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55 METASAllijentai Ineina In Neapoli
Isz Amerikos

SUBADĖ PACZIA

Kaip Iszgauna Amunicija Isz Laivu

Kad Toji Važinėjo 
Automobiliais

Yonkers, N. Y. — Supykęs 
ir ilgiaus negalėdamas nukens- 
ti kad jo pacziule traukėsi bam- 
bileis su svetimais vyrais po 
rodhauzes, sugryždama namo 
vėlybam laike, James Norden, 
jos vyras, laike barnio, subadė 
ja peiliu keliolika kartu ir bu
tu ja visai papjovęs ant smert 
jeigu ant jos riksmo nebutu su- 
begia kaimynai jai in pagialba 
ir atgynia ja isz ranku inirszu- 
sio vyro. Vyras pabėgo bet in 
kėlės valandas likos suimtas 
tūloje vietoje taip pasigerusis 
kad ji turėjo nuvežti in kalėji
mą patruleje. Motere pasveiks 
nuo žaiduliu ligonbuteje.

‘Nebaszninkas” Sugry- 
žo Sulaikyti Savo

Laidotaves
Clarksburg, H. Va. — Juo

zas Salvatorę 26 metu, tarnau
jantis kariuomeneje, sugryžo 

•'ana diena namo, sulaikyti savo 
laidotuves.

Jo tėvai aplaike žinia buk jis 
mirė nuo sužeidimu Cincinnati 
jigonbuteje. Tėvai nupirko vie
ta ant kapiniu, užkalbino pui
kius žiedus ant jo grabo ir pa
rengė puikias laidotuves kada 
atvež jo kuna ant palaidojimo.

Sūnūs, sugryžes namo, nusi
stebėjo tuom parengimu bet ir 
tėvai nudžiugo kad sūnelis su
gryžo gyvas ir sveikas. Aiszki- 
no jis, kad pamėtė savo karisz- 
ka knygute kuria gal surado 
kitas kareivis kuris vėliaus mi
re Cincinnatoje todėl ligonbute 
pranesze apie jo mirti.

Laivai, negalėdami priplaukti arti prie kraszto, buna 
iszkrauti per ilga glitą kareiviu, kurie iszgauna amunici
ja paduodami vienas kitam kaip tai paveikslas mums rodo. 
Laivai priplaukė prie Rendova salos isz kur Amerikonai 
iszgujo Japonus.

20 LEKIOTOJE
UŽMUSZTA

Eroplano Nelaimėj
Calcutta, Indija — Didelis 

transportinis Amerikoniszkas 
eroplanas susidaužė artimoje 
czionais ir sudege ant vietos. 
Toje nelaimėje žuvo dvide- 
szimt Amerikoniszku lekiotoju. 
Manoma kad du motorei susto
jo isz nežinomos priežasties ir 
eroplanas nukrito. Kitas ero
planas, lekentis paskui, užtiko 
deganti eroplana bet negalėjo 
iszgauti užmusztuju.

141,000 Nelaisviu
Amerikos Abazuose

Visas Miestas
Sudegintas Ir 

Apiplesztas
Rusai Veja Vokieczius In Len
kija; Jugoslavai Muszasi Su 
Vokiecziais; Allijentai Paėmė 
Miestą Foggia Ir 13 Eroplani- 

niu Stocziu Italijoj

Iszkase Darželyj $370
Necoma, Tex. — Mrs. Elz

bieta Waston, kasdama darže
lyje, užtiko puodą auksiniu pi
nigu. Motere iszkasinejo žie
dus ir nemažai nusistebėjo pa
bėgėjus 10 dolerini auksini pi- 
jniga. Pradėjo tuoj aus kasti su 
dideliu karszcziu ir trumpam 
laike iszkase surūdijusi geleži
ni puodą kuriame rado aukso 
370 dolerius. Nekurie pinigai 
paėjo isz 1835 ir 1870 meto.

Toji ūke kitados prigulėjo 
prie turtingo ūkininko kuris 
prairę apie keturesdeszimts me
tu adgal. Manoma jog jis turė
jo pinigus užkasti priesz savo 
mirti ir niekam apie užkastus 
pinigus neiszdave. Motere tu
rėjo permainyt auksa ant bu- 
maszku banko j e.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Kongresas 360 Balsais 
Priesz 29, Nubalsavo 
Už Pasauline Organiza

cija Taikai Užtikrinti
Washington, D. C. — Milži- 

niszka balsu dauguma, — 360 
priesz 29 balsus, Atstovu kam- 
barei Utarninke, Rugsejo-Sept. 
21, priėmė Fulbrighto Rezoliu
cija, tuo pirmu kart istorijoje 
paremdami tarptautini mecha
nizmą pasaulio taikai garan
tuoti.

“Atstovu Kambariai (Se
natui pritariant) nubalsavo, 
kad Kongresas iszreiszkia 
nusistatymą remti sukūrimą 
atitinkamo tarptautinio or
gano su ganėtina jėga ats- 
teigti ir palaikyti teisinga ir 
pastovia tarp Pasaulio Tau
tu Taika, ir kad pritaria 
Suvienytu Amerikos Vals
tybių dalyvavimui tame or
gane, prisilaikant Konstitu
cines procedūros.”

Eglaite Stovi Kliube 
Nuo Dienos Pear!

Harbor
Mount Carmel, Pa. — Kada 

narei kliubo Elks pastate savo 
kambariuose eglaite ant De- 
cemberio 5, 1941, Kalėdoms, 
buvo tai ženklas geros valios 
del žmonių ir meiles artymo. 
Toji eglaite da dabar stovi 
kliube ir stoves lyg szio j i kare 
pasibaigs ir narei ja padabina 
su laiszkais aplaikytais nuo 
savo dr augu ant atminties j u 
pasiaukavimo del sklypo ir 
laisves.

Mirusis Vyras Apreisz- 
ke Jai Prisiartinant

Mircziai
Brandontown, Va. — Mrs. 

Edna Whitehouse, dvi sanvai- 
tes adgal, sapnavo buk jos vy
ras, kuris mirė keliolika metu 
adgal, pasirodė jai sapne ir žiū
rėdamas ant jos su liudnu vei
du prakalbėjo in ja: “Gyvensi 
lyg 64 metu, penkių menesiu ir 
17 dienu.

Motere buvo sveika lyg pas 
kutiniai dienai bet praeita die
na netikėtai krito negyva. Jos 
mirtis iszsipilde penkes dienas 
ankscziau ne kaip pranaszysta 
mirusio vyro.

Sumusze Vyra
Ir Jo Mylima

Cleveland, Ohio — Misiuke 
Ona Roberts yra smarki mote
rėle bet sziomis dienomis ji isz- 
rado puikia gyduole ant savo 
vyro už sulaužyma duotos pri- 
siegos prie altoriaus. Motere 
sutiko savo vyra einanti su jo 
mylima, kokia tai Rūta Chres- 
ton ir ilgai nemislydama, pra
dėjo pliekt savo vyro mylima, 
pakol toji užsiėmus už galvos 
pradėjo bėgti kaip viesulą. In- 
irszus moterele po tam atkrei
pė atyda ant vyro: sumusze jo 
akuliorius, iszmusze jam dan
tį pamėlynavo antakius ir su
spardė gulinti ant ulyczios pa
kol ji iszgialbejo isz ranku inir- 
szusios moterėles adbegusi pa 
licija ir nuveže in ligonbute.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Washington, D. C. — Karisz- 
kas. departamentas, apreiszke 
buk Amerikoj sziadien randasi 
140 tukstancziai nelaisviu, Vo- 
kiecziu, Japonu ir Italu isz ku
riu 110 tukstancziai dirba ant 
ukiu ir kitose vietose, prie sta
tymo geležkeliu, vieszkeliu ir 
kitokiu darbu. Nekurie aplaiko 
už darba po 30 centu ant die
nos ir yra isz to užganadinti.

Rusai Atgavo 14,000 
Kaimeliu Ir Miesteliu

Moskva — In laika paskuti
niu dvylikos sanvaicziu, Rusai 
atgavo adgal nuo Vokiecziu 14 
tukstancziu kaimeliu ir mies
teliu arba tiek žemes, kiek turi 
visa Vokietija, 185,000 ketur- 
kampiniu myliu ir turtingiau- 
ses vietas Ukrajinoje ir prie 
Donato apskricziu kur randa
si geriausia dirva.

Vokiecziai Ima Lenku 
Vaikus In Nelaisve

Ir Juos Žudo

London, O.N.A. — Mažiausia. 
150 tukstancziai Lenkiszku vai
ku nuo 14 lyg 16 metu likos isz- 
vežti in Vokietija prie visokiu 
darbu; tukstancziai isz ju likos 
nužudyti o kitiems kerszinta 
užmuszimu. Vaikai ir mergai
tes nuo 12 metu likos patalpin
ti abazuose su senesniais vy
rais o kiti patalpinti su Vokie
cziu szeimynoms kad juos isz- 
auginti kaipo Vokieczius. Dau
gelis vaiku likos elektrikiuoti 
arba uždusinti gazu, uždary 
tuose trukiuose už nepaklusnu
mą ir pasiprieszinima priesz 
Vokiecziu paliepimus. Tieji ne- 
aimingi vaikai ir mergaites gy
vena per diena ant szmotelio 
duonos kurio neužtenka ant už 
laikymo gyvasties todėl mirsz- 
ta badu.

Rusai iszgujo Vokieczius isz 
aplinkines Gome-Vitebsko ge- 
ležkelio, kuris eina in Lenkija, 
in kur Vokiecziai dabar trau
kia. Rusai paėmė net 1160 kai
mu ir miesteliu ir plaka Vokie
czius prie Kijevo, Dnepropet
rovsk, Gomelo ir Kremencziu- 
ko. Tuose musziuose užmuszta 
apie trys tukstancziai Vokie
cziu ir paimta daug kariszko 
materijolo.

Allijentai paėmė dideli mies
tą Foggia ir 13 eroplaniniu 
stocziu kur sunaikinta daugy
be eroplanu ir kariszku instai- 
gu ir nusiyrė ant deszimts my
liu toliaus. Grekija, Jugoslavi
ja ir Albanija pasiliko po val
džia Allijentu. Taipgi paėmė 
miestą Nocera ir dabar Allijen
tai turi tiesu kelia in Neapoliu.

Vilniaus Palicijos In
spektorius Nužudytas
London — Vilniaus miesto 

palicijos inspektorius, vardu 
Padoba, kuris buvo Vokiecziu 
bernu, likos nužudytas per Len- 
kiszkus patrijotus. Už taji dar
ba Vokiecziai suszaude deszimt 
žymiu gyventoju miesto.

Vokiecziai Iszžude 37 
Czekus

London — Už visokius pasi- 
prieszinimus priesz Vokieczius, 
37 Czekai likos suszaudyti tarp 
kuriu radosi motere turinti 61 
metus ir jo s vyras, 72 metu am
žiaus. 30 Belgu taipgi yra nu- 
sprensti ant suszaudymo. Bru- 
enne likos suszaudyta 20 jaunu 
Belgu už tai kad ant saves tu
rėjo szaunamus ginklus. Belgai 
kas diena pasikelineja daugiau 
priesz Vokiecziu priespauda ir 
ju žiauru pasielgimą su jais.

Vokiecziai taipgi suszaude 
27 Grekus miestelyje Larissa 
ir sudegino visa kaimeli Veles- 
tina kuriame žuvo apie szimtas 
gyventoju.

LONDON — Anglikai su Amerikonais 
ineina in Neapoliaus miestą bet rado ji apiplesz- 
ta ir beveik sudegusi. Pristova likos dinamituo- 
ta ir keli laivai paskandyti. Visi tiltai ir didžiau
si namai sunaikinti. Allijentai taipgi paėmė is- 
toriszka miestą Pompeii, kuris guli tik 13 myliu 
nuo Neapoliaus. Vokiecziai ne tik kad subom
bardavo didžiausius namus bet szaude moteres 
ir vaikus be jokios mielaszirdystes. Girdėt kad 
dabar Italija ketina iszduoti kare priesz Vokie
tija ir ja plakti drauge prisideja prie Allijentu.

Rusai veja Vokieczius prie Lenkiszko ru- 
bežiaus isz dvieju pusiu, paimdami taipgi mies
tus Kremencziuga ir Rudnaja prie upes Dniep
ro. Daug Vokiecziu užmuszta. Jugoslavu pasi- 
kelelei neduoda ramybes Vokiecziams ant Au- 
strijokiszko rubežiaus kur ne tik Jugoslavai bet 
ir Czekai su Vengrais jiems prigialbsti plakti 
Vokieczius. Pasikelelei ketina užeiti ant Aus
trijos ir ja pavaldyti po savo valdžia.

Australiecziai smarkei plaka Japonus ant 
Gvinos pamario, suszaudami apie 200 Japonisz- 
ku eroplanu, suardė didele amunicijos stoti ir 
užmusze dideli skaitli Japonu.

Prie Franci jos pakraszczio eina smarkus 
musziai su Vokiecziais kur paskandyta keli lai
vai ir užmuszta daug Vokiecziu. Allijentai bom
bardavo žymes vietas Vokietijoj su didėlėms 
bledems.

Washingtonas pranesza buk nuo Spalio- 
Oktoberio valdžia szauks visus pacziuotus vy
rus turinczius lyg 30 metu, prie kariszkos tar
nystes, isz 24 valstijų. Jau daugelis paeziuotu 
vyru randasi tarnystoje.
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Kas Girdėt ures jokiu ergeliu,

I Dievo kaipo ir bažnyczios pri
sakymus.

I Tada net 
bus sveiki kai]) putinai ir pini
gu turės pilnus kiszenius o tuo 

Geriause gyduole ant Bol-’laik imkitės visi už skaitymo 
szevizmo ir Komunizmo butu 
kad juos visus iszvežti ant ko
kios salos kur galėtu sutverti 
savo Rojų pagal savo mokslus 
ir nuomone. Ant tosios salos 
nesirastu jokiu

Kraujo Plazma Iszgelbsti Daugeli 
Gyvybių, Pranesza Raudonas

Kryžius
Saules”.

Teisybe, kaip 'buvo, tai]) ir 
dabar yra nuoga. Todėl mela
gyste kas kart daugiau rėdosi 

“kapitalistu”,!in puikesnius rulbus idant prie- 
tironu ir ipalicijos. Visi galėtu 'lankiau per žmones 'butu priiin
gy venti pagal savo nuomones ta.
ir daryti kaip jiems patinka,] Tankiai žmogus dreba priesz 
dirbtu tiktai po kėlės valandas į --i —
ant dienos ir visi 'butu lygus.

Nežine ar ilgai toji Bolszevi- 
kiszlka ikaralysta užsilaikytu; 
nes ten nesirastu kvailiu nuo! 
kuriu galėtu lupti pelną ir mai
tintis ju kruvinu darbu. Bol- 
gzevikai mokina kitus kaip lup
ti nuo kapitalistu bet patys ne
nori užsiimti jokiu darbu, 
i* Tai panasziai kaip vienas 
žmogelis užklausė tūlo Žydo 
kodėl jie neapsigyvena savo te- 
yyneje Palestinoje. Žydas jam 
atsake: “Nu, ka mes ten dary
sim, jeigu ten nėra gojų?”

Žinios isz užsieniu mums vis: 
pranesza kai]) kraujo plazmai 
iszgelbsti gyvybes Amerikos 
kareiviu ir jūreiviu, 'kurie su
žeisti kovose. Isz Naujos Gvi
nėjos ir Aleutu, isz Sicilijos ir 

; Italijos ir isz kitu frontu rapor-,

Suv. Valstijų
Laivynas Stipriauses
Istorijoj

prieszo laivu. Per pirmuosius 
1943 metu szeszis menesius pa
statytu karo laivu tonažas yra 
20 kartu didesnis už per pir
muosius “Apsaugos Progra
mos” 6 menesius užbaigtu sta
tyti laivu tonažą.

Pagal Laivyno Departamen
ta, statybos programoje lygiai Office of War Inf., Washington, D.C.

svarbu yra juru oro laivynas.' 
Jusu orlaiviu iszdirbyste yra

tautos oro pajėgu statybos pro-j 
yramoje,” parei'kszta, “Jokia; 
kita didžiosios orlaiviu progra
mos dalis neprogresavo taip

4 ‘SAULE” YRA
GERIAUSIA
DOVANA!

Amerikos Valstijos da-

nelaime, bet kode] tosios nelai
mes neapsisaugoja ?

A
* Girdėt kad Vokietija stengė
si padaryti taika su Rusija bet 
ant kokiu iszlygu tai da nežine. 
Bet jeigu Rusija laimėtu kare, j 
tai pareikalaus nekurias dalis 
Lenkijos, Finlandijos, Rumu
nijos, Latvijos, Estonijos ir 
Lietuvos nes Stalinas sako kad 
jam tieji sklypelei prisiduos 
vėliaus, apsisaugoti Rusijai 
nuo tolimesniu užlklupimu ir 
gyventi ramybėje. Tokiu bildu 
Vokietija netektu visu jos pa- 
musztu sklypeliu kuriuos ji už
ėmė po praeitai karei. Bet Vo
kietija saiko jog jeigu ji 
taika tai ne su Rusija tik 
Amerika ir Anglija.

Lietuviams czion Amerikoj yra 
| didele stoka civilizacijos ir 
kultūros.

Paimkime pavyzdin: gerai 
apsirėdęs žmogelis, apsiszvari- 
nes, apsiprausęs ir apsiskutęs, 
su pluoszteliu pinigu kiszeniu- 
je, mo'ka skaityt, raszyt, kores
pondencijas in laikraszczius, 
moka protaut ir da laike pra- 
neszimu taužyt apie “Lietu- 
viszka dirva.” Bet tegul tik ta
sai ‘ ‘civilizuoczius’ ’ pasilaka, 
tada iszrodo ant kvailaus su
tvėrimo, — ant kiaules! Ka 
tukstaneziai žmonių palaiko už 
gera, tai to'kis ipeliks viską, 
keiks ir visaip plus. Tokis varg- 
Įszas nežino nieko apie kultūra 
ir civilizacija. Tokis nesiiria 
pirmyn-tolyn, tiktai adgal puo
la in Pagoniszikus laikus ir in 
n esą vi s A u s paproezius. To'kis 
nesiirs tolyn, neužsilkabys ant 
kalno kultūros, tiktai ikaip ne
kaustytas arklys priesz ledini 
kaina cziuože žemyn —- pana- 
sziai ir su tamsunais eina.

darys 
su

Nekurie žalcziai turi net 
tris szimtus szorikauliu 
abieju szaliu. Žmogus ant kež
uos puses ikuno turi po dvylika 
szonkauliu, neskaitant tojo ku
ri jam .Ievute pavogė Rojuje.

po 
isz

’ Tūlas Najorkinis slidžia szfjy 
ka pasakė apie permjū^iyma 
savo pravard.žiu'kfifias ateivei 
tankiai padėjo mainyt:

“Kožnas žmogus privalo 
gėrėtis isz savo pravardes ir 
džiaugtis isz savo tautos. Žy
dai, Rusai, Czekai, Lietuviai, 
Italai, Lenkai ir kitokios tauk
ios neprivalo sarmatintis isz 
pravardžių kokias aplaike nuo 
savo tėvu. Jeigu katras pas 
mane stos ant permainymo sa
vo pravardes, tai ant to nesu
tiksiu ir jo praszyma neisz-pil- 
dysiu. Žmogus, kuris sarmati- 
nasi savo pravardes, iszsižada 
savo tėvo ir motinos. ’ ’

Tūlas skaitytojas prisiuntė 
mums laiszka su užkiausymu: 
‘‘Kada Lietuviams gerai pasi
vys czionais Amerikoj?”

Ant jo užklausymo atsako
me jog tada:

Kada Lietuviai paliaus pa- 
niėkinet dvasiszkuosius.

Kada atlarikines saliunus ne 
del pasigėrimo tiktai del pasi- 
drutinimo ir draugiszlko pasi
kalbėjimo ir pasimatymo vie
no draugo su kitu.

Kada kožnas skaitys 1 
laikraszti kokis jam patinka o 
ne toki koki inbruka jam Ikrep- 
szelninkai.

Kada paliaus musztis tarp 
saves, bėgti pas skvajerius ir 
mandagiau pasielgines ant uly- 
cziu ir puklikinese vietose.

Kada užlaikys prisakymus

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

Dede Samas Sako: Amerika Turi Būtie Drūta!

tai kasdien gaunami kurie pra- tuia stipriausia lai\ v na pa- 
nesza kaip szi stebuklinga me-' šaulio istorijoje, kuris suside- 

' • 'da isz 14,072 laivu; ir “galin
giausia juru oro pajėga pasau
lyje,” kuria sudaro virsz 18,- 
000 juru orlaiviu, — pasidi
džiuodamas atskleidė laivyno 
departamentas szia savaite.

Lyg szio fakto svarbos pa
brėžimui, su raportu supuolė 
admirolo Nimitz’o Pearl Har
bor’e paskelbimas, kad stiprios 
Amerikos laivyno jėgos isz Ja
ponijos Ramiojo vandenyno 
apsigynimo rato iiszplesze dvi 
tvirtovių salas — Japonu oro 
baze Tarawa’os saloje, Gilber
to szalyno vakarinėje dalyje. 
Trijų metu laivyno iszdirbys- 
tes raporte laivyno departa
mentas iszdeste milžiniszka lai
vyno iiszpletima.

“Karo viduryj,” raportuo
jama, “Suv. Amerikos Valsti
jos pastate savo laivyną in di
džiausia juru-oro pajiega pa
saulyje.

“Jo dydis yra temdomas tik
tai pastatyto priesz ji uždavi- 

; jnio dydžiu. Ant juru, laivyno 
naminiame fronte, kurie atsi- 
szauke in praszyma del kraujo 
paau'kavimo per Armija, Lai
vynu ir Raudona j i Kryžių.

Aukotojai yra isz visu gyve
nimo laipsniu. Paprasti darbi
ninkai, ofiso darbininkai ir 
profesijonalai, visi aukavo sa
vo krauju perdirbimui in gyvy
be iszgelbstanti plazmų. Ame- 
rikiecziai svetimos kilmes — 
utsiliepe in praszymu. Pavie
niai ir grupėse jie vyko iii Rau
donojo Kryžiaus aukotoju cen
trus ir aukavo savo krauju isz- 
gelbėti gyvybes Amerikos ko- 
vojaneziu vyru. Kiekvienas isz 
33 Baud. Kryžiaus centru, ra
portuoja kuopuikiausia atsilie
pimą isz Amerikiecziu sveti
mos kilmes.

Vajus Detroite parode kiek 
galima nuveikti kada svetirn- 
szaliu grupėms buvo paskirtos 
tam tikros savaites kada ju na
riai galėjo aukoti krauja, yra 
tipingas pavyzdys. Ir kitos vie
tos kai]) Clevelandas ir rytu ir 
vakaru vastijos šoke panaszius 
budus. Tautines fraternales or
ganizacijos irgi remia szi svar
bu darba. Sziame darbe ypatin
gai atsižymėjo Vengru-Ameri- 

Jdecziu draugystes, bažnyczios 
j ir laikraszcziai su tuikstanczeis 
aukotoju.

Raudonojo Kryžiaus kraujo 
aukotoju centrai veikia 33 
miestuose. Armija ir Laivy
nas praszo net 4,009,000 auko
toju 1943 metais. Daug musziu 
turėsime pergyventi. Kraujo

(džiaga, parūpinta savanoriu 
| aukotoju isz visu Suv. Valsti-
ju daliu iszgelbsti musu vyrus 
isz mirties nasrų.

Pirmas Leitenantas, Charles 
F. Buelkle isz E. Orange, pa- 
szautas Kasablankos pajūryj; 
Alvin Kolinsky isz Laivyno,! 
Brooklynietis sužeistas Savo 
Salos kovoje Solomonuose; Ar
nold Hinz, kareivis isz South 
Haven, Michigan, sužeistas 
kautynėse Naujoj Gvinėjoj; 
kapitonas Max Goldman medi
cinos karininkas isz Bostono, 
pakirstas bombos sprogimu 
per netikėta užpuolimą Port 
Moresby; radioman Joseph 
Muscus, sužeistas kada kruze- 
ris Astoria buvo nuskandintas 
ir Marynu Korpuso korporalas 
Anthony Casamento, sužeistas 
kovose Solomonuose; visi szie 
ir tukstaneziai kitu sziadien 
gyvi todėl, kad kraujo plazmos 
perliejimai juos iszgelbejo. Ir 
tie perliejimai buvo galimi 
aeziu tiem vyrams ir moterems

Jeigu sergantis nestenetu 
tai ir sveiku butu.

Laime kaip garsas atsilieps 
bet neprisiartins tik toliau nu 
begs.

Sveikatos jeszlkcik pas vieti
ni daktara nes kožnam mieste 
ju nestokuoja, eik pas bile kat
ra. Daktara viena laikyk o i ni
ki e gera ir nemainyk nes kaip 
daktara mainysi tai ne greit 
pasitaisysi. Vienas pataisys, 
antras pagadys o treczias nu- 
marys.

deipartamentas pastebi, laivy
nas susideda isz 14,072 laivu, 
iuskaitant 613 karo laivu. 
Priesz tris metus tebuvo 1,076 
laivai iuskaitant vos 383 karo 
laivu.

Sziadien juru oro pajiiegos 
turi viirsz 18,000 visu tiipu or
laiviu — užklupimui bombone- 
sziu, torpedų bombonesziu, nai
kintuvu ir žvalgybos. Priesz 
tris metus tebuvo 1,744 visu ti
pu juru orlaiviu.

Laiviyno departamentas pa-
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— Dirbt reikia nes duonos 
niekas dovanai neduos — ne 
duonkepis.

— Gamtoje viskas labai 
puikiai i litai syta: jeigu nebūt u 
saules szviesos tai moteres ne
reikalautu parasoniku.

— Žmogus doras visados 
miega, ypatingai tada, kada 
iszbarsto lova proszkais nuo 
blakių.

Baltrusija yra tai szmotas- 
įęmes turintys 60,000 ketur- 
kampiniu mylia dydžio su pen
kiais milijonais gyventoju už į 
kuri sklypą jie muszesi per 
szimtus metu. In vakarus guli 
Lenkija, in pietus Ukrajina, 
Bryanskas ir Smolenskas. Di
desnes dalys Baltrusijos. tuja 
sklypu susideda isz Lenkijos 
kurias užgriebė Vokiecziai 19- 
39 mete.

Apie 25 procentas tuju vietų ’ Plazmos tekėjimas in karo lau- 
susideda isz girriu ir klampy-’ 
niu. Vokiecziai, 'bėgdami isz 
Rusijos turės pereiti per Len-

to'ki|kij'a idant gautis iii Vokietija.

SKAITYKIT

PLATINKIT!

Skus neturi būti sustabdytas. 
Kiekvienas geros sveikatos 
tarp 21 ir 60 metu amžiaus ga
li aukoti. Paskambi irkite in sa
vo Baud. Kryžiaus skyrių ir 
susitarkite. Kraujo aukavimas 
užima tiktai kelias minutes, 
neskausmingas ir nepalieka jo
kio blogo efekto.

American Red Cross Hqts., 
Wash. D. C.

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 Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25e

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 

reiszke, kad Amerikos sugebe- Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 

jimas statyti szita didžiule nau
ja juru jėga “ 
bartiniu mastu 
“pamatiniu akmenų” musu 
m i i t a r in e i s t ra t egi jai.

“Tai iszryszkina musu juru 
bei ižemes atakas Ramiajame|savo liežuvio sulaikyt; 

ir Atlanto 
Viduržemio 
musu ilgus 
marszrutus, 
tukstaneziais myliu vandeny
nais.

Taeziau, kas svarbiausia, tai 
ingalina atakos strategija su 
visom jos riizikom. Pajėgumas įasa’kaį? Užliekos isz senovės pada- 
statyti — arba jeigu reikalin- vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 

.... , , .. jisai atrado žemgali. 64 pus. 25cga, remontuoti bei rierstatyti, " T ....i No. 115 Puikios istorijos apie 
tokiu mastu yra vienas isz Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 

pagrindiniu pri valumu, 
riuos turi Amerikos laivynas 
priesz visu kitu tautu laivy-,Preke ... 
nūs,” patvirtino laivyno de-j N°- 116 

partamentas. Taeziau,‘kaip lai-į' No „9 Keturios istorijos apie 
vyno departamentas pranesza, Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
per tuos tris “denomenaliszko’.Viena ™tina; Vrikucziu plepėjimas

62 puslapiu .....................................15c
Dvi istorijos apie Valu- 

58
... 15c

! Septynios istorjos api? 
[Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz- 
pa-

Debesėlis. 77 puslapiu ..................20c
No. 107 Keturios istorijos apie

ir ta tenssi da- Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
” vra vienas isz Jis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 

darbininko. 182 puslapiu.............35c
No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 

pinasi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo

i Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
xtaixiiajame Į savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 

vandenvnuose bei’Jurgj9[Galinga ypata galybe meiles: 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 

juroje; apsaugoja trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
iszorinio tiekimo1 puslapiu, ......................................... 15c
.... .1 No. 112 Trys apisakos apie pini-
)CS1 esiancziUS gaj gaiva.žudžiai; Ražanczius iszgel

bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą;
(Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel- 
nais; Kas man nakci acitiko (dzūko

Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg
szo paskutinis skatikas; Juokai.

......................................... 15c
Istorija apie Sierata, 

i puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c 
i No. 119

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondas ir Markes. SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

44 pus. 15c 
istorijos apie

augimo metus, laivynas turėjo; No 120 D4 istorijos apie 
keletą skaudžiu smugiu. Ra- kas isz girrios ir Ant nemuno. 

porte atidengiama, 'kad musu puslapiu ...........................
. ... _o . . . I No. 123 - ■ • -- ----karo nuostoliai yra o8 karo lai-'
vai, būtent: vienas kovos lai- 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

į No. 126 Penkios istorijos apie 
Priversta links- 

!mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 

smogi ailCZlUS kuris buvo protingesnis už savo poną 
, kautynių laivus, 61 puslapiu .................. ...15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolei

vas, keturi lektuvnesziai, 9 
szarvuotlaiviai, 32 naikintu
vai ir 12 povandeniniu laivu.

Taeziau greitame didžiausio
pasaulio laivyno statyme ypa- Doras gyvenimas; 

t i ngas dėmesys buvo kreipia
mas in stipriai 
karo laivus, ■.
kurie gali kautis su bet kuriuo

Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c
No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 

mieras ir apie Bedali.
No. 129 Keturios

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

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
35C rius isz va]enczijos; Kožnas daigtas 

turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoms. 76 puslapiu........ 20c

No. 133 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 katiluku, 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, 
Stebuklas. 74 puslapiu

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; A’/t keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................... 15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Sz’nlpikas; 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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 pustauiu .................................... 15c

No. 160 Keturiolika istorijų apie

Po laikui Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in Yalta vergija; Pusiaugave- 
nis; VieszDžtS Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitiK-dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Gripas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
(Pasiskaitymui knygutė. 100 Pus>

No. 161 Keturios istorly^apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir“ 
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 .....................................10a

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. 25c

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kode! 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken-i 
tejimo 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 serganczio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ..............................................25o

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmasi 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paežiai 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla-ivianacn; rasKunnei vaianaoi; oia- 

Vaikinas ir; ptyfoe gymimo mumisie Dievo musu 
..............20cjjame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 

atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu............. 25a

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 15© 

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

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

Adresas:
Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Penna
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jsiminc ta sena grabnyczia ir ta 
■* 1 * 'mislis jai isz galvos neiszejo.luotins Dievo Grsbnyczios

y 'idant uzziebt ja bet tik norėjo
I pamatyt. Prieik tam atsiminė 
ta laika, kuris tai buvo priesz 
deszimts metu, kada žmogus 

I raudonu plosczium apsisupęs, 
pilna grinezia primėtė visokiu 
zoboveliu.

Viena vakaru aky vumas per
galėjo ja ir duktė Jevos, dre
banti kaip drebules lapelis isz- 
trauke dežuke ir atidarė ja... 
bet tuojaus susisarmatino pati 

. . v. jsavoakyvumoirstaigaijauž-, visokiu zoboveliu tokiu gražiu, ' ....L . . . . ... .. 'dare. Kodesi jai jog vėla mate
veidą velnio.

Ant rytojaus anksti jau ne 
taip labai drebėjo 'žiūrėdama 
ant geltonos žvakes ir per gera 
valanda, užsimislinus apie ka 
toki, žiurėjo ant grabnyczios. 
Rodėsi jai jog ji yra gana ilga, 
jog da tik treczia dalis jos nu
deginta. Bet pastanavijo sau 
niekad neuždegt, tik tankiai 
ant jos pažiūrėt ir dare tai tau 
kiai kada viena radosi namie- 
je.

Ant galo viena diena, kada 
uždegi nėjo lampa, prikiszo ilg
ui prie žvakes knato...

Staigai Belzebubas 
priesz ja.

— Ko reikalauji, graži 
gele?

gaite persigandus.
— Nesibijok, kūdiki, esiu ta

vo prietelium. Ko nori, gal zo
boveliu ?

— Taip, duok man zoboveliu!
— atsake maža Mariuką sura
minta tais žodžiais.

Tuojaus nyksztukas iszmete

duktė melninkp turėjo daug 
puikesne szlebe už .Mariukos o 
ir visi kaimiecziai labai dyvi
nosi isz to; Mariuką isz pavy
dumo užmigt po balini negalė
jo.

Sulaukus Nedėlios jau Ma

tai mislino jog Sukatoj ir Ne- pundeli ta Marinka .ne neuž 
delioj suvis ne miegot ne vai- mirszo indei grabnyczia, kui 
gyt negalėjo. Ant galo mislis ketino iszduoti ja velniui kaip 
negera atėjo jai in galva: -ati- tik ji butu sudeginta. Belzebu 

nuolatos mislino apie balių ku-1 dare skrynia, iszeme graibny- bas nepamirszo to. Vienok bu
ris ketino atsibūti po piet ir t ežia ir uždege.
apie szlebe in 'kokia turės apsi-

riukes buvo užsikėlus; vienok 
nesukalbėjo poteriu ir ne ne- 
mislino nueit in bažnyczia ant 
iszlklausymo Misziu szv., tik

1

(Tasa)
Motina Dievo iszklause jos 

praszymo tuojaus ir prisiuntė 
jai pagelba, Marija ant tusz- 
czio pagelbos neprisiuntinejo.

— Atsisuko Franciszka tuo
jaus prie grabnyczios kuri 
priesz aibroza dege ir pasZau'ke:

— Palik mano kūdiki prie isz po ploscziaus daugybe leliu- 
manes nors iki tol, pakol szita kiu, nameliu, balionu, plikiu ir' 
grabnyczia suvis sudegs. j

Žodžiai tieji dabar sujudino kokiu niekur pirkt negalima 
Belze'bulba; szvies'a grabnyczios buvo. Visa 'grinezia buvo pilna 
pergazdino ji neiszpasakytai ir primėtyta.
norėjo idant žvake užgestu ko- į 
greicziausia. Ir mislino ka pra-'les, 
dėt, sumislino ka pradėt, su- redarna 
mislino laukt taip ilgai, iki Bet nyksztukas tik 
žvake pati per save užges. Pik
ta dvasia paėmė kede ir atsisė
do prie .kaminėlio ir žiurėjo ant 
Antano, kuris surisztas prisie
ga nežinojo ka pradėt ir nega
lėjo da atsipeikėt isz apkurti- 
nimo.

Tuom laik grabnyczia grei- 
cziau dege negu velnes migli
no; staigai Franciszka pagrie
bė grabnyczia užgesino ir užra
kino in skryne o rakta paėmė 
pas save.

— Dabar, — tarė motina, — 
nesudegs ji taip greitai!

— Žmona! Pamokinsiu tave 
szposuot su velniu! Klausyk! 
Ateis laikas kuriame pati duk
tė pabaigs degint ta grabny 
ežia.

— Da asz sunaudosiu ja iki 
duktė mokes ja uždegt.

— Prisieiki u tau, jog noriu 
kad tavo duktė kogre'cziausia 
numirtu. Tieji baisus žodžiai 
szetono labai pervere izirdi ne
laimingos motinos.

* * x
....... . K-—

Marijonelatame laike užau
go o per keli/metus toj szeimy- 
neleje niek> nebuvo girdėt apie 
Belzeibu'la; galbūt jis apie juos 

pannfszo.
Mariuką buvo iszdykus ir 

prieszinga visame o gyventojai 
kaime vadino ja pus-velniu. 
Lakstė, szokinejo ir inlindinejo 
visur kur jai ne'buvo reikalin
ga. Tankiai ji mate skrynioje, 
ant dugno, pailga dėžutė ir 
klausė motinos tankiai kas jo
je randaso ant ko gaudavo at
sakymu jog tos dėžutės nebuvo 
yalia jai judint. Akyvumas, o 
priek tam piktos dvasios pa
gundymas, privertė ja prie to, 
idant pažiūrėt.

Viena ryta tėvai paliko ja 
viena ir prisakė idant Dievo
baimingai sukalbėtu poterėli 
bet Mariute, vietoje melstis, 
iszdykavo grinezioje. Pradėjo 
viską vartyti ir rado pakavota 
m'aža rakteli, greitai nubėgo 
prie skrynios ir ja atrakino kur 
rado pailga dėžutė. Kada ja 
atidarė, pamate joje didele 
žvake kuri jai nudavė lyg tai 
butu grabnyczia. Žvake toji 
iszrode jog labai ilgai ten gu
lėjo nes vaszkas buvo suvis 
geltonos.

— Del ko žvake ežia guli ir 
naikinusi, pamisimo mergaite, 
— o niekas jos neužžiebe? — 
Paėmė vienok pineziu ir užžie
bė ja, nieko nelaukus.

Bet kaip tik Mariute tai pa
dare, perženge prisakymu gim
dytoju, tame staigai stojo 
priesz ja nepažinstamas žmo
gus apsisupęs raudonu plos- 
czium padabintu visokiais ži- 
bueziais o ant skrybėlės jo žė
rėjo ugnine plunksna.

— Mama! — paszauke mer-

— O! (kokios gražios zobove-
— paszauke Mariute žiu- 

ant tu brangenybių.
nuolatos 

žiurėjo ant deganezios grabny- 
czios.

— Jeigu norėsi daugiau zo
boveliu, mano‘kūdiki tai tik už
žiebk ta žvake o asz pribusiu, 
— tai tares nyksztukas iszny
ko.

Mariute pradėjo bovytis su 
zo'bovelem. Žvake nuolatos do
ge. Netrukus pribuvo motina o 
pamaezius atidaryta skrynia ir 
grabnyczia užžiebta, riktelėjo 
isz dideles baimes ir staigai ži
burį užgesino.

— Nelaimingas kūdiki! Kas 
tau liepe ta žvakia užžiebt ?

— Niekas... radau ja skry
nioje ir norėjau pamatyt ar ji 
degs.

— O isz kur atsirado tos zo- 
bo vėlės ?

— Ak, motinėlė! tai mus ge
ras prietelis man jas atnesze.—- 
Ir apsakė ji viską motinai.

— Tasai, kuris vadinasi tavo 
prietelium yra esybe kuri tau 
vėlina didžiausio pikto. Nori 
jis tave instumt in pekla idant 
ten su juom ant amžių degtum!

Tame visas tais gražias zo- 
bovoles paėmė ir inimete in ug- 
ni. Paskui paslėpė grabnyczia 
taip, jog mergaite jokiu budu 
negalėtu surast ja.

* * #
In deszimts metu po tam, nu

mirė turtingas ūkininkas Anta
nas o Ponas Dievas galbūt pri
ėmė jo duszia pas save nes jis, 
gyvendamas ant svieto, ne vie
na karta graudžiai verke už 
savo nusidėjimus. Priesz smer- 
ti dekavojo paežiai už tai jog 
ji jo duszia iszplesze isz velnio 
nagu ir liepe idant rūpintųsi 
apie Mariuką ir atsimintu apie 
tai jog pikta dvasia prisiege 
jog ju duktere nori pražudint.

Ta pati meta apsirgo Fran
ciszka ir prijautė jog ilgai ne
gyvens ant szio svieto ir neuž- 
ilgio eis pas savo vyra. Pa
szauke Marinka, iszpasakojo 
jai visas nelaimes'kurias priesz 
tai buvo užslėpus 'priesz ja o 
tai del to, idant nerugotu ant 
numirusio tėvo o ant galo da- 
dave:

— Sztai raktas. Dabar turėsi, 
mano ‘brangus kūdiki, pati apie 
save rūpintis. Medžiu tavęs, 
prisiegk man, jog niekad neuž- 
žiabsi ta žvake kuri tave isz- 
gelbejo nes ir vela gali prapul- 
dint.

— Prisiegiu priesz tave, — 
paszauke Marinka su verksmu 
o motina toje valandoje atsi
skyrė su sziuo svietu, paimda
ma drauge su savim minėta 
prisiega.

* * *
Dede Mariukos isz netolimo 

kaimo pribuvo randąvot ūkia 
kuria buvo palike tėvai Mariu
kos. Kada pirmas nuliūdimas 
Mariukos perejo, Mariukai pri-

mer-

tave— Nieko; neszau'kiau 
suvis, traukis isz mano akiu ir 
staigai užgesino žvake, kurios 
ugnis jai nurodė jog nori ja 
pražudyt ant amžių.

Szventi daigtai naudojasi 
tik prie szventenybiu bet kada 
juos naudoja be reikalo tada 
žmogus pats ant saves užsitrau
kia nelaime.

Greitai likos užgesinta žva
ke. Belzebubas isznyko isz akiu 
merginai. Nelaiminga motina 
Mariukos tame laike ezyseziu- 
jc graudžiai verke ir butu no
rėjus už nusidėjimus dukters 
pati atpakutavot.

* * *
Ponia dvaro pribuvo in savo 

gyvenimą ir žimoniems iszkele 
dideli balių. Tame laike gaile 
Mariukos pasibaigė ir ji nuėjo

vo nciszpasakytai puiki; žmo
— Ko nori, daili mergele, —'nes Mariuką apdovanojo viso 

paklausė Belzebubas, kuris' kiom dovanom ir jai nusidavė 
|jog niekad ji nebuvo ūkininko 
duktė. Tas jai ant mislies buvo

rinka priesz užtekejima auszri-i rengt ta diena; taip labai apie 
-------------------------- ---------------------------------------------------- staigai stojo priesz mergina.

— Noriu szlebe puikesne už
— Suprantu, atsinesziau ja nuolatos nes pamokinimai mo 

tinos jai nedavė pakajaus.
(Bus daugiau)

TARADAIKA

Vyrucziai, ana diena aplai- 
kiau puikia dainele, isz Szena- 
dorio, nuo .kompozitoriaus pro
fesoriaus Birbinaiezio, kuria 
jums padainuosiu, na ir prade
du :
Padainuosiu gražia daina, 
Gražia daina, kvailiu vaina,

Už mergas pakelta.
(du kartus)

Bosas skraido kaip pasiutęs, 
Gerai guzutes prisiputes,

Kad eitu in grinezia.
O tas bosas užsimano,
Sztai džioga pargalbeno, 

Szau'kia kvailius gerti.
Kaip tik kvailei susiejo, 
Džioga tuojaus apsėdo,

Vilko balsais staugė.
Ant 'baisaus halso tos daineles, 
Pradej’ rinktis ir mergeles,

Prasidėjo lobis.
Prie pulko tu jaunikiu, 
Atsirado ir ženykliu,

Drauge uliavoti.
Vienas isz ju suriko: “Hurra! 
Duosim diedam in skūra,

Ko czion atsivilko.”
Vienas bile pasigriebęs, 
Galvon reže kidk galedams,

Net kraujai iszteszko.
Antras lazda nusitvėrė,
Vėl per galva kitam reže, 

Smegenys pasirodė.
ant to baliaus pasirėdžius in'Ir suriko: “Dievulėli, 
savo puikiausia szlebe. Bet Gelbėkit mane dobilėliai,

Ba mane užmusz!”
Kvailys prosą pasiėmė,
Ir per puodyne seme,

Tas kaip kuolas krito.
Ant to riksmo ir cypimo,
Daugelis žmonių atselino,

Isz tolo žiurėjo.
Bobos isz baimes sukliko,
Ba du isz kvailiu atliko,

Ant aslos gulėjo.
Protingi nieko nesa'ke,
Tik kožnas galva pakratė, 

Nieko sau nedare.
“Vajei, vajei! ratavokit, 
Greit dalktara pargabenkit,

Ba jau netrivošiu.”
Kaip tik daktaras pribuvo, 
Visiems galvas tuoj susiuvo,

Kad smegens ne byrėtu. 
Palicmonai kožna viena 
Adgabeno pas s’kvajera,

Panedelio diena.
Kada, stojo jie prie sūdo, 
Suprato kad bus jiems Ikuda,

Ba blogai padare.
Skvajeras provos nepadare, 
In suda juos iszvare,

Ir in džela inkiszo.
Su paroda juosius vare,
Visi traukėsi in szali,

Kaip nuo galviju.
Sztai už juju pasiutimu, 
Szventos dienos peržengimą,

Turite kentėti.
Jeigu vienas isz ju mirtų,
Tai kalcziauses gal but tvirtu,

Ant kartuvių baigti.
Stena daugel gulėdami,
Dievo pagialbos szaukdami,

Kad susimylėtu.
Nuo to kvailo pikniko,
Kožnas liūdnas pasiliko,

Ir uosi nuleido.
Gerkit, merginas mylėkit, 
Galvas savo skaldinekit,

Tai jums ant sveikatos.
O ka, ar ne daili dainele? Už- 

d ra u d ž i am e va r g oni 11 i n k a m s 
idant ja nenaudotu ant kon
certu nes yra “kopiraited. ”

įsu savim. Žiūrėk!
— Gerai! Eik sau, — pa

szauke staigai Marijona, dre
bėdama iszmetinejimais sanži- 
nes ir užgesino grabnyczia ko- 

| greicziausia. Pikta dvasia jau 
dabar buvo užtikrinta savo lo
biu.

Žvake vos tik per viena se-

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

STATEMENT of the ownership, 
management, circulation, etc., requir-l, VULUlaUUll, ClC., 1CCĮU1L- 

kllll'da dege. Marinka aproxa-, ed by the Act of Congress of August 
vo jog da ant ilgai užteks.

Szlebe turėjo puikia. Ant ba
liaus 'bllVO puikiausia szlebe Editor—F. W. Boczkowski, 

isz visu jos draugiu ir jautėsi 
la'bai laiminga, kada isz jos vi
si dyvinosi.

Kada sugryžo namon ir iszsi- 
renginejo isz savo puikiu rubu, 
pajautė jog laszas vandens nu
puolė jai ant rankos.

Buvo tai asziara motinos ku
ria aniolai 
do.

24, 1912, of the Saule (The Sun), 
published semi-weekly at Mahanoy 
City, Pa., as of Oct. 1st, 1943.

isz dangaus nulei-

* *
tankiai dabinosi

KASZTAI IR PRIEŽASTYS AMERIKONISZKU UGNIU

FLAMMABLE LIQUIDS 
20,600 FIRES

CHILDREN + MATCHES 
23,000 FIRES

Dienos nuo Spalio-Oct. 3 lyg 9 yra apsisaugojimas ir užbegimas ugnims kurios kyla 
isz visokiu priežascziu ir padare bledes ant milijonu doleriu 1942 mete. Czionais parodo 
paveikslėli isz kokios priežasties kyla ir kiek padaro bledes tosios ugnys. Todėl valdžia 
prasergsti gyventojus kad naudotu daugiau atsargumo užbėgti toms ugnims. Bledes pa
daryta per sudegimą namu buvo $314,295,000. Užsidegimai nuo stogu ir kaminu buvo 
138,000. Apsižioplinimas rūkytoju buvo priežastim 87,000 ugniu. Nuo negerai intaisytu 
elektro dratu buvo 55,000 ugniu. Ant pastogių sukrautu visokiu szaszlavu buvo 26,000 
ugniu. Nuo perkūno ir žaibo kilo 24,000 ugniu. Vaikai, braukydami degtukus pradėjo 
23,000 ugniu. Nuo visokiu ke.nikalu su kuriais moteres ir vyrai skalbia drapanas, prasi
dėjo 20,000 ugniu.

*

Mariuką
priesz zerkola o per tai užmir- 
szo apie maldaknyge ir misli- 
no per daug apie save. Nudavė 
jai jog velnes nori padaryt ja 
kunigaiksztiene, kada tėvas jos 
velniui parsidavė. Tarne velnes 
nepaklydo ir nuolatos puikybe 
in szirdi Mariukes invarinejo.

— Kasžin — pamanė sau 
Marinka, — ar negaleeziau ir 
to dastoti. Kada busiu kuni
gaiksztiene, nieko daugiau ne
norėsiu! Del ko turiu grabny
czia. Po tam ant visados jau ja 
pakavosiu.

Uždege grabnyczia ir Belze
bubas pasirodė.

— Noriu būti kunigaiksztie- 
ne, — paszauke Mariuku.

— Busi kunigaiksztiene! — 
atsake pikta dvasia ir isznyko.

Marinka neilgai mislinus sė
do prie vindelio ir linksmai 
dainavo. Tame staigai vindelis 
nuo jos atsitolino ir pats sau 
puikei verpe.

Isz vindelio sukanezio per 
nematomas dvasias, iszeitinejo 
puikios materijos kurias vel
niukai užkabinėjo ant vagiu po 
visa grinezia.

Po tam iszejo isz vindelio ak
sominei uždangalai ant krėslu 
ir puikus divonai ant sienų. 
Užkerėta Mariuką stebėjosi isz 
to visko nes puikybe jos szir- 
dyje kas karta didinosi.

Vos paskutinis szmotas ma
terijos likos iszaustas, tuojaus 
jauna mergina, paregėjo per 
Įauga ateinanti kunigaikszti; 
buvo tai turtingiauses ponas 
visoj aplinkinėj, kuris atlikinė
jo kelione o visi ant kelio jo 
barstė kvietkas ir state puikias 
audimines budikes.

Niekas vienok tam kuni
gą ikszcziui taip nepasidabojo 
iki tam laikui, kaip divonai 
Mariukos, susilaikė, inejo in 
grinezia, nusiėmė skrybėlė, 
plunksnom padabinta ir su nu
sižeminimu pasikloniojo Ma
riukai. Merginai tas labai pa
tiko ir taip nupulk o kada ku- 
nigaiksztis pasakė jai:

— Ar nori būti kunigaiksz
tiene? Sztai mano ranka.

Mariuką, neklausdama nie
ko, tuojaus paszauke:

— Noriu; — po tam nuleido 
akis. Sudėjo daigtus savo ir'*

i ★ indejo in puiku vežimą, kuni- ★
• 1 • T • Igaiiksztis liepe atvažiuot. Iii *
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Žinios Vietines
— Petnyczioje pirma diena 

Spalio-Oktoberio. Sžis menesis 
yra paszvenstas ant garbes 
Szv. Ražancziaus.

—• Subatoje pripuola Anio- 
lu Sargu. Panedelyj Szv. Fran- 
ciszkaus isz Assyžiaus.

— Seredoje prasidėjo Žydu 
Naujas Metas, 5704, kuri jie 
szvens per deszimts dienu.

— Apie devinta valanda Se- 
redos vakara, kada Jonas Du- 
dasz, isz Vulkano, ėjo namo 
isz darbo, likos pagautas per 
truki prie Vulkano kelio ir kai
šei sumaltas. Viena ranka li
kos nupjauta ir koja beveik 
pusiau, paikauszis suteszkintas 
ir visas kūnas sumankiotas. Pa
licija drauge su koroneriu F. 
Boczkauslku isztyrinejo nelai
me ir inteike lavonna del gra- 
boriaus Elcisak ant palaidoji
mo.

— Ketverge apleido mies
tą 68 vyrukai, paszaukti ant 
kariszkos tarnystes, keliuose 
bosuose. Tie, kurie bus priimti, 
turi atsineszti su savim regis
tracijos bilietą ir in kur yra pa
skirtas. Taipgi tieji, kurie ap
lanko garbes atsitarnavima, tu
ri taipgi pasiimti ji su savim. 
Sekanti vyrukai iszkeliavo: 
Mahanoy City, Pa.

Kaip Iszrodo Messina Isz Oro

•tfgA/T

ARGI TAI VYRAS?

Pacziule Dirbo, Vyras 
Sėdėjo Namie Pažiūrė
damas Vaikus; Gavo

si In Kalėjimą

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS

Girta Motina Norėjo 
Nužudyt Kūdiki Ir 

s Pati Save

Rochester, N. Y. — Verną 
Thompson, 20 metu, atsigulė 
ant sztangu geležinkelio tiksle 
Įpapildimo sav-žudinstos, bet 
jant giliukio ja užtiko žmogus 
einantis in darba ir nutraukė 
įja nuo sztangu in laika, kada 
Iprisiartinejo greitas trūkis. 
Jauna motere turėjo ant ranku 
keliu menesiu kūdiki ir buvo 
gerai užsigerus. Palicija pa
sakė, kad josios vyras ja isz- 
mete laukan isz namo, ir isz ru- 
pesczio iszgerus guzutes ant 
drąsos, atsigulė ant sztangu ge
ležinkelio.^ JMbt ina likos užda-

\ M o kūdiki patal- 
|k Vyras li- 

R. / bjauru pa-

f« Ingiki
Var Ja 
ido

iOB^uth, Minu. — Kunigas 
Jtidvabdas Massey, Apasztalisz- 
kos bažnyczios klebonas, guli 
czionaitineje ligon'buteje su 
isztinu'sia ranka, ir kaip rodos 
rei'kes jam keliauti pas Abra- 
homa ant amžino atsilsio. No
rėjo jis parodyt tikintiems savo 
parapijonams “stebuklą. ” Pa
sakė jisai 'susirinkusiems, kad 
pikcziausios gyvates nuodai 
negali jam nieko kenkti, nes 
jisai tvirtai tiki in Dievo galy- 
bia. Buvo sugauta mokasinas 
veisles gyvate ir szitas “dusziu 
ganytojas” davė sau inkasti 
in ranka. Ranka isztino kaip 
paduszka ir pats kunigėlis vi
sai nusilpnėjo. Vėliaus daktaro 
nesiszauke nes norėjo parodyt 
kad Dievas yra galingesnis už 
mokslą. i

John Sadak 
Paul P. Gromalskie 
John J. Jadosh 
Robert F. Boner 
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Anthony L. Sippie 
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John E. Douglas 
Robert T. Blew 
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Charles J. Tracey

New Philadelphia, Pa.
Bernard R. Yuhas 
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James F. Mulhall 
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Henry P. McCabe
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Joseph J. McCall 
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Tūlas Angliszkas artistas nupiesze szita paveiksią Messinos kur tęsęsi dideli mu- 
sziai. Allijentai smarkiai bombardavo Vokiecziu pozicijas per suspauda Messinos, kada 
užėmė beveik visus Sicilijos pakraszczius.

Naujas Didelis Sapnorius 
160 puslapiu, su daugybe 
nauju pa veiksliu, 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.*

PAPJOVĖ PACZIA

Dukterys Mate Kaip 
Tėvas Perpjovė Moti

nai Gerkle

Buffalo, N. Y. — Dvi dukte
rys, Ona 20 metu, ir Liže 17 
metu, stovėjo nutirpia isz bai
mes, kada ju tėvas Mikola An- 
drejevsiki, 50 metu, perpjovė 
paežiai Magdalenai gerkle su 
britva, ana vakara. Motore li
kos nuvežta in artima ligonbu- 
te, kur vėliaus mirė.

Mikolas susibarė su paezia, 
po aresztavojim’ui už girtuok
ly sta ir likos uždarytas kalėji
mo. Jo draugai užmokėjo už ji 
bausmia ir likos paleistas. Mi
kas sugryžias namo pradėjo 
paežiai iszmotineti ir staeziai 
pasako kad nuo tos dienos jisai 
bus “bosu” namie ir laikys pas 
save pinigus ir neduos nei cen
tą del užlaikymo namo. Mote
re aiszkino, kad be pinigu .ne
gales vesti namine gaspadorys- 
ta ir nemato jokios priežasties 
del ko josios vyras neduotu pi
nigu.

Mikas po tuja žodžiu iszbo- 
go laukan ir greitai sugryžo 
in ku’knia. Szo'ko užpakalyje 
paezios, pagriebė už plauku ir 
perpjovė jai gerkle su britva, 
kuri iszbego laukan ir sukrito 
ant trepu. Po tam darbui Mi
kas pabėgo.

Ant riksmo persigandusiu 
dukteriu, subėgo kiti vaikai, 
kurie gulėjo ant virszaus, ku
riuos vėliaus palicija surado 
visus susiglaudusius isz bai
mes kuknioje. Tėvo lyg sziai 
dienai nesurado.

Padirbo 10 Laivu In Laika 11 Dienu

Puikei Apdovanotas 
Už Savo Teisingumą

Du Kartu Ja Laidojo;
Trecziu Kartu Palaidojo

Boston, Mass. — George Au
brey, biznierius, eidamas namo, 
rado maszna su pinigais arti 
savo biznio, kurioje radosi 1,- 
200 doleriu. Žiūrint in surasta 
maszna, patemino ateinanti 
priesz ji koki tai žmogų, ka to
kio jeszkant, kuris prie jo pri
ėjo klausdamas ar nerado 
magznos su pinigais. Biznierius 
atsake kad surado, pareikalau
damas kad pasakytu kiek 
masznoje radosi pinigu. Žmo
gus atsake teisingai kiek pini
gu pamėtė, tokia pat suma ir 
biznierius jam sugražino pini
gus. Žmogus, atsiėmęs pinigus, 
pradėjo greitai eiti bet atsimi
nęs kad neapdovanojo teisinga 
žmogų, sugryžo adgal ir pado
vanojo jam... cigara.

Fort Wayne, Inid. —Czionais 
atsitiko akyvas atsitikimas: 
Motere Alyva. Montell, radosi 
po operacijoms net 28 sykius. 
Karta daktarai pripažino ’kad 
motere mirė bet po tam ji vėla 
adgijo.

Du metai adgal vela ji mirė, 
bet susirinkia gimines taip 
pradėjo verkti, kad motere ve
la adgijo. Ant galo atėjo lai
kas kad ant tikrųjų mirė ana 
dieno nuo vėžio, bet tuom 
syk likusieji gimines, bijodami 
kad ji butu palaidota gyva, lie
pė daktarui perpjauti jai gys
las.

Generolas MacArthur
Priesz Japonus

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 gėrynių.

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

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Amerikonai dirba viską greitai o ypatingai laike kares 
kada padirbo 10 laivu in laika 11 dienu, Los Angeles, Cal., 
laivu dirbtuvėje, kuri yra didžiausia laivu dirbtuve nes 
paprastai ten padirba laiva kas 36 valandas. _ £

ir dažiurejo du
Ant galo pa

re voliuci ja ir 
Vyras perpykęs

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

Brooklyn, N. Y. — James 
Massey, 40 metu, paeziuotas I 
žmogus, nedirba jau dvylika 
metu. Taigi, dvylika metu ad
gal užsiriszo paezios žiurstą ir 
“su drūtu pastanavijimu” apė
mė valdžia ant namines gaspa- 
dorystes, o savo “boba” iszva- 
re in amunicijos dirbtuve 
dirbti kulkas. Motere ant to 
sutiko, duodama jam kelis do
lerius ant praleidimo, vyras 
mazgojo torielkas, skalbė dra
panas ir dirbo viską ka privalo 
dirbti motere 
mažus vaikus, 
cziule šukele 
užstraikavo.
iszvare pacziule laukan su 
szluota, nes jam daugiau nesi
norėjo dirbti.

Motere nuėjo pas sudžia su 
skundu o kada tasai iszklau- 
se josios užmetinejimu, paszau- 
ke vyra ir taip in ji prakalbė
jo: “Ar žinai ka? Tu esi nie
kiausias vyras, koki asz lyg 
sziai dienai pažinau ir girdė
jau. Duodu 2 menesius in kalė
jimą o kada iszeisi, neužmirsz'k 
pasirūpint darbo kokiam ka 
riszkam fabrike, nes del tavęs 
tokiu darbu randasi užtekti
nai o ne 'bobiszka darba dirbti, 
kaip iki sziol dirbai. Privalai 
sarmatytis būti “bob-vyriu.”

Szuo Iszgialbejo Kūdi
ki Isz Deganczio Namo

W i 11 i a m st o w n, Ohio.—D i d ė
delis szuo, veisles “.police dog” 
vardu ‘Spat’ iszgialbejo dvie
ju menesiu kūdiki isz degan
czio namo.

Szuo užtiko deganti narna ir 
adbegias prie kuknios duriu 
pradėjo draskyt duris ir gar
se i loti. Tokiu bud u pabudino 
Mrs. Edna Pearson, kuri nubė
go ant virszaus ir pagriebė sa
vo trijų ir ipenkiu metu vaikus 
iszbegdama laukan. Szuo tuom 
kart nubėgo ant virszaus, pa
griebė gulinti ant sofkos kūdi
ki ir isznesze laukan.

Miestas ketina szuniui pado
vanoti pulku sidabrini kalnie- 
riu už jo narsumą.

Szitas Vyrukas Užmu
sze 38 Japonus

Nuvalo Sudužusius Vagonus Po Nelaimei

Pirmutinis jurinis-kareivis 
kuris aplaike medali nuo 
kongreso yra Seržantas Jo
nas Basipne, kuris pats vie
nas užmusze net 38 Japonus.

E3r “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese.

U3F PRISIUSKITE
TIKTAI 50(J O APLAIKYSI- 

ĮTE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T.
SETAS Nr. 100

Velniszkas Malūnas, Ant 
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai
nele, Dūmojimai, Ketvirtas 
Prisakymas Dievo, Kelautojei 
In Szventa Žemia, Beda, Kaip 
Tamsunus Prigauna, Pranuko 
Nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus Neleido In Dangų, Baus
me Už Szyksztuma, Mažo 
Sziaucziius Dideli Reikalai, 
Senelis, Dienos Kentejimo 
Nanto j, Įelobulas Žmogas, Po 
Laikui, ftnytes Laime, Per 
Neatsarguna In Balta Vergi
ja, Pusiau-Gavenis, Vieszpats 
Jėzus Ir Miszko 1 ėdžiai, Žva
ke, Del PirsztiniBs Apie Miri
mą, Pavasaris, jpie Saula, 
Menesi, Žvaigždes ’x Kitus 
Dangiszkus Kunus, Meszia-Vv 
žis, Grapas, Egli-Aržuolas Ir 
Uosis, Budyne, Baisi Naktis, 
Dzuoko Pasaka, Protas Ant 
Proto, Ir Keletą Trumpu Pasi
skaitymu. Ant Adreso: 
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa. U.S.A.

C3F3 “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, o $5 kitose Vieszpatystese.

MacArthuras apsiaubė Ja
ponus isz dvieju pusiu, ant 
Lae-Salamaua ant kurios ra
dosi apie 20,000 Japonu ka
reiviu isz kuriu didesne pu
se likos užmuszta ir paimta 
in nelaisve.

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

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

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

visos TRYS nrp
KNYGUTES “°*'

“SAULE”
MAHANOY CITY, PA.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

BUY
UNITED

SAVINOS 
^BONDS 

AN D STAMPS

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

Bondus ir Markes.

Darbininkai nuvalo sudužusius vagonus po sušidaužy- 
mui trūkio Congressional ekspreso, artimoje Filadelfijos, 
kur likos užmuszta 78 žmones ir 123 sužeisti. In 11 valandų 
vėliaus kilo kita nelaime ant geležinkelio Canastota, N. Y., 
kur Century Limited ekspresas taipgi susidaužė, užmusz- 
damas 3 žmones ir sužeidė 7. Pirmutine nelaime kilo isz 
priežasties iszdegusios aszies o antra nuo eksplozijos kati
lo lokomotivoje.

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


