas ir liepe iszmesti jas ant 
miesto szaszlavyno. Žmones už- 
tikia tiek bulviu pradėjo jas 
peržiūrinėti ir surado daugybe 
geru bulviu. Žinia pasklydo po 
visa aplinkine ir žmones pradė
jo rinkti su maiszais ir trekais 
geras bulves. Vaikai pradėjo 
jas pardavinėti po 75 centus už 
100 svaru. Vienas žmogelis pri
sirinko net 5,000 svaru, parduo
damas jas po 50 centu už 100 
svaru. — Argi ne pusgalvei tie
ji valdiszki inspektoriai?...

Bus Mažiau Sviesto, Sū
rio Ir Pieno Del

Gyventoju
k ■

Washington, D. C. — Karisz- 
ka administracija apreiszke 
buk in ateinanezius dvylika 
menesius Amerikoniszki gy
ventojai turės apsieiti su ma
žiau sviesto, sūrio, pieno ir ki
tokiu dalyku reikalingu del 
pragyvenimo. Sutrumpinimas 
sviesto bus ant 404,000,000 sva
ru. Ant rankos sziadien randa
si da 1,670,000,000 svaru svies
to. Gyventojai aplaikines tik 
508,000,000 svaru sūrio ir 30,- 
000,000 blesziniu pieno.

Milijonai svaru visokio mai
sto yra siuneziama del karei
viu ir Europos gyventoju ku
rie neturi nieko ir juos reikia 
szelpti visokiais budais nes ki
taip jie mirtų badu.

New Jerseje Nevalia 
ti Keikt Pacziule

Warrington, N. J. — Nevalia 
gert, nevale vogt ir ant galo 
daejo prie to, kad žmogus ne
gali iszkeikti savo locnos mote 
res, jeigu jam tas patinka arba 
iszveržt savo tulži ant bobos. 
Szimas Landers likos apskuns- 
tas — ir tai arsziausia kad ne 
per savo paezia bet per savo 
kaiminka, Mrs. Agnes Zimmer
man, buk ant jos keike ant ko 
tik svietas stovi. Žmogelis su- 
džiui pasakė buk jis ant kaimin 
kos nekeike tik ant savo pa- 
czios. Ant to sudžia atsake jam: 
“Neturi tiesos keikti savo pa
ezia, nors ji ir sutiktu ant to. 
Deszimas dienu in pataisos na
rna.“

Tai tau Amerikoj laikai!

— Darbininkai dirbanti 
prie aliejaus, niekad neserga 
gerkline liga.

SKAITYKIT “&AULE” PLATINKIT

Aresztavoti Už Sznipinejima KARE I RYMAS BOMBARDUOTAS!

Szitie du vyrai buvo aresztavoti už sznipinejima. Yra 
tai Erwin De Spretter, ant kaireses, kuris dirbo ginklu fab
rike iszdavinedamas slaptybes del Vokiecziu ir Ernestas 
Lehmitz, kuris būdamas sargu ir panaktiniu laike užtem- 
dinimo miestu, daneszinejo Vokiecziams koki laivai isz- 
plaukdavo in Europa su ginklais ir kareiviais.

NEGALES GIMDYTI 
VAIKU

Skundžia Ant $25,000

New York — “Jis padare ma
ne nelaiminga moteria ant viso 
mano gyvenimo ir atėmė man 
dieviszkas tiesas gimdymo vai
ku ir turi dabar man už tai už
mokėt.“ — Taip pasakė sude 
pana Elvira Stanbury, kuri ap
skundė daktara Fred Blatch už 
padaryma ant jos operacijos li- 
gonbuteje, kuris padare ja ne- 
galinczia gimdyti vaikus. Už 
ta j a skriauda mergina reika
lauja 25 tukstaneziu doleriu. 
Elvira sake, buk ji jautėsi blo
gai ir nusidavė pas daktara, 
kuris pasakė jai kad serga ant 
pendesaitis. Po operacijai ji da 
smarkiau apsirgo ir nuėjo ant 
rodos pas kita daktara kuris ja 
apžiurėjas staeziai jai pasakė 
buk per taja operacija ji nega
les gimdyti vaiku. “Pamisly- 
kite sau, nepasilieka man nie
kas daugiau kaip tik senatve, 
mano kakla neapkabys kūdikio 
rankeles ir nieks nevadys mane 
motina o kada apie tai pasa
kiau daktarui Blatch tai jis isz 
manes tik pasijuokė. Parodysiu 
asz jam kas juoksis gardžiau. 
Tures jis man už tai gerai atly
gint.“ — Kalbėjo mergina.

Užmusze Savo Kūdiki 
Automobiliniu

Springdale, Md. — Mrs. Ona 
Manfield, isz netycziu užmusze 
automobilium savo pustreczio 
meto dukrele. Szeimyna važia
vo isz Baltimores, susilaikyda
ma czionais pataisyti automo
biliu. Kada taisė maszina, vai
kai siautė ant pievutes. Motina 
sėdo in automobiliu, paleido 
motori bet vietoje eiti pirmyn, 
pradėjo važiuoti adbulai, užva
žiuodama ant savo dukreles. 
Gailestis motinos buvo neisz- 
pasakyta.

PAĖMĖT VYRA

Imkite Ir Vaikus In 
Kalėjimą

Biltmore, Ind. — Kada jos 
vyras likos nuteistas ant sze- 
sziu menesiu in kalėjimą už su- 
muszima savo szvogerkos, pati 
Jono Chesteraian paszoko ant 
kojų sude szaukdama: “Jeigu 
nuteiset mano vyra in kalėjimą 
tai imkite ir mano tris vaikus.“ 
Isztarius tuos žodžius, motere 
iszbego isz sūdo palikdama tris 
mažus vaikus. Sudas patalpino 
vaikus in prieglauda del vai
ku nes motinos lyg sziai dienai 
nesurasta.

ŽINUTES

Kingston, Jamaica — Mies
telyje Balaclava, likos sunai
kinta keliolika bažnycziu ir na
mu per smarku drebejima že
mes. Keli žmones žuvo.

Madison, Wis. — Ukystes 
departamentas savo raparte 
pranesza buk Wisconsinas turi 
2,500,000 karvių, daugiau ne 
kaip kituose metuose. Ir vai 
džia rugoja kad yra trukumą 
mėsos.

Johannesburg, Afrika. — Ao- 
na Swanepoel, kuri miegojo be 
paliovos per 33 metus, mirė ana 
diena.

Nashua, N. H. — Per nuver
tima trūkio nuo begiu, 40 pasa- 
žieriu likos sužeista, kuriuos; 
tuoj aus nuveže in ligonbutes, 
mireziu nebuvo.

Italiszkas Generolas
Pasidavė Su Pulku

London — Kitas Italiszkas
generolas, kuris turėjo kaman- 
da ant 54-tos Divizijos Neapo- 
liaus, prie Vizzini, pasidavė su 
savo pulku del Allijentu be jo
kio pasiprieszinimo. Yra tai 
penktas generolas kuris pasi
davė ger valei.

VOKIECZIAI
VAGIA MAISTA

Parduoda Kitiems

London — Kalėjimai Belgi
joj, Norvegijoj ir Lenkijoj, yra 
pripildyti kariszkais kaliniais 
už visokius prasižengimus o 
ypatingai kad Vokiszki karei
viai vagia maista ir parėdus ir 
parduoda juos kitiems nes sa
ko: “pasinaudosime isz laik, 
pakol da esame gyvi.“ Karei
viai paima tuos dalykus isz ka- 
riszku magazinu.

Latvei Iszrito Truki Su 
Kareiviais

Stokholmas, Szvedija — Lat
vei patrijotai ana diena iszrito 
Vokiszka truki kuriame važia
vo daugelis kareiviu artimoje 
Latgale. Daugelis kareiviu li
kos užmuszta ir sužeista. Tieji, 
kurie apsisaugojo mirties, li
kos paimti in kalnus.

Vokiecziai Suszaude 6,- 
000 Gyventoju Rusijoj

Washington, D. C. — Reidio 
isz Moskvos pranesza buk laike 
užėmimo miesto Krasnodaro, 
per Vokieczius, Vokiecziai su
szaude ir pakorė apie 6,000 gy
ventoju, tarp kuriu radosi mo
terių, vaiku ir senu žmonių. 
Nužudytus palaidojo vienoje 
dideleje grabeje. Vokiecziai 
taipgi nutrucino tūkstanti li
goniu Rostove ir Karkove 
idant jiems nereikėtų pristatyt 
gyduolių ir maisto.

Liepos Menesis Žieminiam Atlantike leido atsiszaukima in Italijonus per reidio ir kor
teles paleistas per eroplanus isz oro kad: “Italai,
paliaukite musztis ir dėti galvas už Mussolina ir 
Hitleri bet gyvenkite del savo tėvynės Italijos 
ir laisves jusu sklypo.” Italai tokiu atsiszaukimu 
labai pabūgo ir kaip rodos Italijoj kils kruvina 
revoliucija kad atmesti nuo saves taji junga pri
spaudimo per Hitleri ir Mussolina kuris juos ap
gavo su savo prižadėjimais.

Amerikoniszki lekioto j ai, kurie randasi Žieminėje daly
je Atlantiko mariu, kur szaltis tęsęsi per visa meta. Tuju le
kioto j u privalumas yra patruliavimas mariu saugodami 
priesz nevidoną.

Allijentai Bombardavo Ryma 
Su Daugeliu Eroplanais ir Vie
tas Užimtas Per Vokieczius; 
Catania Baisiai Nukente; Ru
sai Vis Plaka Vokieczius; Ame

rikonai Paskandino 26

Anglekasiu Posėdis 
Neužilgio Bus Svar

bus Nutarimas
New York — Prezidentas Le- 

wisas, anglekasiu unijos virszi- 
ninkas dalyvaus svarbiam po
sėdyje su operatoriais isz prie
žasties kad valdžia vela sugra
žins anglių kasyklas del locni- 
ninku. Girdėt kad anglekasiai 
su noru geidžia dirbti del Dė
dės Šamo bet ne del operatorių 
ant sziadieniniu iszlygu. Gir
dėsime svarbu praneszima kas 
bus nutarta ant tojo posėdžio 
kuris atsibus szia sanvaite.

Washington, D. C. — Brazi
lijos prezidentas Vargas, pa
dovanojo 400,000 maiszu kavos 
del Amerikoniszku kareiviu 
kurie -randasi ant muszio lau
ko.

East Tawas, Mich. — Penkios 
merginos ir keturi vaikai pri
gėrė Lake ežere kada iszplauke 
ant jo luoteleje kuri apsivertė.

Japonu Laivus
London — Miestas Rymas likos bombar

duotas pirma karta, per Allijantu eroplanus, už 
tai, kad Italai isz ten siunezia kareivius ant ka- 
riszko frunto in Sicilija. Bet Allijantai saugojos: 
idant nepataikinti žymias vietas kaip katedras 
ir senas istoriszkas vietas bet kariszkos stotys 
buvo bombarduotos. Eroplanai randasi tik tris 
mylės nuo Vatikano miesto kur gyvena Popie
žius. Bombardavimas Rymo atsibuvo Panedelio 
ryta. Allijantai nepaliaus bombarduoti Italija 
pakol nesunaikins visas kariszkas stotis.

Amerikonai ir Anglikai randasi tik 15 my
liu nuo Catanijos, paimdami 14 visokiu miestu 
ir miesteliu. Tuose musziuose Sicilijoj Allijantai 
paėmė in nelaisve daugiau kaip 20,000 Vokie-
ežiu ir kitu tautu kareiviu, kurie muszasi privers
tinai su Vokiecziais. Ana diena prezidentas Roo- 
seveltas ir Angliszkas ministeris Churchill pa-

Prie Catanijos paimta 30,000 
kareiviu in nelaisve. Daugelis 
Vokiecziu ir Italu pasiduoda 
gervalei. Agrigentas likos pa
imtas per Amerikonus. Neapo- 
lius ir Milanas likos smarkei 
bombarduotas. Amerikonai pa
ėmė svarbu miestą Caltaniss- 
eta.

Vokiecziai negalėjo prisiar
tint prie Orelo po vienuolikos 
dienu užklupimo idant užimti 
taja vieta nes Rusai smarkei 
juos atspyre ant 28 myliu. In 
laika 12 dienu musziu toje ap
linkinėje, Vokiecziai neteko 62 
tukstaneziu kareiviu, daug gin
klu ir visokio kariszko materi- 
jolo. Apie 5,000 Vokiecziu likos 

užmuszta prie Orelo ir suszau- 
dyta daug eroplanu.

Ant Solomonu salų Ameriko
nai musziuose su Japonais per 
19 dienu, paskandino 26 Japo
nu laivus ir suardė kitus. Szim- 
tai Japonu likos užmuszta arba 
paimti in nelaisve.

Nuo paskandyto Ameriko- 
niszko laivo “Helena“ likos 
iszgialbeta 161 laivoriai per 
kitus laivus. Tieji laivoriai ra
dosi ant mariu per keliolika, 
dienu.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes. -p



’‘SAULE” MAHANOY CITY, PA.
jo pasidauginti valgis ir gery- 

'mai, visi privalgę socziai ir už- 
\ganadino troszkuli ir alki.
| Antras apsakymas yra: Buk 

— Į tūlas žmogus ėjo labai toli
iladelphijos su-j idant iszgirsti mokslus Budei-j 

hos. Kada priėjo jis prie upes, 
susilaikė nes negalėjo jokiu ba
du pereit bet staigai pajuto 
drūta tikėjimą savyje, ženge ir 
virszui vandens perėjo ant ki
tos puses upes.

Ar tieji apsakymai yra tei
singi ar ne, tai niekas isz mus 

' nežino bet yra gana akyvu nes 
in tai tiki milijonai žmonių o 
tieji apsakymai yra labai pana- 
szus in gyvenimą Kristaus nors 
tasai Buddha gimė 500 metu da 
priesz Kristaus gimimą!

Jeigu kas sziadien nukeliau
tu in Indija, sutiktu ten dau
geli akyvu žhioniu vadinamu 
“fa'kiru” arba szventieji. Tie- 

. ji vyrai yra dvejopo budo: Vie
ni apsigyvena vienoje vietoje, 
gyvendami prie maldų am iu, 
gulėdami ant lauko arba urvo- 
se. Antri eina isz vietos in vieta 
o daugelis isz ju slenka ant ke
liu per visa savo gyvastį. Prick 
tam buvo ir tokiu kurie nusi
risdavo nuo kalnu idant aplai
žyti sužeidimus kad galėtu bū
ti szventaiseis.

Kas Girdėt
KINIJA - SZESZI

METAI KARO
Chungking

Ana diena Phi’ 
de buvo perkratoma teismas 
Petro Kufleviczio idant duotu 
užlaikyma del savo kūdikio 
nes jo pati prižadėjo, priesz 
szliu'ba, pati save maitintis, 
pakol jos vyras, kuris lankosi 
in medi'kaliszlka mokslaine Bal- 
timoreje, užbaigs daktariszka 
•mokslą. Mat, pati prižadėjo vy-' 
rui 'buk nereikalaus nuo jo su-1 
szelpimo pakol jis užbaigs 
mokslą ’bet kada kūdikis užgi
mė o motinai buvo per sunku 
maitinti savo kūdiki, patraukė 
vyra in suda idant jis priigial- 
betu maitint kūdiki. Sudas pa
liepė vyrui mokėti po tris dole
rius ant sanvaites.

Tokiu porelių turime szia- 
dien daug. Studentas lankosi in 
mokykla, tėvai atiduoda pas
kutini skatiką ant davimo mok
slo vaikui bet tas susinesza su 
mergina, apsiveja ir visas 
mokslas dingsta. Arba yra to
kiu neiszmancliu kurie szelpia 
savo mylima pinigiszkai su pri
žadėjimu jog po pabaigimui 
mokslo su ja apsipacziuos bet 
kada tokis studentas iszeina 
‘ ‘ ant žmogaus, ’ ’ užmi rszta apie 
savo įgeradeja kuri vargsta del 
jo gero ir po tam nuspiria kaip 
szuni. Tokiu czion turime ne
mažai ir tai tarp Lietuviu kurio 
sziadien yra tarp musu apsigy- 
vonia ir apsivedė su kitoms o 

- pirmutinių atmeta in szali ku
ri po tam kenczia dideli vargu 
ir pažeminimą.

Szis straipsnis apie Kinija 
yra pirmas isz keliu apie Jung. 

Į Tautas. Sziuos straipsnius pa
gamino Jung. Tautu Informa
cijos Taryba ir jie bus iszleisti 
svetimu kalbu laikraszcziams 
SuvienytoSia Valstijose, per 
Office of War Information

editorialai inrodo jos kantrybes ir dabar kovos 
kad gave daugiau lėktuvu, Ki-j Japonu užpuolikus lyg galui, 
niecziai iszvarytu Japonus isz Japonija, kaip ir beveik visas i 

pasaulis, mane kad Kinija ne-; 
eales iszsilaikvti daugiau ne-; 
gu trejus menesius. Bet ’pirmais ,

bi 'kokios tvirtoves.

(T
Indekie Savo Pinigus In Laisve!!!

, Jeigu atleidi kaltes savo ne- 
■fVidonams tai isz ju padarai sau 
' prietelius ’bet jeigu atsakai pa

skolint pinigu savo įpriete- 
liams tai padarai isz ju sau ne
vidonus.

Tanikei skaitome knygose ir 
laiikraszcziuose apie Indusu 
dievaiti “Buddha”, kas reisz- 
kia Lietuviszkai, “Palaimin
tas.”

Primysime skaitytojams kuo
mi tasai “Buddha” buvo, nes 
tas jums prisiduos kada ko
kiam gineze su savo draugais.

Tamsioje senove je gyveno 
Indijoj tūlas žmogus, vadina
mas Gotama, kuris ketino būti 
sunum karaliaus ir todėl ji pra
minė “Buddha” arba palai
mintu nes mane kad jis yra gar
bingiausiu žmogum ant svieto.

Tasai Gotam gyveno penkis 
szimtus metu da priesz Kristų. 
Kada da buvo jaunu, pamėtė 
jis tėvus, nusiduodamas in 
svietą, kaipo ubagas. Praleido 
daug metu maustydamas apie 
reiszfkima szio svieto. Sunku 
buvo jam suprasti kodėl ant 
svieto yra taip bloga ir sunku 
bet ant galo mane jog surado 
būda kaip gyventi laimingai X O v O
ant svieto. Iszejo tarpe žmonių 
ir mokino juos kad didžiausia 
laime ant svieto yra tai drau- 
giszka meile ir daryt gerai ar-
ba mylėti artima savo kaipo
pats save.

NAMINIAME FRONTE
igU UVJW? U1UHV0A ’•

, Naminiame fronte, Kiniecziuj jos k(>vos metais Kinija inrode ' 
darbas irgi pasunkėjo szeszta1 paRauuni fris daigtus.
karo meta. Bet ir ežia matosi’ T.ai mrode kad jos viemngu- 
progresas. lmas p. jQS pasiryžimas atšilai-j

Nepaisant, milžiniszkus sziu’kyti l)UV0 daug stipresnis negu! 
metu sunkumus iszdKbysteje, pasaulis mane. Ji inrode kad, 
Valdžios instaigos užbaigė t ar-i jos vadovvste'buvo prisirengus' 
pe 60 ir 80% savo 1942 m. isz
dirbystes programos. Gazolino

Kinija, kuri kariauja ilgiau 
negu bi kuri isz Alijantu, bai- 
giga savo szeszta meta karo 
Liepos 7 d., ir pradeda septin
ta. Szesztas metas karo buvo 
jai sunkiauses bet jis baigėsi 
su militare pergale Kinijai ir ^aitli. Alkoholius, y 
stipriu pasiryžimu Kinijos įr ransformatoriai irgi laikėsi’ 
žmoni u.

“Tai yra kaip paruoszlmas 
vietos namui, pastatymas to 
namo, apsodinimas darželio, 
nuėmimas javu ir sulaikymas 
didelio gaisro tame name, vis
kas paežiu laiku” pareiszke

isz

Lyg sziolei redaktoriai ir ki
ti rasztininkai buvo apleisti ir 
užmiyszti ir neturėjo ’kam pasi- 
skunst ant savo skriaudų nes 
neturėjo savo szventojo patro
no, kuris priesz Dievą iszmels- 
tu del j u geresnio pasivedimo 
ir pakėlimo algos. Popiežius, 
supratęs redaktorių ir raszeju 
vargus, ana diena paskyrė rasz- 
tininlku patroną, Szv. Prancisz- 
ku Salesa. Dabar, turėdami sa
vo apgynėja, redaktorius gi- 
liukis gal persimainys nes Szv. 
Pranciszkus neduos nuskriaust 
savo vaikus.

Mažam miestelyje Clayton, 
Alabamoje, deszimts metu mer
gaite pagimdė sveika 'kūdiki— 
sūneli. Mergaite gal yra jau- 
niause motina visoj Amerikoj 
ir gal visam civilizuotam sviete
Kalbam tik apie civilizavota 
svietą bet nekuriose dalyse 
svieto suaugia vyrai veda mer
gaites turinezias septynis me
tus. Bet apie tai negirdėta 

j idant tokios pasiliktu moti- 
’ noms.

Aky viausia yra tas, kad mer
gaite jokiu budu nenori iszduo- 
ti kas yra tėvu jos kūdikio, no
rint valdžia mėgino ja privers
ti idant iszduotu tėvo varda. 
Jos patėvis, kuris yra Protesto- 
niszlku dvasiszkuoju, taipgi 
apie tai tyli.

Galima suprasti kokis yra 
jausmas motinos—kūdikio del 

‘savo kūdikio. Yra tai plati dir- 
jva mokslo del psychologu kurie 
. užsiima tuom mokslu. Kada to- 
!ji jauna motina rasis, arba pri- 
jvalo rastis, asztuntoje klasoje 
mokykloje, sūnelis jos privalo 

, rastis pirmutinėje klasoje — 
motina su sunum vienoje mo
kykloje. — Ar-gi tai ne stebė
tina"?

Jeigu guodotini skaitytojai
'Buddha susilaukė 'filos senat- turi senas maldaknyges, istori-

ves ir daug akyvu dalyku paša- ju knygas arba mažus laikrasz- 
kodavo apie tai. Vieni kalbėjo 'ežius o geidžia juos užlaikyti, 
buk karta atėjo ant svodbos su ’tai prisiunskite in redakcija o 
visu pulku savo mokiniu (ap~ bus apdarytos gerai ir užlgana- 
asztalu). ’Gaspadorius, parege-jdinaucziai. Žinote kad sena 
jas toki pulką, užklausė su bai- knyga tai kaip senas draugas— 
mo: “Kaip-gi asz galiu priso-’ reikia ja guodoti o priek tam 
tyt tiek 'žmonių?” Ant ko jam ne greitai gausite nauju knygų, 
atsake: “Neirupink, asz viską------------------------
pagamysiu.” Ir kokiu tai np- Pirkite Apgynimo Czedinimo 
iszaisžkinamu stebuklu, prade- _ Bondus ir Markes,

Kong per kuria vieta 
reikmenų ir milžiniszka

Kinijos mokslininkas 
Chun glkiug ne senei, o o

•Su visais keliais, kurie jun
ge ja su Alijantais, uždarytais, 
apart mažuczio orlaiviu kelio, 
Kinija turėjo tensti savo kova 
praeitais metais su mažesne 
medžiagine pagialba jos - karo 
pastangai nuo pasaulio negu 
kada nors gavo. Szis blokadas, 
kuris seke pagrobimu Hong 

daug 
finan

sine parama eidavo karo pra
džioje, ir nukirtimas Burma 
kelio po netekimu Burma, tik
rai suardė ekonomija szalyje ir 
inflacijos- (pervirsziue verte 
pinigo) pradžia pasirodė. Ir 
priverto Kinijos žmones dar 
sunkiau dirbti kad palaikyti 
karo iszdirbyste namie.

Su sziais pridėtais sunku
mais jeigu Kinija tik butu at
laikius priesza net ir su karisz- 
kais pralaimėjimais butu buvę 
metas progreso. Bet ji daug 
daugiau atliko szitame szeszta- 
me karo mete ir ji vėl parode 
savo galybe kaipo tauta ir jos 
pasiryžimą inveikti Aszi.

KARO FRONTAI

jos vadovyste 'buvo prisirengus 
į su gerai sumanytais iszgalvoji-j 
mais ‘‘trading space for time”1 

iszdii-byste ir gaminimas radio Į ( atidavimas plotu šutau pi nti i 
|priėmimo ir siuntimo aparatu’laika) ir dvigubine programa 
irgi pervirszino savo nustatyta j visuomenei “atsilaikymo ir at-! 

grymn sodadnidavojimo” pastojo Japoni- 
—o- -------- 'jos kariszkai jėgai ir jos planui

užkariauti pasauli. Kinija irgi, 
inrode tais pirmais metais, kad1 
Japonu kariuomene nebuvo nc- 
inveikiama, kada jie iszvaro 
Japonus pirmoje dideleje per
galėje karo Taicrhchwang ko
voje Balandžio men., 1939 m.

Ir sekamais metais, Japonija 
dare pastangas sujungti savo 
laimėjimus Kinijoj. Ji padaro 
iszdavika Wang Ching-wei, 
galva “puppeto režymo” Nan- 
kinge Kovo men. 1940 m. Bet 
Kinijos guerrillai tuoj parode 
kaip jie geibo ta “puppet” ka
da jie sugadino traukinius ir 
suardė tiltus. Ir žmones tose 
vietose vis pakenkė Japonams 
ir ju szalininkams.

KINIJOS “MAGNETISZ- 
KAS KARO VEDIMAS

ligi 100% skaitliaus. Iszdirbys
te “caustic soda”, anglies, 
tungsten, szvino ir skardo pa
siliko truputi virsz 70% ir tik 
geležis ir plienas puolė ligi 60% 
arba mažiau ju iszdirbystes 
skaitliaus.

Uikese, daugiau m'aistso buvo 
auginta kaip pasekme progra
mos pagerintu seklu ir page
rintais tiki ninky stos budais, 
kuriuos Valdžia invykde. Lais
vos Kinijos ukes pristato 48,- 
064,962 piculs (vienas picul ly
gus 110.23 svaru) daugiau 
maisto negu paprastai ir apie 
13,000,000 piculs virsz nustaty
to siekinio. Keliai ir gelžkeliai 
vis buvo statomi nors ir nebu
vo galima gauti naujos medžia
gos. Apie puse sumanyto gelž
keliu pastatymo programo už
baigta ir keliu statymo progra
ma pervirszijo savo nustatyta 
skaitlį kada 1,092 kilometru 
nauju keliu buvo pastatyta. 
Kelias buvo irgi prakirstas gy
vuliams. kurie nesą reikmenis 
in Indija. Ir upėms pergabeni
mas buvo pagerinta su invedi- 
mu nauju “junk” laiveliu ir su 
nauju kanalizavimu upiu.

PRIE POLITINES 
DEMOKRATIJOS

Japonija pasiryžo užgrūsti 
Kinija isz lauko ir paežiu laiku 
apimti valdymu ant visu sziau- 
res-pietu gelžkeliu linijų, taip, 
kad ji turėtu tiesiogini žemes 
susisiekimu, kuris jai duotu 
būda iszvengt Amerikos ir Bri
tu laivynus, visu keliu nuo 
Manchurijos ligi Canton ir In- 
do-Kinija. Jos užgrudimas pa
sisekė tik po Perlu Uosto už
puolimo. Ir jai dar nepasiseke 
planas valdyti žemes susineszi- 
mus. Tris kartus ji bandė paim-Vienas svarbus dalykas karo

eigoj Kinijoj yra progresas priejti svarbu Changsha miestą, ku- 
politines demokratijos, kuris ris butu atidaręs jai svarbia da- 
atsiektas per politine organiza- Ii sziaures-pietu gelžkeliu lini-

Kariszkam fronte, metas pra
sidėjo ir baigėsi su laimėjimais 
Kinijai ir jos Ali j ant am s. Pra
eitu metu Liepos 7 d., Kinie- 
cziai užklupo prieszo svarbias

cija ir per mokslą. 18 isz kiek
vienos 28 provincijų (kaikurios 
rankose užpuoliku) insteige vi
suomenes politines tarybas, 
žmonių iszrinktas, kurios ve-

vietas oOOkiometru fronte Che- liau gali pavirsti in valstijų le-
kiang ir Kiangsi. Japonai ka 
tik atsigavę isz smūgio, kuri 
jiems davė Doolittle u'žpuoli-

gislaturas. Naujas apskrieziu 
valdžios būdas pagal kuri kiek
vienas distriktas insteigia savo

mas, pradėjo kova Gegužes politinius įi- valdiszkus sky
men., jie apėmė vidurine ir va- jrius, žmonių rinkimu pagrindu, 
karu dalis Chckiangj su tikslu j iszmoksta pradinius žingsnius! 
sunaikinti busimas Alijantu' demokratinio veikimo ir rinki- 
oro stovyklas Kinijoj. Per dvic- jmu, jau insteigta 21 isz 28 pro- 
jus menesius 'jie paėmė kelis vinciju. Ir mokyklose demokra- 
svarbius miestus, tarp ju Kinh- tijos ktirsai svarbus. Mokyklos 
\va, Lishui ir Chuhsian, ir jie laisvoj Kinijoj pasidaugino 4,- 
laikinai valde Chekiang-Kiang 526 praeitais metais, mokiniu 
si gel'žkeli. Bet neilgai Japo- buvo 9,000,000.
nams sekesi. Kiniecziai atgulu Tai ypatingi demokratijos( 
atėmė daugiau negu dešetka nu veikimai, kurie priduoda 
miestu, su aerodromais Chuh- žmoniems ne tik didesne atsa-
sien ir Lishui ir Japonu valdy
mas gelžkeliu linijų pertrauk
ta.

•Su sziu metu Liepos 7 d., ti- 
kiamo kitos svarbios pergales 
Kinijai. Su pagelba lėktuvais 
isz Jung’. Valstijų kariuomenes 
Kinijoj po vadovyste Generolo 
Stillwell, Kiniecziu kariu.ome- 
ne galėjo atstumti Japonu už
puolikus nuo Chungking ir už
imti valdymą turtingu ryžiu 
auginimo plotu Hupeh ir Hu
nan. Szi pergale parodo kad 
oro pagelba gali “patikti in ge- 
ira” Jung. Tautoms Kinijoj. Ki
nija pirma karta turi oro skir
ti”, sake Dr. T. V. Soong, Už
sieniu Ministras Washingtone.

, komyhe veikti sziame kare bot 
suteiks jiems galimybe priside- 
ti prie insteigimo taikos. Szitie • 
atsielkimai duoda Kinijos žmo- 
tiiems po szes'ziu metu dar dau
giau pasiryžimo priesz nepa
liaujama Japonijos karo maszi- 
na.

SZESZI METAI KARO

Pasaulis netikėjo kad Kini
ja tęs kova lyg 1943 m., kada ji j 
eme ginklus priesz Japonus' 
Liepos 7 d., 1937 m. po Japonu! 
užpuolimą Kinijos kariuome
nes Lukouchiae (Marco Polo' 
Tiltas) prie Peiping. Kinija,! 
generalissimo Chiang pareisz
ke tuom laiku, priėjo prie galo į

ju. Ir tris kartus su jos sumany
mu “magnetinio karo vedimo” 
(pritraukdami priesza, kaip su 
magnetu ir tada ji apsupti), 
jvinija sustabdė priesza prie 
pat miestu vartų.

Bet ir dabar szeszeri metai 
nuo to laiko kada Japonija už
puolė Kinija ir pasigirdama sa
kėsi užbaigsianti kova per tris 
menesius, Japonija vis bando 
nepasekmingai, sujungti savo 
iszlaimejimūs Kinijoj.

KINIJA IR JOS ALI J AN TAI

Kinija buvo lyginama su vy
ru, kuris pradėjo neszdamas 
naszta kuris buvo jam visiszkai 
per sunkus. Žmones mane, kad 
jis jokiu budu negales pakelti 
per pirma myle. Bet jam pasi
seko. Jis nunesze ne tik viena 
myle bet dvi, tris, ketures, sze- 
szes, devynes, vienuolika ir lyg 
dvyliktai. Ir tada daugelis ma-l 
ne kad jis “supermanas” ir ga
les ta naszta neszti neapribotu 
laiku.

Yra szis pasitikėjimas Kini
jai, kada ji stoja in jos septin
ta meta karo.

Jos szesztas motas karo buvo 
sunkiauses bet užsibaigė su Ki
nijos laimėjimais. Bet jos žmo
nes tikisi kad sekami metai ne
tik iszszauks narsumą ir pa
stangas ju visu, bet kartu at- 
nesz žadėta pagelba. isz savo 
Alijantu.
Office of War Inf., Washington, D.C.

Mušti kareiviai sziadien kovoja su nevidonu gindami 
musu laisve. Bet tas reikalauja daug pinigo.

Prigialkekie valdžiai kad musu boisai turėtu, užtektinai 
kariszku innagiu, per pirkimą kariszku bonu ir ženkleliu. 
Bet atsiminkite... kad vienas bonas nesuplieks nevidono 
kaip vienas karabinas neapgins sklypo. Reikia kad milijonai 
Amerikonu pirkinėtu bonu ir ženkleliu kožna ‘pedes’ diena.

Bonai kasztuoja $18.75 ir daugiau ir tai valdžia sugra
žins jums adgal, in deszimts motu, viena czverta-dali dau
giau kaip už ja užmokėjai. Ženkleliai kasztuoja nuo .10 cen
tu lyg 25 centu ir daugiau o kada už užtektinai nusipirksi, 
tai galėsi aprdainyt juos ant bono.

Suszelpkite savo boisams ant kares lanko, nežiūrint kur 
jie nebutu. Pirkite kariszku bonu kaipo apgynima del saves 
ir savo sklypo.

Adresus Gyvenime
Tieji kurie persikrausto m į 

kitas vietas arba iszvažiuoja iaj 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsiu 
nes kitaip negalėsime surast 
kur tokis žmogus gyveno. To 
del, jaigu permainote savo gy 
veninio vieta, raszant in redys^ 
te kad permainyti Justi adresa 
paduokite taipgi ir savo sent 
adresa, kur kitados gyveno 
mums darba ir daug ergelio!

Skaitykite “Saule”

Tikriąuses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaideis^ku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku, Iszguldirieji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

M^rališzka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
imygutes per paczta Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

Tikriausia Kūrykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir meteru
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Laidoja korius numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vežt aviu ir kitokiams 
reikalams. Telefono Numeraa 78. I 
S2O W. Centre St., Mal.t.noy City '

' “Saule” dabar $4.00 
s in Suvienytose Valsti

jos. S5 kitose Vieszpatystese. 
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apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:
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SAULE PUBLISHING CO..

Mahanoy City, Pa. UJS.A.
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Velnias Ir Davatka
ENOVEJE žmones 
mėgdavo lank y t i 
szventas vietas ir tam 
siekiui susirinkęs bū

relis keliaudavo in ta arba kita 
vieta.

Viena karta susirinko vyru 
būrelis ir iszkeliavo; kelyje 
prie ju prisidėjo ir viena davat
ka. Taip jiems bekeliaunant, 
prisiėjo peiibristi viena upeli, 
per kuri nebuvo nei tilto nei 
liepto. Vyrai, kaip vyrai, — 
nusiavė ezebatus, užsiraite kel
nes, puszku, puszku ir perbrido 
bet davatkai, — tai nepatogu 
buvo pasikelti andaroka o ne
pakėlus — suszlapsi. Taip ji ir 
pasiliko bestovinti ant kranto, 
kuomet vyrai jau buvo antroj 
pusėj. Taip ji stovi ir aimanuo
ja. galop suszuko: Ach, kad 
nors velnias mane pernesztu!”

A’elniui to tiktai ir reikėjo. 
Atsistojas priesz (davatka ir sa
ko: “Vadinai mane, ka turiu 
daryti?” Davatka buvo drąsi, 
kipszo neiszsigando ir jam sa
ko: “Perneszk mane per upe.” 
O velnias jai sako: “sėskis ant 
mano kupros, tverkis man už 
ragu, akimirksnyje pernesziu.”

Davatka, nieko nelaukdama, 
užsirito velniui ant kupros, 
tvėrė už ragu ir sako: “ Neszk! ’ 
Velnias vienu žingsniu peržen
gė upeli ir kuomet ženge antra 
ir treti žingsni, toli paliko vy
rus užpakalyj. Taip jis žings
niavo koki pusvalandi o davat
ka tuo tarpu pradėjo snaust, 
galop visai užmigo. Aliega ir 
sapnuoja. Alato ji, kad jos vai
kas, bežaisdamas su peiliu, in- 
sipjove pirszta, kraujas taip ir 
bėga ji persigandus suszuko:— 
“ Motina Szvencziausioji, tai 
jau tur but visai pirszteli nusi- 
pjove, liks be pirszto!” Vel
nias, iszgirdes tuos ždžius, kaip 
karsztu vandeniu apipiltas, 
kad pasileis bėgti, kad pasi
leis... tik žeme dunda.

Davatka miega sau ir tiek. 
Aliega ir sapnuoja. Alato ji, 
kad jos vaikas belaipiodamas 
po medžius, bimt ir iszikrito. 
ALatydama tai davatka nesavo 
balsu suriko: — “Jėzus, Alari- 
ja! Tai jau tikrai užsimusze!” 
Velnes, iszgirdes tuos žodžius, 
lyg perkūno trenktas, kaip vie
sulą, leidosi bėgt — bėga neat- 
sidvesdamas, per kalnus, upes, 
miszkus ir laukus; bego, kol vi
sai pailso; visas szlapias, ausys, 
kaip pavargusio arklio, nusvi
ro, eina ir dejuoja, nebežinoda
mas, kaip nuo davatkos atsi
kratyt. Pamate eglių miszka, 
mano sau, eisiu eglynan bene 
nutrauks davatka eglių szakos. 
Afiszkas buvo tankus, szakos 
susipynia. Lenka, velnes tanku- 
mynan, szakos braszka, luszta, 
bet davatlkos neužkabina, mat 
velnias buvo storas; ragai iszsi- 
skete, davatka sėdi sau už vel
nio ragu ant kupros, kaip erke, 
insika'binus ir tiek. A^elnes vi
sas susibraižė, susidraskė, 
gniausztai plauku tai ten, tai 
ten ant szaku pasiliko.

Galop iszlindo velnes isz tan
kumyno, iszejo ant lauko, rado 

'kelia, eina tuo keliu ir mistiną: 
“Ai-vai, ai, ka asz dabar dary
siu, pražuvo mano laisve, din
go mano spieka, kam dabar asz 
fesmiu vertas, kur paliko mano 
veniszka gudrybe, juoksis isz 
manes mano draugai, ka pasa-

kys musu tamsiausis ponas 
Liucipierius, kuomet dažinos 
kad davatka mane apsėdo ir 
asz nuo jos negaliu pasiliuosuo- 
ti, ach, vargeli tu mano!... pra
žuvau!...

Kuomet jis ėjo keliu taip ai
manuodamas, susitiko žmogų, 
važiuojant keliu. Žmogus tas 
veže puodu vežimą; mato jis, 
eina velnias, iedva kojas velka, 
visas kruvinas, prakaitas pa
virtęs in putas ir vis dejuoja ir, 
o stebuklai! — davatka sėdi 
velniui ant kupros. Žmogus nu
sistebėjas klausia velnio: — 
“Kipsze, kur tu neszi ta da
vatka?” Kipszas jam atsako: 
“Ta boba praszesi manes kad 
asz ja perneszcziau per upeli, 
asz paklausiau jos ir liepiau 
sesti sau ant kupros; ji užsėdo, 
asz ja pernesziau, maniau sau, 
paneszesiu kuki gala ir liepsiu 
jai nulipti. Bet kur tau, kuo
met asz ja nesziau, ji pradėjo 
kalbėti tokius baisius žodžius, 
kad asz, isz ‘baimes, nežinojau 
ka ir daryti, leidausi bėgt, kiek 
tik galėdamas, bet 'boba inkibo 
kaip erke ir jokiu budu nuo jos 
negaliu pasiliuosuoti. Jeigu ne
atsiras toks geradaris, kuris 
mane paliuosuotu, pražūsiu asz. 
Amžius praleidau bet tokioj ne
laimėje ne esmių buvęs, bran
giai užmokecziau tam, kuris 
mane paliuosuotu.”

Pagailo žmogui velnio. Jis 
kaip turėjo rankoje botaga, 
taip ir priėjo prie davatkos ir 
kaip kirs per sėdynė, davatka 
paleido ragus ir capt, ton vie
ton, kur botagas insismeige ir 
tuo paežiu žygiu bimt, ir nusi
rito nuo velnio kupros.

Velnes, pasijutes liuosu, pra
dėjo bėgt, tiek ji ir teinate. Nu
bėgės geroka gala, pamate eže
rą, jis tau ežeran plumt, ir pasi
nėrė. Aralandai praslinkus, isz- 
kiszo galva isz vandens, apsi
dairė, davatkos nematyt, pasi
kėlė visas, tyku, palukejas va
landėlė, priplaukė prie kraszto. 
Iszlipes isz vandens inlindo 
nendrynan, apsidairė, davat
kos nesimato, netoli kalnelis, 
jis ant jo, žvalgosi aplinkui, — 
tyku, ramu, nei dvasios. AIusu 
velnes pradėjo voliotis lyg szuo 
iszplaukes isz vandens, tad at
sistojo, nusipurtė ir, kaip ims 
szokt, kaip ims suktis, lyg vil
kelis vaiku paleistas, kartu 
traliuodamas, trala-la, tra-la- 
la!

— Esmių liuosas, kaip pauk- 
sztelis, sugryžo man mano liuo- 
sy'be, aeziu tamsybėms, nedaži- 
nos mano draugai, kad asz bu
vau pakliuvęs in davatkos na- 
guosna — che-che! cha-cha! 
Bet, pa!... juik asz užmirszau at
silyginti savo iszgelbetojui, 
tuojaus tai padarysiu.

Tai tares bego velnes vytis 
puodžių, prisivijo ir sako jam:

— Už tai, kad tu iszliuosavai 
mane nuo davatkos, noriu ir 
turiu tau užmokėti, bet taip 
mes, velniai, neturim nei aukso 
nei sidabro, kiti tau už mane 
užmokės — tokiu budu: neper- 
toli nuo ežia yra vieno kimi- 
gaikszczio dvaras. Tas kuni
gaiksztis turi labai gražia duk
teri ir jis ja labai myli. Asz bėg
siu tan dvaran, užpulsiu kuni- 
gaikszcziute, pradėsiu ja ka
muoti, kankinti, niekas jos nuo į kad už keleriu metu labai tur- 
manes neiszgelbes, tik tu vie-I tingu tapo.-Toje vietoje, kur jis 
nas — sztai kokiu budu: kaip'dabar gyveno, labai sena buvo

tu nuvažiuosi tau dvaran, pa
sisakyk jog gali iszgydyt ir 
kuomet tave pakvies, liepki 
mergaite paguldyti ant aslos, 
du vyrai, vienas už galvos, ant
ras už kojų tegul ja laiko, tu-gi 
apejas aplinkui tris kartus, 
kirsk tuo paežiu botagu, ku- 
riuom davatkai inkirtai, tada 
asz ja apleisiu, kunigaikszcziu- 
te 'bus sveika, tu už savo darba

gana
pastate namus
intaise vaikams mokykla,v 7

aiva nekirsta.

“A bet anas kunigaiksztis patvir- 
įtino kad tikrai tas pats, kuris 
ir jo dukteri iszgyde. Tuomet, 
užsirūstinęs karalius pasakė' 
jnm, kad jeigu jis nenorės isz- 

► gydyti karalaites, tai buvusiam
bažnyczia, jis ja savo pinigais puodžiui taps

greit pernauja pataisė, Visai nulindo puodžius, ir kaij)- 
pavargeliamspgį nenuliūsti, anuomet padėjo 

žo- jam pats velnias o dabar tas 
džiu sakant, buvo tikras labda- pat velnias priesz ji, tas vel- 
rys. Ne vienas, kas tik pas ji nias, 'kuri jis nuo davatkos pa
kreipęs! melsdamas pagelbosjliuosavo. Bet sziaip ar taip, vis- 
nebuvo atstumtas. Bet, nors jis Ig-į reikia pamėginti. Ir nuėjo jis 
taip gausiai visur ir visiemsHu karalaites kambarius, liepe 
pagelbėdavo, turtas jo ne kieki taip pat padaryti, kaip kad ki- 
nesimažino, jis turtėjo, taip Ja karta velnes ji mokino. Kuo-

gausi tiek sidabro ir aukso kad kad toje szalyje jis tapo tur- m,et 'buvo padaryta, apejas ap-
tau neb-ereikes daugiau su puo
dais važinėti, gyvensi nieko ne
veikdamas.” — Tai tares vėl
uos suszvilpe ir dingo.

Puodžius važiavo diena, va
žiavo antra ir treczia pakol pri
važiavo dvaro laukus, isz tolo 
jau buvo matyt balti kuni
gą ikszczio rūmai. Neda važia
vęs dvaro, puodžius paliko ark
lį su visu vežimu ir puodais ir 
ėjo prie dvaro. Kuomet jis pri
siartino prie dvaro, pastebėjo 
nepaprasta žmonių krutėjimą, 
visi buvo užsimanste, susirūpi
nę, matyt buvo, kad kokia ne
laime atsitiko. Pataikęs, už
klausė vieno dvariszkio ka tai 
reiszkia, kad visi taip nulindo, 
susirupine, dvariszkis jam ir puodžių, kuris ji nuo davatkos 
apsakė kokia nelaime su ju vai- paliuosavo. Stacziai 
dono dukteria atsitiko. Puo- nesiikalbejo bet kreipėsi prie

tingiausiu. Jis buvo turtingas 
ir mielaszirdingas; ji visi gerbe 
ir mylėjo.

* * *
Keliolika metu praslinkus, 

velnes, 'besivalkiodamas po pa
sauli, užsuko ir tau krasztan, 
kame dabar buvusis puodžius 
gyveno. Viena szventa diena, 
kuomet bažnytkiemyje buvo 
daug žmonių, velnes, beeida
mas per rinka, pastebėjo, kad 
priesz viena žmogų kiekvienas, 
kuris tik ji susitiktu, nusiima 
priesz ji kepure ir žemai nusi
lenkia. Norėdamas žinoti kas 
jis per vienas, velnes prisiarti
no prie to žmogaus. Žinoma, 
kad jis tuoj pažino ana buvusi

su juom

i Tuju dukrelių motinėlės, 
Kaili gerai iszperkit,

Mokytis darbo priverskit, 
Tegul naktimis nesivalkioja, 
Ir kokiu niokszu nepristoja,
Ba kaip kita syki pas jus 

atsilankysiu,
Tada daugiau apie jus pa- 

porysiu.
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džius, ta viską iszklauses, sako 
dvariszikiui: — Eik, pasakyk 
szviesiausiam kunigaikszcziui, 
kad asz apsiimu iszgydyt jo 
dukteri bet tik su ta sanlyga, 
jeigu kunigaiksztis už tai man 
gausiai atlygins.”

Dvariszkis sako: — Apie tai 
nėra kalbos, 'kunigaiksztis puse 
savo turtu atiduos, kad tik tu 
iszgydytum. ” Tai pasakęs* dva
riszkis nuėjo praneszti kuni
gaikszcziui ir neužilgio trukus 
sugryžes nusivedė su savim 
puodžių.

Puodžius žinojo kas do liga 
ir kaip reikia elgtis; nieko ne
laukdamas liepe mergaite pa
guldyti ant aslos dviems vy
rams, vienam už galvos, ant
ram už kojų laikyti. Kuomet 
buvo tai padaryta, puodžius, 
apejas aplinkui tris kartus, kir
to tuo paežiu botagu mergaitei, 
kuriuomi ana diena davatkai 
kirto. Alergaite tik suszuko ir 
už valandėlės nusiramino, vė
liaus užsnūdo, kelioms ady- 
noms praslinkus atvėrė akis ir 
sako: “Ai, kaip asz noriu val
gyt ir gert, duokit man, nes 
asz esmių labai alkana.”

Puodžiui daugiau nebebuvo 
kas veikti ir jis jau norėjo atsi
sveikinti bet kunigaiksztis ne
leido, liepe jam pasilikti dar 
tris dienas, mat jis bijojo kad 
liga vela nesugryžtu. Praslin
kus trim i dienoms, pasivadino 
pas save puodžių, pasakė jam 
“aeziu” ir pripylęs visa mai- 
sza aukso pinigu, puodžių isz- 
lydejo.

Puodžius, suradęs vežimą sa
vo, pasikinkė aiikli ir nuvažia
vo. Kuomet jau toli buvo, visus 
puodus isz vežimo iszverte, pi
nigus padėjo po pasėdomis ir 
trauke namo. Parvykęs namo, 
nieko nelaukdamas, namelius ir 
visus kitus daigtus pardavės, 
iszsikrauste kitan krasztan gy
venti. Ten nuvykęs, nusipirko 
plota žemos, pasistatė puikius 
namus, pradėjo poniszlkai gy- 

. vemti. Viskas jam sekesi taip,

vieno, kito, klausdamas, už ka 
ta žmogų taip visi ger’bia ir taip 
žemai priesz ji lenkiasi? — Už
klaustasis viską jam apsakė. 
Velnes tik suszvilpe ir nulėkda
mas pats sau niurnėjo. “Sztai 
ant ko jis tuos pinigus apvertė! 
Bažnyczias, mokyklas, ligonbu- 
tes state bet nei vienos karezia- 
mos, — palauk tu man, jau asz 
žinosiu kaip tau už tai atlygin
ti!”

Tiek biesa ir temato... Už va
landos jau jis atsidūrė sostinė
je ir nieko nelaukdamas pradė
jo kankinti karalaite. Apsėsta 
nuo velnio karalaite kankinosi 
kuolabiausia. Tėvas, karalius, 
suvadino visus gydytojus, vi
sus burtininkus, bet ka. jie vel
niui galėjo padaryti, jis tik 
szaipesi sau ir vare nedora sa
vo darba toliaus.

Pasitaikė, kad tuo laiku sos- 
tapyleje buvo ir anas kuni
gaiksztis kurio taipgi anuo-met 
sirgo duktė. Dažinojas apie tai, 
tas kunigaiksztis nuėjo in kara
liaus rumus ir viską jam apsa
kė, kad ve, koks ten puodžius 
iszgyde jo dukteri. Karalius, 
nieko nelaukdamas, apgarsino 
visiems savo pavaldiniams kad 
jeigu kas žinotu kame dabar 
gyvena anas puodžius, tuojaus 
jam pranesztu. Bet praėjo ke
letas dienu, nei isz niekur nebu
vo žinių, tuomet suszauke kara
lius visus savo dvariszkius ir 
pasakė jiems, nieko nelaukiant, 
leistis valstybei! ir ten atrasti 
ana. puodžių.

Karaliaus tarnai leidosi kur 
kas pakliuvo in visus krasztus. 
Žinoma, jie nėbutu suradę puo
džiaus, nes jo, kur jis dabar gy
vena, niekas nežinojo, kad jis
kuomet- nors puodžium buvo prie paskirtos sumos nes musu 
tie-gi, kame jis gyveno puo- bankos 
džium būdamas, taipogi neži- centu už iszmokejima czekiu ir 
no jo kur jis dabar yra. Czia ekspresiniu kvitu. Busime jums 
velnes vienam isz dvasiszkiu in dėkingi už tai ir neužmirszlkite 
ausi pasznabždejo, kad ve, ten’ateityje, kada sinusite czekius 
ir ten tas puodžius gyvena. At- ■ arba ekspresinius money orde- 
vdke dvariszkiai be jokiu cere-Jrius, pridėti deszimtuka. Bet 
moniju sugriebė buvusi puo-Į jeigu siunsite money orderius 
džiu ir, kaip matai, pristatė per paczta, tada pacztas neima 
sostapylen. Ten, kuomet ji at- ekstra už iszmokejima money 

jvede pas karalių, gynėsi jis, jog orderio. Aeziu visiems.

linkui tris kartus, kirto botagu, 
nieko negelbsti, jis antra karta 
taip padare bet veltui, eina jis 
treti karta aplinkui, visas dre
bėdamas, tik staiga jam atėjo 
mintis in galva: pasuko prie 
vienu duriu, pravėrė jas ir kaip 
suszuks: — davatka, ei, davat
ka, sztai kur velnes. Szok jam 
ant kupros ir jok!

Tarytum lyg devyni perkū
nai butu trenke, velnias aplei
dęs karalaite kaip szo'ks per 
langa, ragais in romas inkliuvo 
ir su visais rėmais, visi stiklai 
skambėdami, susikalė. Tiek vėl 
ne ir bemato. Karalaite, velnio 
apleista, tuojaus užsnūdo ir 
kuomet ji iszsimiegojo, nors 
silpna buvo bet jau nebesita.se, 
nee'beszukavo ir nebeklajojo. 
Nudžiugo buvusis puodžius, 
kad taip laimingai iszsigelbejo 
nuo mirties ir, nieko nelaukda
mas, paslapcziomis apleido ka
raliaus ramus, nelaukdamas, 
kuomet ji karalius pavadins 
pas save.

Sugryžes atgal buvusis puo
džius prisiekė daugiaus su vel
niais neužsidėti nes kaip jis da
bar datyre, tai velnias, nors 
jam ir gerai padarys, jis vis 
pasilieka velniu.

Kareivis 70 Metu 
Amžiaus

Seržantas William L. Lantz, 
kuris yra 70 metu amžiaus; 
da vis tarnauja Dedei Šamui 
kas diena, turėdamas užsiė
mimą duonkepykloje Camp 
Polk, La. Lantz pradėjo savo 
kariszka tarnysta 1894 mete.

Musu Skaitytojams!
Siuneziant pinigus per ban

kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridekite deszimts centu

reikalauja deszimts

Alk, tu sviete, 
Kaip mane kviete, 

Vatebburio moterėlės,
Tary t um 1 a'kszt i ngaleles. 
In sveczius atsilankyti, 
Su jomis pasimatyt i,

O kai,p nuvykau, 
Susibariau ir susipykau.

Ir niekas kitaip negalėtu, 
Kad ir medaus szirdi turėtu, . 
Užtikau sėdint aplink stala,

Trauke guzute — tra-la.
Ir ta didele garbe turėjo, 

Katra daugiau iszgerti galėjo, 
Už tai saikavo ir svėrė,

Kuri kiek iszgere.
Dainavo, rankoms plojo, 
Visus atrado ir aplojo, 
Neaplenke ne kunigu, 
Skaitė kiek pinigu, 
Isztrauke ant kortu, 

Per provas nuo kitu, 
Ant galo pagalios, 

Isz tos meiles dideles, 
Pasidarė niekai, 

Vos nedulkejo plaukai.
Alislinau kaip palicimonas 

pribus,
Da ir man angszta bus, 

Vos per. siena neiszlindau, 
Taip knisiai iszsiigandau. 
Tuoj palikau visa pulką, 
Kaip iszszauta kulka,
In miestą Pittstona, 

Nepastovės daugiau koja, 
Alano, jusu namuose, 

Kaip nedorybių lizduose,
* * *

Tai-gi, kada in Pittstona 
pribuvau,

Tenaitinius Lietuvius ap
lankiau, 

Vėlai per miestą ėjau, 
Ir sztai ka ten paregėjau: 
Nelkurios Lietuvaites 

merginos, 
O da nekurios da ir jaunos, 
Naktimis po ulyczias 

valkiojasi, 
Prie Anglikucziu kabinasi.
Baimbileis in paupi eina, 

O ten visaip apsieina, 
Anglikai jas po pakampes 

vedžioja, 
Ir savo dorybia mindžioja. 
įSavo panystos neguodoja, 
Ant svieto juoko nedboja, 

Žudo savo nekaltylbia būdamos 
jaunos, 

Savo jaunystėj pasilieka 
neslaunos.

O jus begedes, taip nedarykite, 
Savo panystos purvais ne

drabstykite,
Ba už jusu tokius pasielgimus, 

Jums paguodones nebus.
Ant juoko pasiliksit, 
Ir niekam nepatiksit, 

Gero vyro niekad negausi!, 
Jeigu taip daryt nepaliausit.

O jus motinėlės, gerai ap
sižiūrėkite, 

Dukrelėms valios už daug ne- 
davinekite, 

Kokios isz ju bus gaspadines, 
Jos dabar valkatos naktines. 
Jeigu daibu gerai nemokės,

Laimes gyvenime neturės,
O kada 'bus jau vyruota, 

Nuo vyro nebus paguodota.
Kada po laikui darbu mokytis

♦ reiks,
Tada motinėlė savo keiks, 

Asz praszau jus, moterėles,

Sziam pavo
jingam laike, ta
vo Amerikos Tė
vynė reikalai!  j e 
tavo paszialpos. 
Pirkie Apgyni
mo Czedinimo

Bondas ir Markes.
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SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines
—- Ketverge pripuola Szv. 

Marijos Magdalenos.
— Praeita sanvaite vela da

vėsi jaustis drdbejimas žemes 
nekuriosia dalysią miesto. Ma
noma, tai yra priežastis dina- 
mitavimo stripinsu užmiestyje. 
Gyventojai yra tuom labai už- 
sirustinia, nes tai sujudina pa
matus namu ir ketina protes-I 
tavoti in valdžia.

t Praeita Petnyczia Potts- 
villes ligonbuteje, mirė Marti
nas Pangonis, 435 W. Spruce 
ulyczios, pergyvenes Mahano- 
juj daugiau kaip 17 metu. Ve
lionis gimė Lietuvoje, pribuvo 
in Amerika 1913 mete ir pirma 
apsigyveno Kingstone po tam 
pribuvo in Mahanoju. Buvo ne
vedės, paliko broli Stanislova, 
417 W. Spruce uly., isz kur bus 
palaidotas, taipgi geseri Emi
lija Koleszis, Worcester, Mass., 
du brolius ir dvi seseres Lietu
voje.

—• Vincas Kalėda, sūnūs po
nios Kaledienes, 702 E. Pine 
uly., užbaigė savo mokslą kai
po bombininkas Midland, Tex., 
ir paauksztintas ant pirmo pul
kininko. Linkime jam pasek
mes kaipo pulkininkui.

■—■ Kareivis Edwardas An
drulis, sūnūs ponios Margarie- 
tos Andrulienes, 515 E. Pine 
uly., kuris randasi ant tarnys
tes 'Camp Hood, Tex., likos per
keltas in New York o universi
tetą ant tolimesnio lavinimosi.

—« Isz miesto ir aplinkines, 
2-ram distrikte, Skul'kill pavie
te, Ketverge iszvažiuos 146 vy
rukai in Allentown, ant peržiū
rėjimo daktaru ar bus tinkami 
in kariuomene. Vardai tuju vy
ruku bus apgarsinti kitam nu
meryje “Saules” nes aplaike- 
me juos per vėlai idant patal
pinti sziam numaryje.

ISZ SHENANDOAH, PA.

t Lavvrentas Masalskis, 21 
metu, sūnūs Beno Masalskio, 
615 W. Coal uly., mirė vietinė
je ligonbuteje Petnyczioje.

Minersville, Pa. t Anele Sta- 
siulaitiene, 436 Washington 
uly., mirė Sukatoje namie, po 
ligai keliu menesiu. Velione gi
mė Lietuvoje, pribūdama in 
Amerika 1903 mete ir apsigy
veno Shenandoryje bet pasku
tiniuose 30 metu gyveno czio- 
nais. Prigulėjo prie Szv. Pran- 
ciszkaus parapijos. Jos vyras 
mirė du metai adgal, paliko tris 
dukteres, du sūnūs, dvi seseres 
ir 9 anukus. Laidotuves buvo 
.Utarninke kurioms užsiėmė 
graborius Tucina.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

SVARBI ŽINIA NAUDO
TOJAMS VANDENIO !

Petnyczioj, Liepos - July 
23 d., 1943 bus paskutine 
diena del užmokėjimo už 
vandeni pakol bus pridėta 
bausme 5 % ant kožno dole
rio, jeigu rokunda nebus už
mokėta už vandeni. Visi 
kurie yra kalti už vandeni, 
už 30 dienu bus nukirsti ir 
neaplaikys vandens. Atsi
lyginkite tuoj aus.

Mahanoy Township Authority.

Kareiviai Užbaigė Maiszati Detroite KALINEI SUMUSZE 
DRAUGA

Kuris Spjovė Ant 
Vėliavos

San Francisco, Calif.—Kali
nei czionaitiniam kalėjimo pa
ėmė tiesas in įsąvo rankas ir 
baisiai suplakė koki tai Sera
finą Peccio, Itala, kuris yra 
pasūdytas in kalėjimą už spjo
vimą ant Amerikoniszkos vė
liavos. Ant rytojaus stojo ■sū
do ant teismo su mėlynoms 
akimis ir isztinusiu veidu. Lai-

Japonai Bėga Nuo Kincziku

Laike sumiszimo tarp baltųjų ir juoduju Detroite, Mich., 
31 žmones likos užmuszti ir 700 sužeisti ir tik buvo apmal- 
szyti kada kareiviai atėjo padaryti paredka. Viso likos ar- 
esztavota apie 1,500 maisztininku. Manoma kad tasai maL 
szatis likos pakurstintas per agitatorius svetimszaliu szni- 
puku.

Po-vandeninis
Perstatymas

Szita povandenini perstaty
mą per stato Los Angeles, 
Californijoj, žymi szokike 
Belita su savo draugu Bob 
Billard.

“Vargszas” Paliko 15 
Tukstancziu Doleriu

Jersey City, N. J.—Bert Sa- 
vrin, senas vargszas, kuris ra
dosi czionaitineje prieglaudoje 
del senu žmonių, mirė ana die
na. Kada dažiuretojai nuėjo 
in jo kambarėli, rado blokine 
dėžute kurioje radosi 15 tuks- 
taneziai doleriu aukse ir bu- 
maszlkose. “Vargszas” aplaike 
puikes laidotuves, o pinigus 
paėmė valdžia pakol neatsiras 
gimines.

Nužudė Paezia Ir Sude- Kareiviai Parengineja Savo Perstatymus

gino Ja Ant Laužo

White Haven, Mo. — Nuszo- 
ves isavo paezia ant smert, Le
on Dickson, 44 metu, greitai 
sukrovė lauža artimoje namo, 
užmėtė lavona nužudytos pa
ezios ir uždege.

Pasiėmęs savo maža sūneli 
ant ranku stovėjo prie laužo 
pakol lavonas moteres visai 
nepavirto in pelenus.. Po 'tam 
nuėjus pas savo kaimirika ku
riai padiave sūneli su paliepi
mu idant ji prižiuretu 'pakol ji
sai sugrysz po tam. nuėjo prie 
deganezio laužo ir ten su 
tuom paežiu karabinu pats 
a'teme sau gyvasti. Kokia bu
vo priežastis tojo pasiutiszko 
pasielgimo vyro, tai niekas ne
gali suprasti, nes porele gyve
no sutikime.

SKAITYKIT “SAULĘ” PLATINKIT

Tvirtina Kad Ji
Apraganavo

Madison, Wis. — Czionaitinei 
Slovakai yra tosios nuomones, 
kad ju tautietis yra užraga- 
nautas, jog visai neturi proto. 
Daktarai sako, buk ligonis isz 
paprastos priežasties serga, 
bet Slovakai yra kitokios nuo
mones ir susirinkia apie 200 ju, 
nuėjo prie namo tūlos senukes, 
tiksle josios sudeginimo kaipo 
burtininke, nes sako, buk tai 
ji davė Szimui Sidorukui ko
kio tai gėrimo ir taip ji apra
ganavo, kad dabar nieko neat
simena. Palicija turėjo nema
žai darbo pakol tamsunus ap- 
malszino ir iszvai'ke.

Gerai Padare Dukrele
Buffalo, N. Y.— Bronius Vi- 

sznievski užmokėjo 25 dolerius 
bausmes už nemieliaszirdinga 
sumuszima savo prisiegeles, 
norints prigialbejo ji sumuszti, 
apgynime motinos, duktė Ona 
kuri padėjo patėvi su geleži
niu prosu, už ka aplaike nuo 
sudžiaus pagyrimu. Bronius 
daugiau nedalypstes paezios 
turėdamas taip smarkia po- 
duktia.

Akyvi Trupinelei
— Tik vienas žmogus isz 

203 yra szesziu pėdu augsz- 
czio.

— Daugelis kirmėlių nume
ta savo skūra kelis syk ant me
to.

— Anglija turi 50,874 my
lės didumo.

Amerikoniszki kareiviai, turėdami sziek tiek laiko, p arengineja savo perstsatymus 
kur ten ant Pietiniu Salų, kaip tai ant paveikslo matome, kuriems prigialbsti Francuzisz- 
kos merginos.

ko teismo prisipažino sudžiui, 
kad yra svetimžemiu, neken- 
czia szio laisvo sklypo, tiesu ir 
gyvenimo budo ir todėl sipjo- 
ve ant vėliavos, iszreikszda- 
mas tokiu būdu savo neapy
kanta prieszai Suvienytais Val
stijas. Bus nusiunstas adgal 
isz kur pribuvo po karei.

Motere Priežastim Vy
ro Mirties, Pataikė Ji 

Su Buteliu
Reading, Pa.—Antanas Rut- 

kovski, 44 metu amžiaus, mirė 
ligonbuteje nuo sužeidimu ko
kius aplaike per rankas savo 
kaiminkos Agotos Ruszkevicz. 
Motere likos are sz tavo t a. Mo
tere tame laike czystino narna, 
radus tuszczia bonka iszmete 
laukan per Įauga, kuri pataikė 
ant galvos kaimyno, perskelda- 
ma jam pakauszi, nuo ko mirė 
ant rytojaus.

Apsaugojimas Nuo
Saules Spinduliu

Szitas darbininkas ant ukes 
geisdamas apsisaugoti nuo 
saules spinduliu laike darbo, 
padirbo sau szita kepure isz 
celluloido ir dabar gali dirb
ti lengvai.

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

Kinai karsztai užklupo ant Japonu prie upes Salween, 
per kuria Japonai turėjo bristi arba žūti. Viso ten radosi 
apie 30,000 Japoniszku kareiviu isz kuriu vos tik puse pasi
liko gyvi. Tieji, kurie nepabėgo, prigėrė upeje arba buvo 
nuszauti.

Atsinorejo Mylimos In Kalėjimą Būdamas 
Prie Altoriaus Da Tik 13 Metu

Morgantown, W. Va.—Pana 
Ona Mroczek, 24 metu, lie j e 
graudžias -aszaras namie, o jo
sios mylimasis, Petras Glin
skį, 30 metu amž., dingo kaip 
kamparas, pabėgdamas nuo. 
jos prie altoriaus, kada Petras 
ketino sudėti prisiega del savo 
mylimos.

Kada kunigas, davinėjo szliu- 
ba ir kada atėjo prie žodžiu: 
“Petrai, ar imi sau už paezia 
Ona?” Tai Petras staeziai at
sake: “Ne!” Atsigryžes iii 
susirinkusius sveczius bažny- 
czioje paszauke: “Visiems ap- 
reiszikiu czion susirinkusiems, 
kad nenoriu vesti szita mergi
na už moterių.”

Isztares tuos žodžius dūme 
isz bažnyczios ir lyg sziai die
nai jo nesurado. —O gal 'tu
rėjo tame gera priežaste, kad 
jos atsižadėjo in laika.

Puiki Farma Ant
Pardavimo Pigei!

Isz priežasties senatvės, es
mių priverstas parduoti 500 
akeriu farma arba ūke, puikio
je vietoje, su 4 akerais girrios, 
bėgantis vanduo ir geri namai. 
Gerai butu kad Lietuvys pirk
tu, parduosiu labai pigei.

Atsiszaukite pas: 
Charles Wietahl,

McIntosh, So. Dakota

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Edwardas S. Dow, 13 metu 
vaikas, isz Newburyport, 
Mass., eina in kalėjimą atsė
dėti nemažiau kaip 14 metu 
ir ne daugiau kaip 20 metu, 
kaipo jauniauses prasižengė
lis Massachusetts kalėjime. 
Jis buvo iszrastas kaltas už 
nuplakima ant smert 72 metu 
senmerges tiksle apipleszimo.

Pati Gali Daryti “Revi
zija” Vyro Kiszeniuose

New York.— Jeigu tavo pa- 
cziulei prireikia pinigu, tai ji 
turi pilna tiesa iszimti isz vyro 
kiszoniaus, — taip nusprendė 
sudžia Crafton czionais.

Mrs. Tillio Banburg, paliepė 
aresztavoti savo vyra, už tai, 
kad jis ja skaudžiai sumusze už 
tai, kad iszeme isz savo vyro 
kiszeniaus desizimts doleriu, 
nieko jam apie tai nekalbėda
ma ir ta; be jo pavelinimo. Vy
ras tvirtino, buk tokis pasiel
gimas moteres yra panaszus 
vagystei. Bet sudžia atkirto 
jam, “kas tavo, tai ir tavo pa
ežius”—ir da padovanojo jam 
30 dienu atsedet kalėjimo. Tai 
mat, vyrueziai! — Gerai, kad 
pas mus Penn sylvan i joj sli
džios kiloki nes jeigu butu to
ki kaip tasai sudžia, tai vyrai 
neturėtu nei cento kiszeniuo- 
sia, nes musu moterėles moka 
kiszenius iszkraustyt kaip tik
ras “naktinis artistas.”

— Damaskas, Sirijoj, yra 
seniausias miestas ant svieto.

— Naujai gimusis konga- 
ras yra nedidesnis už žmogaus 
nykszti.

— Sloniai nepaliauna augti 
per 40 metu,

SMAGI IR LINKSMA 
LIETUVIU UŽEIGA PAS

Andru Rėklaiti
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.

SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

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

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes :: 
—HO-

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

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

Sziame pavojingam laike, 
tavo Tėvynė rėikalauje tavo 
paszialpos. Pirkie Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes.

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

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

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

likti savo dali, pirkdamas 
Apgynimo Czedinimo Boli
dus ir Markes.

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

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


