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Isz Amerikos
' ISZPILDE SAVO 
i PRIŽADEJIMA
i _______

Duota Da Grinorium
New York. — Dvideszimts 

metu adgal, Izidorius Goots- 
man pribuvo isz Vilniaus su 
savo paczia ir maža dukrele. 
Neturėjo czionais jokiu gimi
niu ne pažinstamu ir buvo be 
szmotelio duonos. Po keliu die
nu, aplaike darba garborineje 
su pagialba mielaszirdingos 
drauguves kuriai prižadėjo jog 
kada jo duktė isztekes už vyro 
tai privalgydins visas ypatas 
kurios bus alkanos taja diena, 
taip, kaip jis buvo alkanas ka- 
Įda pribuvo in Amerika.

Po keliolikos metu Gootsma-
nas pasiliko kupczium kailiniu 
ir dastojo turto. Ana diena jo 
duktė isztekejo o tėvas, neuž- 
mirszdamas apie duota priža-
dėjimą, nuėjo in taja mielaszir- 
dinga drauguve, paliepdamas 
surasti apie 500 alkanųjų idant 
padaryt jiems puota. Draugu
ve pasirūpino užganadint no
rams Gootsmano ir sujeszkojo 
net 800 žmonių kuriuos soeziai 
pavalgydino kasztu mielaszir- 
dingo Žydelio ir tai buvo laike 
Dekavones dienos.

Graborius Apsivedė 
Ant Kapiniu

! Columbia, Tenn. — Grabe
lius Martin Hammond, norėda
mas susivineziavoti su pana 
Elsie Johns, malszei, be jokiu 
papuoszu ir kad niekas apie tai 
nedažinotu, nutarė _ paimti 
szliuba ant kapiniu. Toji na- 
vatna porele likos suriszta 
mazgu moterystes apie deszim- 
ta valanda naktije, prie dvieju 
liudininku. Kada prietelei gra- 
boriaus apie tai dažinojo, už
klausė jo kokia intekme iszve- 
re ant ju kapinine svodba. Gra- 
borius atsake kad jam taip bu
vo smagu kaip rodos turėjo lai
dotuves.

Norėjo Iszmuszti Vėl 
nius Isz Raganos

Amerikonai Pasirengia Užklupti Ant Japonu

Amerikoniszki kareiviai pasirengineja ant musziu su Ja
ponais ant Pacifiko, kraudami laiva su visokiu maistu ii 
amunicija nes tikisi užklupimo per Japonus.

PAVOGĖ PACZIA
IR VAIKUS

BIJOJO KRISTAUS 
PAVEIKSLO

Drebėjimas Žemes
Užmusze 600 Turku

Istanbul, Turkija — Aplin- 
kineje Juoduju Mariu atsibuvo 
smarkus drebėjimas žemes ku
ris užmusze gal daugiau kaip 
600 žmonių, sužeidė keliolika 
szimtu ir sunaikino daug na
mu. Da visiszkos bledes neap
skaityta nes paskutiniu žinių 
apie tai neaplaikyta.

Allijentams pasisekė paimti 
du miestus, San Angelo ir Al- 
fedena prie Sangro upes. Alli 
ientu eroplanai plake Vokie- 
czius ir Italus per kėlės dienas, 
iszguidami juos isz savo pozi
cijų. Daug Vokiecziu likos už
muszti.

Gazolinas Isz Anglių

H

Taipgi Naminius
Rakandus

Denton, Ohio — Kada Kris
tupas Mogacz radosi darbe, jo 
burdingierius, Szimas Danko, 
sudejas visus rakandus ant ve
žimo, pasiėmė Mogacziene su 
dviems vaikais ir dingo isz 
miesto nežine kur. Vyras, su- 
gryžes isz darbo nutirpo kada 
parėjo in stuba, nerasdamas 
nieko. Pradėjo klausinėt kai
mynu kur jo pati su vaikais 
dingo. Kaimynai'pasakė buk ji 
iszsikrauste bet in kur tai ne
žine. Mogacz visur jeszkojo bet 
lyg sziam laikui nesuseke kur 
jo paeziule dingo su burdingie- 
rium, vaikais ir rakandais.

Naudojo Visokius Bu
dus Ant Apmalszinimo

Kūdikio

Atsuko Ji In Siena

Oskaloosa, Iowa — Leonas 
Parral, 16 metu amžiaus vai
kas, apvogdamas narna savo 
kaimyno, patemino kabant ant 
sienos paveiksią Kristaus. Bi
jodamas idant ji Kristus nema
tytu kaip jis apipleszineja na 
ma, atsuko paveiksią in siena 
ir vela ėmėsi prie darbo.

Bet, nors Kristus jo nemate, 
kaip sau vaikas mane bet locni- 
ninkas namo ji užtiko ir atida
vė ji in rankas palicijos.

Motere Paslėpė Savo
Veidą Per 40 Metu

V

ir su pagialba piktu 
apraganavo j u vaikus, 
Reggio nusidavė pas 
ir baisei ja sumusze.

Brooklyn, N. Y. — Manyda
mas buk Camilla Vestilia buvo 
ragana 
dvasiu 
Vencio 
senuke
Ant užklausymo sudžiaus del 
ko jis taip padare, kaltininkas 
atsake kad norėjo iszmuszti isz 
jos velnius su kuriu pagialba ji 
apraganaudavo žmones. Su- 
džia nubaudė kaltininką ant 
trijų menesiu su pamokinimu 
idant jis daugiau insigytu sau 
proto.

Philadelphia, Pa. — Negalė
damas nukensti riksmo dvieju 
metu kūdikio savo gaspadines, 
Mrs. Agnes Richards, burdin
gierius Patrick Donnell prade 
jo apmalszinet kūdiki sekan- 
cziu budu: Pirmiausia pradėjo 
kūdiki smaugt, po tam ji pa
nardino in viedra szalto van
dens o kada ir tas nepagialb.ejo, 
panardino in karszta vandeni, 
po tam pradėjo deginti mažiu- 
lelio peczius su uždegtu ciga
ru.

Gaspadine apskundė taji ra- 
kali o sudžia gailėjosi kad ne
galėjo jam daugiau duoti kaip 
szeszis menesius in kalėjimą ir 
200 doleriu bausmes.

Waycross, Ga. — Dalaikyda- 
ma savo žodi, duota 40 metu 
adgal, kad jokis vyras nepare- 
ges jos veido, Miss Henrietta 
Connell dalaike savo žodi.

Kada Henrietta turėjo 26 me
tus, buvo susižadėjus su save 
mylimu bet tūla vakara ji pare
gėjo savo seserį einant su jos 
mylimu ir kuris ja pabueziavo. 
In tris sanvaites po tam sesuo 
isztekejo už jo. Tas baisei su
spaudė szirdi Henriettos ir nuo 
tojo laiko ji davė sau žodi kad 
jokis vyras nereges jos veido 
kol ji bus gyva. Nesziojo ji tan
ku juoda veliona ant veido per 
visa taji laika. Jos sesuo ir jos 
vyras likos užmuszti automo- 
biliaus nelaimėje praeita mene
si. Henrietta mire praeita san- 
vaite turėdama 66 metus am
žiaus.

Gazolinas, padirbtas isz an
glių, vare eroplana isz Mor
gantown, W. Va., in Wash- 
ingtona. Senatorius O’Malley 
aplaiko bleszine tojo gazoli
no nuo kongresmono Ran
dolph. Yra tai pirmutinis sy
kis kad eroplanas butu varo
mas gazolinu padirbtu isz 
anglių.

Kate Iszgialbejo Kūdi
ki Nuo Dideles 

Kirmėlės

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Rusai Randasi , 
Prie Gomelio

Kur Turi Apsiaubia Apie 300,- 
000 Vokiecziu; Vokiecziai 
Baisai Supliekti; Japonai Ne
teko 49 Laivu; Sausio Menesi 
Bus Paszaukta 350,000 Vy

ru Prie Tarnystos
Vo-Allijentai suszaude 56 

kiszkus eroplanus bet patys ne
teko penkių. Jie kerszina bom
barduoti visus didesnius mies
tus pakol nepaklupdys Vokie- 
czius ant keliu ir mels paka- 
jaus. Badai apie trys milijonai 
gyventoju ketina apleisti savo 
gyvenimus ir jeszkoti sauges
niu vietų nuo Angliszku bombų

Kopenhagoje Vokiecziai nu- 
szove 4 aficierius ir 40 karei
viu už tai kad jie atsisakė ke
liauti, ant Rusiszko frunto ka
riauti priesz Rusus.

Vokiecziai sudegino kaimeli 
Vortza, Kretoje, už tai, kad gy
ventojai prigialbineja pasike- 
leliams kovoti priesz Vokie- 
czius. Ant Salonikos salos Vo
kiecziai iszsiunte 10,000 vyru ir 
vaiku in Albania kurie pasi- 
prieszino priesz ju prisakymus.

Generolas Goebells sako buk 
Vokietija atkerszins Anglijai 
už padarytas skriaudas Berli 
ne ir kitur, kuris likos beveik 
visiszkai jau sunaikintas.

Washingtonas pranesza buk 
ateinanti Sausio menesi, 1944 
mete, bus paszaukta 350,000 
vyru ant tarnystes tarp kuriu 
bus daugelis vedusiu vyruku

Lebanon, Pa. — Trijų metu 
amžiaus mergaite, Vera Don
alds, sėdėdama ant pievutes 
prie namo su savo numylėta 
kate, nepatemino dideles kir
mėlės kuri slinko prie mergai
tes. Bet kate, pamaczius kirmė
lė, mėtėsi ant jos ka patemines 
tėvas mergaites adbego ir už-

Badai Amerika, Anglija ir 
Rusija davė paskutini pasiuli- 
nima Vokietijai kad paliautu 
kariauti o jeigu ne tai bus vi
siszkai nuszluoti nuo virszunes 
žemes.

LONDON — Rusija atėjo prie Gomelio 
paimdami 200 miestu ir miesteliu ir turi apsiau
bia apie 350 tukstaneziu Vokiecziu kurie ran
dasi toje aplinkinėje. Kada Rusai sugryžo in Ki
jevą, apie milijonas gyventoju isziindo isz skie
pu ir griuvėsiu sveikindami savo iszgialbetojus. 
Priesz tai mieste radosi 200,000 Žydu bet szia- 
dien pasiliko tik szeszi—suszaudyta viso 125,- 
000 žmonių, tai yra Žydu ir nelaisviu, paimta per 
Vokieczius.

Rusai vela supliekė baisei Vokieczius prie 
Gomelio paimdami taji miestą ir užkirto Vokie- 
cziams kelia in Lenkija ir Baltrusija kur perkir
to kelis geležinkelius toje aplinkinėje ir apsiau
bė apie 300 tukstaneziu Vokiecziu. Keli tuks- 
taneziai Vokiecziu likos užmuszti ir paimti in 
nelaisve tuose musziuose. Dabar Rusai eina ant 
Kijevo ir sudrutino savo pulkus prie Czerniko- 
vo ir Brusilovo kur tikisi smarkiu susirėmimu 
su Vokiecziais.

Amerikoniszki lekioto j ai nu-
szove 46 Japoniszkus eroplanus j piplvhpip 
bet patys neteko 4, prie Gilbert kl UUiyDCJt

Bremen vela likos bombarduotas baisei ir 
sziadien randasi griuvėsiuose. Sunaikinimas jo 
yra beveik visiszkas, gyventojai vaikszczioja 
kaip sapne, jeszko griuvėsiuose savo mylimųjų 
kurie neteko gyvaseziu per bombas. Namai li
kos sugriauti, bažnyczios ir dideli namai dingo 
nuo virszunes žemes — žodžiu, niekas nesiran-

salų, Pacifike. Taipgi Ameriko
nai užmusze apie 6,000 Japonu 
keliuose musziuose. Ant salos 

w „ Bougainville Amerikonai už
musze kirmėlė. Kad ne kate, musze taipgi daugiau kai tuks- 
kirmele gal butu inkandus mer
gaite. '

— Amerika kas meta isz- 
duoda ant statymo ir užlaiky
mo savo mokyklų po 100 mili
jonu doleriu.

t anti Japonu ir daug likos su
žeista. Toje paezioje vietoje 
Amerikonai paskandino penkis 
Japoniszkus kariszkus ir tavo- 
rinius laivus.

kos užmuszta musziuose prie 
Changteth, Kinuose, per Kin- 
czikus kurie apsiaubė Japonus 
isz keturiu pusiu ir jie negalėjo 
iszbegti isz slaistu. Badai Japo
nai ten naudojo trucininti gaza 
bet ir tas nieko negialbejo.

sioms bledems. Ant Bougainvi
lles salos 23,000 Japonu likos 
užmuszti paskutiniam muszyje 
bet ir Amerikonu likos užmusz
ta apie tūkstantis kareiviu.

Daugiau kai 5,000 Japonu Ii-

Japonai szi menesi neteko 49 
laivu. Ant Rabaul Japoniszkas’ 
laivas eksplodavojo su bai-i

Allijentai artinasi Jau prie 
Rymo o bėganti Vokiecziai isz 
ten naikina paskui save visus 
miestus ir miestelius kad ne
papultu in Allijentu rankas.
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Kas Girdėt
džiovos ligos ir 1.1. Reikia ir ant 
to teminti katras isz jaunuome
nes kūdikis yra riebus, tai to 
amžius ne yra ilgas. Katrie

* žmones turi už daug tauku, prie
• rn n • i i • • i + • : t o greieziausia limpa visokios'Tanke i duodasi girdėt jog . ° • 1 1
kas karta laikai eina 'blogyn, 1 
kad del žmonių kas kart ant i 
svieto blogiau gyventi ir kad 
ezion Amerikoj nėra ateities, 
del darbsztaus ir doro žmogaus.; 
Labai tan'kei girdime ir apie 
tai, kad del senesnio žmogaus 
jau visi vartai, vedanti in laime 
yra uždaryti, kad dingo viltis 
svajojimo apie ateiti. Vela gir
dime kad nesiranda jokios atei
ties del gero amatninko ir gero 
darbininko, kuriam jau suėjo 
keturesdeszimts metu, buk jei-’ 
gu lyg sziam laikui nieko neda- 
sidirbo, tai jau nieko gero ne-į 
gali tikėtis ir kad jau viskas j . ., , . ,. T . iipanasziaidel jo dingo. Jeigu tieji tvirti-1 
nimai rėmėsi ant teisybes, jei-į 
gu žmones ne 'biustą, tai isztik-:

Desperatiszki Naciu 
Propagandistai Sako 
Viena Rusams, Kita 
Suv. Valstijoms Ir 

AnglijaiReikia ir apie tai neužmirsz- 
ti kad darbininkas žmogus, uo
linis sunkei dirba, ilgiau gyve- 

' na neigti iszlepinti ir svietisz- 
‘ k iems džiaugsmams a t sida ve;
žmones. — Turtingi žmones su-1 
trumpina savo amži isz tingi-1 
mimo. Gvvenimas' gerbuvvieW ' r> ..°. a . Sovietu Rusija pasidi
reikalauja fiziszko darbo o jei
gu prie gerbūvio tinginiauja, 

štai trumpina per tai sau gyve
nimą.

C Į Gėrimas asztriu gervinu, kaip į 
'žinoma, yra didžiausiu ardyto
jom žmogiszko sudėjimo, tas;

Į tai trumpina gyvasti žmogaus:; 
ir rūkymas tabako 

| trumpina amži. Mažas naudoji- 
:mas tabako, nors žmogui ken- 

, . v . kia bet ne tiek kiek pervirszi-ro net szirpulei žmogų perima .m s.
Ilgis gyvenimo priguli nuo 

susivaldymo nuo s vietiniu 
džiaugsmu ir pripratimas prie 
sunkaus daibo.

Ilgis gyvasties žmogaus gali 
tensti^lyg 120 metu, — bet ar 
kada kas pamatys žmogų turin
ti 200 metu amžiaus tai nežine. 

iNesenei Albanijoj numirė senas

AVasliingtonas — Naciu pro
pagandistai, kurie praktikuoja J 
paduoti skirtingas žinias skir- 

'tingoms visuomenėms su tikslu 
nustatyti vienus priesz kitus,1 

!dabar pasakoja Rusams, kadi 
avė SuvJ 

Valstijoms ir Anglijai, Mos?k- 
vos konferencijoje.

Naciai

mui greito ekonomiszkos atgy- kalbomis
jimo. “Skubi pagalba duos szventes sumažinti kariams ga-'t 
mums nauju sąjungininku mu-|limyj)e būti namuose per kitas | 
su kovai ir “dar greieziau at- Kalėdų szventes. Į
nesz mums atstatyma normaliu 
sanlygu gamybai ir prekybai, 
demobilizuotu kareiviu sugrą
žinimu prie darini; laisvai dir- 
baneziu ir laisvu žmonių pa
sauli.”

Užsieniu Nuosavybes
Turi Būti Pranesztos

per ateinanezias Už Gyvasties PUIKI ISTORIJA

Valgyk Daugiau Bulviu
v

ir pagal tuju vargszu( T) nuo
mones, tai tik milijonieriams 
kėlės atviras in visur. Nes būti 
vienu tuju, kurie su auksiniais 
szauksztais valgo, kuriuos su
pa sidabrinėje vygeje, ne yra 
užganadinti nes kaip tikrina 
tieji patys tureziai, tai toki 
žmones mažai ženklina ant szio 
svieto. Toki dyikaduoniai netu
ri priesz save jokios ateities 
idant galėtu dasiegti paskutini 
laipsni gyvenimo, idant galėtu' 
nors valandėlei praszvist ant 
svieto nes tieji visi milijonai 
panezioja juos kaip stiklas kul
nyje, slegia juos tasai auksas 
nuo kurio negali atsikratyt.

Todėl, pagal atyda nekuriu 
autorių, kad ne tureziai neturi 
jokios ateities priesz save. Tai
gi, kas turi? Ir ar yra toje gar
singoje, galingoje ir taip dide- 
lioje Republikoje abelnai atei
tyje žmojgaus persistato? Ar-gi 
jau visi turime susiemia už pil
vu szaukt: 4 4 Beda, beda mums, 
idant būtumėm negyvenia!”

Kodėl beveik visi persiemem 
laja nuomone kad jau viskas 
kitaip ant svieto virto ir kad 
jau gero nesusilauksime?

Sztai pirmiausia, kada žmo
gus paežiam drūtume neturi 
priesz save ateities del to, kad 
nevos dideles kompanijos ne
nori duoti žmoniems užsiėmi
mo kurie jau yra pabaigia 45 
metus.

Sziadien, jeigu žmogus. turi 
suvirszum 45 metus ir ne yra 
tinginys, tai yra paežiam drū
tume ir neprivalo paisyt ka 
žmonei kalba ir žiūrėti tamsio
mis akimis ant ateities. Amžius 
žmogui nieko nekenkia, bile da 
jis turi pajiegas. Ant to darb
davei nepaiso, bile žmogus pri- man karszta pasidarė po sedy- 
gulincziai del ju dirba ir gali 
isz tavęs iszcziulbti paskutini 
švara tavo pajiegu.

Ateitis visu žmonių randasi 
kapuose. Gyvata žmogaus yra 
suvis trumpa idant rūpintis.!
.Dievas davė kožnarn dantis, Jaižino
(duos ir duonos. Czion Amerikoj $1,000 kad
ikožna žmogų laukia gera atei- szimtus cigaru in laika penkių 
?tis, jeigu jis netingi dirbti, pa-1dienu. Iszpilde savo “'beta” in 

‘ ’ • paskirta laika ir laimėjo 500
doleriu bet sziadien .guli pavo
jingai sergantis ligonbuteje.

Visi Amerikiecziai, turi sve
timus 'bonus 'bet kuriai sumai,' 

sako Rusams kad ar užsieniu nuosavybe vertes i 
Suv. Valstybėms ir Anglijai j$10,000 ar daugiau yra reika-1 

į pasidavusi Rusija tapsianti laujami praneszti apie tokias 
nuosavybes iki Gruodžio 1 d. 
jiems artimiausiam Feder a 
Reserve bankui.

iSzitoji informacija paleng
vins vyriausybei apsaugoti sa
vininku interesus ir bus gyvy- 

' vine pagalba karo vedime.
Beveik apie kiekvienos ru- 

(EM T) Maskvoje! gzies nuosavybe reikia pranesz- 
pasiektu sąjungininku susita-jti — apie nekilnojamaji turtą,

į 44 Ang’lo-Amerikiecziu koloni
ja.”

Elmer Davis, Office of War 
Information direktorius, pa
tyrė, 'kad Voikiecziu namu radi
jas ir žinių agentūros tylėjo 
septyniolika ir puse valandos 
po paskelbimo Lapkriczio 1 d., 
1 vai. pjp.

rimu. Kada, pagaliau, pakto, pinigus, svetima valiuta, už- 
pasiraszymas buvo paskelbtas, sinio vertybes popieru dalis už- 
Vokiecziams, tame praneszime sienio bendrovėse, sutartis ir 
buvo keliolika svarbiu iszleidi-j SUsitarimus patentu ir preky- 

Jame nebuvo nei žodžiu j)0S ženklu reikalais.
apie sąjungininku | Valstybes iždas pranesza 

'kad tvarka gali 'būti greieziau 
.atstatyta teritorijas re-okupuo- 
Įjant, jeigu musu karo vadovy- 
j be turi tokias informacijas po

Karo Maisto Administrato
rius, Marvin Jones, pareiszke,t 
kad “Didesnio kiekio 'bulviui 
susikrovimas, nereiszikia nele-' 
galu bulviu atsargu sudary-Į 

lino,” Bulviu derlius sziais me-j 
tais yra milžiniszkas ir sande-1 
liai yra perpildyti. Tokiu budu' 
busi patriotiszkas ir .apsuk-' 
rus, jeigu laikysi 

I perszi namuose.
Į Bulves laikyti yra lengva J 
Jos iszsilaiko menesiais betku- . . . , , irioje sausoje vietoje, kur tem-^ 
iperatura laikosi tarp 40 ir 60 
I laipsniu. Tavo rusyj ar pasto
gėje, garažas ar poreziai, tik
riausiai yra geros laikymo vie
tos. Net virtuves daržovių spin
tele suteikia gera vieta iszlai
kyti ’bulves menesi ar szeszes 
sanvaites. Valvdamas daugiau ‘ . ibulviu ir laikydamas jas kol ju 
yra daug, padedi tiek sau, tiek 
vvriausvbei. - F V

bulviu

— Kur tu dabar eini, Anta 
nai?

— Einu ant kapiniu atlan 
kyti mano numirusios pa 
cziules!

— Bijok tu Dievo! Juk tu 
esi girtas, vos tik strapalioji.
— Mat už gyvasties ji mane 

kitokiu nemate. Fo smert no
riu tokiu jau but. Kad asz 
butau blaivus tai nepažintu 
ji manes...

Isz Gyvenimo Musu 
Vaiku

Vienoje Lietuviszkoje moks- 
laineje daraktorius klausė vai-

TIKTAI, . . . 50c
SAULE PUBLISHING CO..

Mahanoy City, Pa.

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

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS

iezedžiai gyvens ir pildyt szio 
'sklypo tiesas kaipo geras ūke- 
Jęas. .
5; Žr '■

Į Iii ilguma gyveninfo iinplauke 
'pirmoje eileje dvi veiksmes: 
Palikimas po tėvu ir doras gyve 
nimas. Už visiką gali pažinti ant 
vaiku, kurie gimė tame laike, 
kada tėvas turi 25 lyg 40 metu 
amžiaus o motina nedaugiau 
kaip 35 metus. Žinoma, ant to 
reikia teminti, ar tieji tėvai yra 
sveiki; ar ne yra linkia prie

mu 
užsiminta 
pareiszkima liecziantikaro kri-Į- 

luikas, vardu Ismail Gaudshe, niinalistus ir nei vienu žodžiu 
kuris pergyveno 150 metu ir neužsiniirita Austrija, 
paliko suvirszum 300 anuku n
ir proanūki! net iki 7-tos eilios. ¥ , Tr • ttxtyw I , ... ,
Buvo jis vedos asztuouis kar Lehman 3S KaipO UNR ;-“ka. Vxsos m ormaeųos bus 

US‘ RA Virszinįnkąs Prane- einamos tiktai akredituotiems
j Iždo atstovams. Kitos Instai
gos gaus tik tokia informacija, 
kuri joms 'bus reikalinga karo 
darbui.

sza Apie Instaigos 
Politika

Du Lietuviai, važiuodami isz 
Shenandoah, Pa., in Filadelfi
ja, sustojo Readingo mieste ant 
keliu valandų. Eidami pasi- 
vaikszcziot per miestą, paregė
jo aptiekos lange P‘araszan&įiSikįrs sau uždavinį su szukiu 
4‘Vanduo kuris atnaujina žmo-' “pudedami kitiems padedame 
gui gyvasti.” Manydami kad įr Squ ” ir nesieks pakeisti 44 hi
tai gal būti geras 44 sztopas” in- ternacionaline kontrole tautu 
ėjo in vidų ir nusipiiko po kontrole,” pareiszke j' 
bonkute. Aptiekorius, supratęs j,a buves gubernatorius Her- 
kad tai ateivei,permaine grei- bert. H. Lehman ’as po to kai jis, 
tai 'bonkutes, norėdamas jiems (vienbalsiai buvo iszrinktas ge- 
padaryti szposa ir suvyniojo „eraliniu U.N.R.R.A. direkto- 
dvi bonkutes vandenio vadina- r;nvn 
mo “Pluto” (kuris iszczystina 
vidurius).

Jungtiniu Tautu Pagalbos ir 
Atstatymo Administracija pa-

riUlll.

« Pirmu kartu oficialiai api 
brėždamas

Pirk Karo Bonu

Neatsargios Kalbos
Ateinanczioms szventems ke

letas milijonu kariu grysz isz
per radi- apmokymo stovyklų, isz užjū

riu bazių ir kovos zonų in na
mus atostogoms. Pagunda kal
bėti apie tai, kur jie buvo, ka 
dare, kokios ruszies apmoky- 
ina gavo, bus didele, ypatingai 
kada bus raginami geros valios 
bet įlegalvojancziu, szeimynostrisdeszimt-triju

Nueja ant .stoties, sėdo in Jungtiniu Tautu ir vienuolikos nai'hi ir draugu.
’ • • ' ‘ ■ i . . . ...i sąjunginiu tautu organizacijos

politika, Lehman’as taip pat įkirti naudingas įprieszams in-
truki ir pradėjo gerti 'sztopa!
kuris

pabrėžė tai, 'kas jau Amerikos1 formacijas
Po iszgerimui sėdėjo taip va- kalbėtoju 'buvo sakyta, kad nei 

landele malszei, jausdami vi- viena szalis neturi pakankamai ’ nentsargiu kalini. Ir mes netu- 
duriuose kaip vanduo pradėjo isztekliu viena pati iszspręsti retumem būti kalti nereikalin- 

Įszias milžiniszkas jiriesz akis S

“atgaivina žmogui
Szitie vvrai yra iszmokvti at- v t/ f */

nuo nesvarbiu. Jie 
greieziausiai, nebus kalti del

landele malszei, jausdami vi-

juos adgaivinti.
Sztai vienas atsiliepe in 

ta: “Jonai, asz jaueziu kad 
gijau o tu ar jauti ka toki 
dūriuose?”

“Andriau, asz jaueziuosiu 
kaip kūdikis palukėse ir labai

at- 
vi-

ne.”
Kas tolinus buvo, galite pa

tys dasiprasti.

Tūlas taksi dreiveris San 
Franciske, Kalifornijoj, susi- 

su savo draugais ant 
surūkys penkis

Penkesdeszimt doleriu, sudė
ti Lankoje, Colorado Springs, 
Colo., 1874 mete, užaugo ant 
$1,631.90, tai yra, in laika 69 
metu ir tiek likos iszmoketa tai 
moterei kuri nuo mažens czedi- 
uo pinigu,s ant sepatves.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

gaiš klausinėjimais, nežiūrint 
stovinezias užduotis ir todėl vi-(kaip nesvarbus musu klausy-
sos šzalys-nariai turi prisidėti mai gali atrodyti mums. Bet

jeigu tokia, netyczia iszlydu- 
sia, informacija iszgirsime, mu
su iszkilminga pareiga jos ne- 

1 pakartoti.
' Visa tai labai svarbu, dėlto, 
kad mes esame puolimo kovos 
fazėje. Musu jėgos kiekviėna-

pagal savo iszgales.
Lehman’as pasakė kad UNR 

RA turėtu Imti vienas isz di
džiausiu Jungtiniu Tautu in- 
rankiu” karo laimėjimui ir 
taikos konsolidacijai” ir pri

siėjo “mes turime būti vedami
nevien humanistiszku senti-’me muszio lauke puola ir jeigu 
mentu jėgos bet taip pat svei- musu kariuomene turi stumtis 
ko proto dėsniu ir abipusio in-''pirm.vn> turi priklausyti 
tereso. 44Nugalėti Aszi ir Imti nuo netikėtumu — staigiu puo- 
nepasiruoszusiems suteikti pa- ^nin i*- musu paslapcziu saugo- 
gal'bos vyrams, moterems ir Jimo- 
vaikams, kurie iszlaike gyvas' Svarbumas iszlaikyti karo 
viltis ir saugojo savo meile informacijas nuo prieszo didės 
laisvei per kelis ikaro ir prie- tiesiogineje proporcijoj su mu- 
spaudos metus, butu tikrai di- su karo veiksmais. Tuo paežiu 
dele kvailyste, ikatastrofiszkas laiku daugiau ir daugiau musu 
atsižadėjimas principu, kurie 
yra pagrindu to, ka mes bran
giname civilizacijoje ir žmoni- puolimus 
jo je. ” L

Buvęs New Yoiko gu<berna-! dymui daugiau isztekliu ir pul
tomis, 
brėžė 
menta, pareiszke, kad UNRRA galimybes iszplepeti karo in- 
turi operuoti militarinio sau- formacijas 
gurno sumetimais tiek pagreiti- bom didėja, 
nimui pergales, tiek užtikrini-.

Czia pat namuose eina kova, 
kuria turime laimėti — jeigu 
mes norime kad Amerika butu 
puikus ir padorus krasztas mu
su vaikinams sugryžti. Mes tu
rime kovoti prie infliacija, ir 
vienas geriausiu 'budu tai da
ryti yra indeti kiekviena dole
ri, kuri tik mes galime in dau
giau Karo bonu. Jeigu mes ne
laimėsime priesz infliacija, 
mes apvilsime savo sūnūs, ly
giai taip pat kaip atsisakyda
mi siunsti jiems karo medžiaga 
kovoti su aszim — dėlto, kad 
infliacija taip pat gali būti nai
kinanti. Nepirk nei vieno daig- 
to, kurio tau būtinai nereikia. 
Indek ‘kiekviena doleri kuri tik 
gali sukrapsztyti, in Karo Bo
nus. Tu gausi savo pinigus at
gal už deszimts metu su gerais 
nuoszimcziais-gi tuo tarpu sau
goj! savo paties ateiti, Ameri
kos ateiti musu kovojaneziu 
vyru. Taip — pirk daugiau Ka
ro Bonu. .Užsisakyk rytoj dar 
Bonu per Payroll Savings Plan. 
Dovnok, Kalėdų -proga, Karo 
Bonus... tai dovanos su atei
tim.
Office of War Inf., Washington, D.C.

— Koki paukszti iszleido 
Nojus isz arkos, kada vanduo 
nupuolė ?

— Jauniauses isz vaiku tuo- 
jaus atsake:

—: Karveli!
— Ar ne sarmata jums, — 

paklausė jis didesniu vaiku, — 
mažiauses atsake pirmutinis.

Ant ko atsiliepe vienas isz 
vyresniu: «

— Praszau pono darakto
riaus, jo tėvas parduoda karve
lius. .. *

*
apsakinėjo 

vaikams istorija isz seno testa
mento apie Ananiasa ir Safira, 
po tam užklausė vaiku:

— Del ko Dievas nebaudžia 
visus melagius ant svieto mir- 
czia ?

Vaikai tyli o po valandėlės 
vienas atsiliepe:

— Jeigu Dievas visus mela
gius ant svieto 'baustu mirezia, 
tai ne vieno žmogaus ezion ne
pasiliktu, visi iszmirtu nes vi
si yra melagei.

* * *
Kunigas laike katekizmo 

klausia mergiukes, deszimts 
metu:

— Pasakyk man szirdžiuk, 
kur yra Dievas?

— O mergaite drasei atsisto
jo ir pasakė:

— Dvasiszkas teveli, pasa
kyk man kur ne yra Dievo ?

Kita Pajeszkos

* *
Vargonininkas

Burtai Moterių

SKAITYKIT 
’ “SAULE” ‘ 
PLATINKIT!

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagai Chaldeiszku, Persišku, 
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. Pinigui 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Kulva. Del vyru ir moterų.

Hr VISOS TRYS 9r 
KNYGUTES 

•‘SAULE’’ 
MAHANOY CITY, PA.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

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

:: 25£ :: |
SAULE PUBLISHING CO.,

Rumanu motinos apri-'j IS sza savo mažiuleliam kojas ar- J 
i!ti kulnių 'su raudonu kaspine-1 

liu idant apsaugot nuo nelai- J 
mes, kaip jos kalba. Motinos' 
kunigaiksztysteje Wales, deda 
reples arba peili iii lopszi kūdi
kio, idant butu saugus nuo ne
laimes. Daugeliose vietose Ari- 
glijoje to paproezio laikosi.

— Francuzijoj, apielinkeje s 
1 £ Vogezu, vaikai, užgimia laike J 

jauno menulio, 'huną drąsesni $ 
kalboje negu kiti o tieji, kurie 

! iižgema laike pilnaezio, mažiau 
mėgsta kalbėt bet daugiau yra 

I.... a...■ iszmanesni.

Sieniniai Kalendoriai, 23%' 
coliu ilgio - 15 coliu ploczio, po 

neatsargiom kai- 35c arba 4 už $1.00. Adresas:
| SAULE PUBLISHING CO., i

Neleisk tąvo neatsargiomis mahanoy city, pa. u.s.a. 1 skaitykit “saule” platinkit

namu fronte bus invelta, tiesio
giniai ir netiesioginei in tuos

> gamv/boje daugiaui * _ \ * , *
I pabūklu ir medžiagų — plulk-

Jonas ir Agota labai mylė
josi nes tėvai abieju buvo 
prieszingi tam nes nenorėjo 
idant jiedu susivineziavotu.
Agota suėjus su Jonu pra

dėjo ružyt: — Ar žinai ka, 
Joneli, kibą asz sau gala pa
darysiu! O tu ka pradėsi?..
— Asz kibą kita mergina 

pasijeszkosiu.

*
*

SKAITYMO
ir

*

i

kuris pakartotinai pa- ku. Kai didesnis skaiezius žmo- 
“sveiko projo” argu- niu artėja prie karo pastangų, Pirkite Apgynimo 

Czedinimo Bondus 
ir Markes.

i * A
i A *
I

64 pus., Did. 5x7col. J 
Tiktai, 10c. ?

“SAULE”
MAHANOY CITY, PA. I
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Tai Vyreli Sugertuves!
Rože Klepiute buvo vienatine 

dukterėle turtingo ūkininko 
Rudeniu kaime o vaikine, buvo 
patogiausia mergina visoje ap
linkinėje.

Buvo ji devyniolikos metu 
amžiaus kada tėvas numirė pa
likdamas ūkia ir gera rankoga 
Ii pinigu. In puse meto, jau 
kaip amaras pradėjo atsilanki- 
neti jaunikaieziai, gaspadorai- 
cziai isz artimu ir toli aplinki
niu, kad insisukti už žentus. 
Bet Rože grąžei iszsikal'binejo 
jog nenori motinėlės apleisti ir 
jog turi prižiūrėti ūki. Bet po 
kokiam tai laikui abidvi su
prato jog neatbūtinai yra name 
reikalingas gaspadoriug. Rože 
vienok nelabai skubinosi su 
isztekejimu o motina ir ja ne- 
prispyrinejo, vienok sutarpin- 
ti doravaikineli už szioki toki 
gaspadori, kaipo vyresni berną 
kuris prižiuretu szeimyna ir 
turėtu aki ant gyvuliu ir ant 
visko.

Vincas buvo doras ir jaunas 
vyrukas. Visi žmones, kurie ji 
pažinojo, labai gyre o ir buvo 
vertas pagyrio. Dirbo nuo ryto

nas tarnas o Rože didžiai tur
tinga todėl nesuprato del ko 

motina su duktere apie ji tupi
nėja.

Szeimyna pradėjo bambėti 
apie tekėjimą Rožes, Motina su 
duktere pradėjo mislyti apie 
kraiti, pradėjo sinti szi ta. Vin
cas vaikyztinejo nuliūdęs, kaip 
rodos"- strėnų nevaldydamas, 
vienok su tuom priesz ne viena 
neiszsidave, kas jam kenkia.

Po keliu dienu, iszrades pro
ga, tare in Klepaitiene:

— Kad jau Rožele teka už 
vyro, tai jau gaspadoriaus ne
reikės, tai man isz laik pasa
kysite, kad asz galecziau pasi
rūpinti kur kitur sau vieta.

— Be tau taip skubu, Vin
cuk! Priesz Kalėdas vestuvių 
nebus o per ta laika gali kas 
netikėto atsitaikyti, — atsake 
sene.

Amerikonai Kurie Kovoja Ant Pietinio Pacifiko Kares Lauko

BALTRUVIENE

“įkas isz ju bus?

Szitie vyrukai, kurie randasi kariszkoje tarnystoję ant Pietinio Pacifiko kares lau
ko, praleidžia savo laika kaip įsimanydami. Pirmutinis turi daug visokiu žibueziu kuparely 
j e kuriuos prisiuntė jam draugai isz Amerikos kad permainyti ant kitokiu dalyku su tenai- 
tiniais gyventojais kad prisiunsti juos in Amerika.

Bet Vincas ir dabar nesupra- minga! Taip man jos gaila. No
to, pakratė su galva ir atsi
traukė. Tuo jaus žmones prade- gero padaryti kol iszeisiu isz 
jo pasakoti jog Vincas nuo ežiom
Naujo Meto eis pas Vaitiekų. Dabar Klepaitiene suprato 

supykus kaip jis yra prisiriszes prie Ro- 
emesi su tuom dalyku

recziau kad galecziau jai ka

Dabar Rože buvo
ant Vinco per kėlės dienas bet I žes ir

vakaro o apie ūkia gerai; jis ant to nepaisė ir jau ji pra-. linksmiau.

Žiūko, mislydama jog kokia ne
laime atsitiko. Paregėjus Vin
ca sėdinti teszloje, sukliko di
deliu juoku. Bet Vincas isztiese 
abi rankas prie jos tardamas:

— G tu mano Rožiuke myli
ma, labai tavęs praszau, jeigu 
mane nori, tai imkie mane ko-

Musu Skaitytojam?1

Siuncziant pinigus per base 
'kini czeki arba ekspresini 
! ney orderi in iszdavysta ‘ ‘ Šau
dės,” pridėkite deszimts centu 
' prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts - 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums* 
dėkingi už tai ir neužmirszkite' 
ateityje, kada sinusite czekipą ■ 
arba ekspresinius money orda-.- 
rius, pridėti deszimtuka. Bet .; 
jeigu siunsite money orderius 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

numano, szeimyna laike szar- 
pei o vienok buvo teisingu ir 
prieteliszku ir buvo jaunikai
tis nesutersztos dorybes. Buvo 
neiszlaidus, užsitarnautus pi
nigus czedino ir talpino in gmi
nos kasas, karezemoje niekas 
jo nemato, gal pora kartu per 
meta nueidavo ir tai su reika
lu. 'Niekas negirdejo keiksmo 
ne* pįiovones, turėdamas kiek 
liuoso laiko skaitė naudingas ' 
knygeles del szeimynos ar gy
venimą szventuju.

Ukininkyste ėjo labai puikei, 
abidvi gaspadines, motina ir 
duktė negalėjo atsigirti. O rei
kia žinoti, kad tas Vincelis bu
vo gudras ir patogus vyrelis, 
tai ir Rožele pradėjo ant jo aki 
turėti. Juk ir jisai ne viena kar
ta meilei in ja szypsojosi bet 
druezei ir isz tolo nuo jos lai
kėsi nes jam ne nesisapnavo 
kad tokia turtinga mergina 
tektų del jo. — Tiktai su tuom 
iszsidavinejo, jog del Rožes la
bai buvo prielankus ir ant jos 
paliepimo,, butu in ugni inszo- 
kes.

Keturis metus gaspadoriavo 
Vincas, Klepocziu name. Tame 
viena diena motina atkreipė 
atyda dukters, jog butu laikas 
pamislyt apie apsivyriavima. 
Mergina apkaito o paskui dra- 
sei atsake jog noringai iszteke- 
tu jeigu gautu atsakanti vyra 
o atsakanezius palaiko Vinca o 
jokio kito nenorėtu.

Motina juokėsi isz pastana- 
vijimo dukteres paskui pasakė 
jog tinka ant Vinco; — nors 
yra bernu, už tai Rože turi tur
to invales o geresnio gaspado
riaus nesurastu niekur.

Bet Rože turėjo puikybes ne
mažai. Nenorėjo .pirmutine kal
beli apie tai su Vincu, motina 
taipos-gi uždraudė kad ne žo
deli ne szypteletu. Turi Vincas 
pats susiprasti ir praszyti Ro
žes už .paezia. Nuo to laik buvo 
del Vinco abidvi prielankios, 
apsakė jam apie turtą ir pave
dė jam ukiszkus reikalus atlik
ti, pinigus iszmoketi samdinin
kams ir visokius randavus mo- 
kesezius mokėti. Vienok tas 
visikas iszrode navatnai, vienok 
mate dideli skirtumą tarp sa
ves o Rožes nes jis buvo bied-

dėjo pribijot jog jos nenorės.
— Taip praslinko menesis ir dvejo. Jaunikis apie tai tyli,

atėjo Kalėdos. Į merginai net sarmata priesz
•Žmones lenktyniavo dasipra-1 žmones.

timuose ir mine, kas tokis yra j — Tai gal kokis veja-vaikis!
Rožes jaunikiu bet ne vienas — tarė supykęs Vincas. — Te-i teszla iszkiltu ir iszejo prie ki- patrauk juokdamasi isz geldos, 
negalėjo pasakyti kaip jis va
dinasi.

Vincas su Rože 'kasdiena bu
vo liūdnesni. Motina, matyda
ma tai, temine už gera paimti 
ta dalyka ant saves.

Viena diena paszauke Vinca 
in grinezia ir atidavė viso meto 
alga. Vincas laja diena turėjo 
gailia szirdi; patrynė akis su 
rankove, susigraudino didžiai 
ir isztare pro veiksmus.

— Dėkui jums szimteriopai, 
neturėkite ant manos jokio pik
tumo... Asz czion bueziau 
sudnai dienai.

— Da mat su vestuvėms ant

liu o ne mergina. O ar jis žino
jog Rožiuka jo nori?

— Gal ii" žinotu, kad tiktai 
alkis atidarytu.

— Na ir toiki žiopli Rožiuka 
nori paimti už vyra?

—■ La'bai nori; apie kita ne
nori ne klausyti.

Pasikal'bejima pertrauke tar- kiu esmių. Busiu tada laimin- 
naite kuri inejus atnesze gelda giausiu žmogum ant svieto, 
su užminkyta teszla ketinda-1 Per visa mano gyvasti ant ran- 
ma kepti ragaiszius. Pastate : ku tave nesziosiu.

■ prie pecziaus ant suolelio kad' Rože suspaudė jam rankas ir

lyg

Vincas atsistojo o gelda 'buvo 
[prilipus prie sėdynės jog pri-

— Isztikro, pati nežinau ka iszo^us 1110^na vos ntemę, o Ro- 
darvti su laja mergina. Kad ,ze kalbėjo: 
tu Vincai norėtumei, galėtum' 
tam jaunikiui priminti apie ta 
reikalą.

— Ka jau su tuom tai duoki
te man pakaju, — tarė Vincas 
pustydamas su raukomi. j

— .Juk ka ti-k kalbėjai jog 
del 'Rožes viską padarytumei.

— Taip, visiką, bet apie pirsz- 
lysta nieko nenusimanau.

— Tu greieziausia padarytu
mei nes tai tavo geriauses seb-

varo
czion, galėjai būti, — tarė gas- 
padine.

— Žinoma turiu iszeiti, —
teka

tave

atsake Vincas, jei u Rože 
už vyro, tai jau judviem 
padoriaus nereikia.

— Ka tu posmuoji. Mes
norime ir ant toliaus turėti už 
gaspadori.

— Tai ne gali, nes žentui 
but sarmata, — atsake Vincas 
o paskui dadave:

— Kad tiktai Rože butu lai-

gul sau keliauja kur pipirai an-1 to 'darbo. Kada iszejo, Klepai- 
ga jeszkoti kitos merginos užĮtiene pradėjo isz naujo: 
paezia: Rožiuke gaus kita, — 
gal iszsirinkti koki nori. To
kios patogios merginos cieloje 
aplinkinėje negaletumei rast: 
ji ir grafui tiktu!

Sene szypsojosi, taip jai pa
tiko toji jo kalba. Už valandė
lės vėla tarė:

— Kad Rože nenori kito, in 
taji insimylejo ir gana.

— Tai-gi insimylejo o da'bar 
nenori ?

— Asz mistinu jog jis jos no
ri tiktai nieko nesako, nežinau, 
ar gal labai didžiuojasi, ar kas 
kitas kenkia.

— Ar tokis iszdidus? Tai gal 
paeina isz ponu?

— Ka? Isz ponu! Jo tėvas 
buvo kampininku.

Vincas net akis isztempe ir

tyn rieczia ? Tegul Rožiuke jam 
parodo szpiga, painia szluota ir 
iszvqro ant sausu girriu!

bet i, — tarė motina.
— Tai butu s ;-?sz!kas: kaip 

pasirodys tai j i parodykite 
kokia baidykla, i.aip del žvirb-

Naujo Budo Raszomoji Maszinuke

Idant atlikti greieziau darba ir kad butu lengviau raszy- 
ti ant drukuoj amos maszinukss, pulkininkas Augustas Dvo 
rak permaine litaras ant maszinukes kaip matom ant žemes
nio paveikslo. Aukszcziau matome seno budo litaras ant gu- 
zikeliu mašinukes.

— Tai melas! Asz su tokiais 
kvailiais neužsidedu ir nese- 
brauju! Ar jis czionais yra 
kaime?

— Taip, netoli nuo ežia.
— Kaip vadinasi ?
— Vincas, — tarė gaspadine 

nusiszypsojus. «
— Tai dabar tu žmogau ži

nok! — tarė užsimislines ber
nelis: — Vincas, Vincas, Vin
cas '! — Dievaži jokio Vinco ne
žinau: kur jis yra ir pas ka jis 
buna ?

— Nu-gi gaspadoriauja pas 
KlCpaitiene^jįaszle.

Vincas paszoko kaip nupli
kytas su karsztu vandeniu, ad- 
bulas atsiyrė lyg pecziaus.

— Ar tai asz turiu būti tuom 
jaunikiu, —paszauke, — ar tai 
manes Rožiuke nori ?

— Tai paklausik pats, — ta
re motina tycziodamasi isz jo.

Vincas negalėjo rimti nuo 
džiaugsmo ir kloktelejo ant 
suolo prie pecziaus in teszla o 
motere paszauke kaip nudieg 
ta:

— O del Dievo szvento, Vin
cai, ka tu padarei? Apsižiure- 
kie ant ko tu užsedai?

Bet Vincas buvo kaip kur- 
czias, negirdejo ir neinate nie
ko, sėdėjo sau teszloje užsi- 
dunksojas.

Ant to kliksmo atbėgo Ro-

— Taip, asz tave noriu bet 
kaip da'bar iszrodai tai nenore- 
cziau.

Tik dabar Vincas apsižiūrė
jo ka jis padare! Apkaitės kaip 

[burokas, iszbego laukan in sa
vo kamaraite, su teszluotu už
pakaliu.

In tris sanvaites po tam atsi
buvo puikios vestuves.- Per tris 
dienas lėbavo, gere, valgė ir 
dainavo, prikiszdami Vincui ir 
Rožei:

Ne atsitinka visados,
Jog vyra gauna isz teszlos:

Ir su Vincu taip buvo, '
Vos teszloje nepražuvo!

(GALAS.)

Sugavo Didele Žuvi

Jean Colombo rodo savo 
draugui pagauta žuvi, sve- 
renezia 50 svaru, kuria jis 
sugavo Quebeck, Kanadoje, 
del kareiviu kaipo dovana už 
ju prietelysta del jo.

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

Bondus ir Markes,

Anglikai labai dyvijasi, 
Kaip Lietuviu vaikai val

kiojasi, 
'Po strytus ir užkaborius, 

Ir sako
Kas 'bus isz tokios jaunuo

menes,
Ir prie ko jie tikti galės,
Ne bus nauda del tėvu, 
Ba užaugs ant valkatų. 

Paklausykite kokis buvo tėvu 
nedboln urnas, 

Ir kokis 'buvo atsitikimas: 
Sztai jau paaugės sūnelis, 

Badai vardu Mikutis, 
Kėlės valandas po miestą 

klaidžiojo, ;
Suniuręs verksznojo, | 

Kokis tai žmogelis valka I I 
pamate, j 

Pas save namo parsivedė, < 
Vaikas mažai Angliszkai 

mokėjo, ; 
Ant klausymu atsakinėt ne- i 

galėjo, | 
Žmogelis palicijai žine davė, i 

In laikraszczius padavė,
Ant rytojaus tėvas pribuvo, i 

Ir užklaustas buvo:
Kodėl vakar nejeszkojo, ; 

Jeigu valkas namie nenakvojo?, ' 
Juk galėjo dingti vaikas, 
Ar pasidaryti kas kitas, -v

Žioplys tėvas akis pastate, į 
Ir atsake: ’

O, kvaraba ji žinojo, i 
Mislinau kad namie miegojo, ■ 

Ir tik tada susipratome, ! 
Kaip isz ryto nepamatėm©.” • 

Tai tau Lietuviszki tėvai, 
Kad nerupi jiems ju vaikai, 
Dyvijasi la'bai Amerikonai, 

Kad Lietuvei toki Indijonai, 
Vaikai jiems neapeina, 

O ir in mokykla ne eina.
Ko stebėtis? Tėvas per diena 

diriba, 
Motina užsiėmus su dinerke, 
Tai kas ant vaiku paisys,

Ir kas juos prižiuręs? 
Netrukus isz Lietuviszku 

vaiku, 
Privis latru ir vagiu.

* * *
Vyrucziai, žmogų drabužis 

kedabina, 
Jeigu turi bloga apsiejima, 
Tai būni prastai pasirėdęs, 

Ir būni neskustas ir apželes, 
Visados iszmintingu bus, 
Tada vadinsis žmogus.

■Skulkine vienoje apygardoje, 
O buvo tai Nedalioje, 

Buvo jau vėlai, 
Susiede ant stryto keli kucai, 

Su peileis vieni kitus už- 
klupinejo, 

Narsumą savo parodyti norėjo
Katras isz ju mokytesnis,

Katras apszviestesnis, 
Palicmonai tuoj adbego,

Visus in koza sudėjo, 
Nebuvo tai dorus Lietuvei, 
Tiktai Lietuviszki kvailei, 
O jeigu sarmatinasi būti

Lietuveis, 
Tai visados pasirodo kvaileis.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti "SAULE” kurie apie tai už- 
uirszo ir prasze idant nesulaikyti 
taikraszczio. PASKUBINKITE i I 1 
SAULE PU B. CO. Mahanoy City. Pa-

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

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

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘ Saule1 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in rėdys 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
mums darba ir daug ergelio!

Saule Publishing Co.,
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Istorija apie Amžina Žydą. 
Io kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. 20 Centai.

Saule, Malianoy City, Pa.

KALENDORIAI
1944 M.

15 coliu ploczio x 23% col. 
ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 

Adresas:
SAULE PUBLISHING CO.,

MAHANOY CITY, PA. U.S.A. J
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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 Suv. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co 
Malianoy City, Pa.



SJBAUEE’? MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
I If • •— Utarninke Szv. Andrie
jaus apasztalo.

— iSeredoje pirma diena 
Gruodžio — Decemberio. Szis . 
menesis yra paszvenstas gar
bei “Atėjimo Kristaus.” Kalė
dos szimet įpripuola Sukatoje.
t Pulkauninkas Vincas Ka

lėda, 22 metu, sūnūs ponios 
Jurgienės Kaledienes, 702 E. 
Pine uly., likos užmusztas ero- 
plano nelaimėje drauge su asz- 
tuoniais kitais lekiotojais ant 
Wendover Lauko, Utah, 24-ta 
d. Lapkriczio-Nov., priesz De- 
kavones diena. Yra tai treczia 
mirtis Kalėdų szeimynoje in 
trumpa laika. Jo tėvas Jurgis 
mirė 13 d. Gegužio, teta Juozie
ne Szukaitiene mirė 7 d. Rug- 
piuezio. Vincas instojo in le- 
kiojimo pulką 1942 mete ir vė
liaus likos pulkauninku už gera 
tarnysta, buvo gerai žinomas 
szioje aplinkinėje ir mylėtas 
per savo draugus. Kūnas 'bus 
parvežtas in miestą ant palai
dojimo, kuriam draugaus keli 
kareiviai isz to paties pulko. 
Drauge su juo žuvo asztuoni ki
ti lekiotojai. Badai eroplanas 
dksplodavojo laike lekiojimo. 
Motinos gailestis yra didi nete
kus savo mylimo sūnelio.
l Laidotuves atsibus szia san- 
I.

fvaite bet dienos da nepaskirta 
[nes kūnas da tik buvo isz- 
siunstas Panedelio diena isz 
JTtah valstijos.

— Szv. Juozapo parapiji
nes mokyklos vaikai rengia Ka
todu programa Nedelioje, 19 d. 
Guodžio-Dec., Szv. Juozapo 
bažnytinėje svetainėje, 7ta vai. 
vakare. Inžanga 50 centu. Ti- 
kietus pardavinės Szv. Juozapo 
mokiniai. Pirkite tikieta ant 
parapijos naudos.

—■ Readingo kasykylos dir
bo per Dckavones diena bet 
kitos kasyklos atsisakė dirbti 
bet dirbo Sukatoje.

— Jonas Gilis ir jo motere 
drauge su Vincu Užupiu, isz 
Girard vilios, lankėsi Mali ano ■ 
juj pas pažystamus ir prie tos 
progos atsilankė in “Saules” 
redyste.

— Gerai žinomas gyvento
jas Eugene McAtee, senas biz
nierius, mirė Pottsvilles 'ligon
buteje, Sukatoje. Velionis bu
vo vedes su Mrs. Maude Carney 
per kelis metus. Jo szvogeris 
George Litsch, aptiekorius, mi
re praeita menesi o keli niene- 
sei adgal taipgi mirė jo szvo- 
gerka, Mrs. Keating.

— Du kareiviai, kurie pa
vogė automobiliu, prigulinti 
prie Edward Fletcherio ant W. 
Mahanoy uly., praeita sanvai
te, likos suimti per palicija ir 
uždaryti kalėjime.

— Kas tolkis pavogė darbi- 
ninlkiszika troka nuo Petro Juo- 
deszko bet palicija ji greitai su
rado ir sugražino ji locnininkui.

ligonibute kur tuojaus mirė. 
Velionis paliko tėvus Jurgi Ar
dicką ir seseri Margarieta. 
Graborius Menlkeviczius laidos.

t Jurgis Wallace, 201 W. 
Centre uly.,, mirė Subatos ryta 
ligoributeje. Velionis gimė mie
ste, prigulėjo prie Szv. Jurgio 
parapijos, paliko paczia, duk- 
tere ir tris 'brolius. Gra'borius 
Menkcviczius laidos.

Maizeville, Pa. — Majoras 
Viktoras Baisokas vela likos 
apdovanotas garbes medaliu 
už savo narsumą. Sziadien jis 
randasi Camp Croft, South 
Carolina. Buvo jisai du syk 
sužeistas Afrike, bet Užliko 
gyvas. Majoras Brusokas 
po-suniu ponstvos Jurgiu 
voru.

yra

Fred F. Wojciechowsky

Buck Mountain, Pa.
Peter Kechula

Silver Creek, Pa.

Richard J. Donald

Shenandoah, Pa.

Wilberjt Necomer

Frackville, Pa.
David B. Davies

Washington, D. C.
Harry J. Kaier, Jr.

Chester, Pa.
Malcolm F. Busch

Passaic, N. J.
Edward C. Chicanavage

Somerville, N. J.
Harrison B.’ Hartung

Delano, Pa.
Melvin B. Minchoff

New Ringgold, Pa.
Arlin W. Eckert

XSZ SHENANDOAH, PA.

t Ona Roczkuviene, ipati 
Juozo Roczkaus, isz William 
Penn, mire praeita Ketverga, 
namie, po trumpai ligai. Velio
ne buvo gimus Lietuvoje. Pa
liko vyra, kėlės duikteres ir su
nn's ir kelis brolius. Laidotuves
atsibuvo Utarnirike su apeigo
mis .Szv. Jurgio bažnyczioje 
prie (kurios velione prigulėjo. 
Gra'borius Menke viczius laido
jo.

f Juozas Ardickas (Hardy), 
147 W. Washington uly., stai
ga i susirgo ązirdies liga, Suba
ubs nakti ir likos nuvežtas in

Ar Randasi Kvailesnis
j

Vyras Už Szita?
Sužeisti Amerikonai Pribuvo Namo

Girardville, Pa. t Patricija, 
mylima pati Mykolo Alekna- 
vieziaus, nuo 335 W. Mahanoy 
Avė., mirė praeita Utarninka 
Fountain Springs ligonbuteje. 
kur gydėsi kelis menesius. Ve
lione buvo gimus Lietuvoje, 
pergyveno mieste apie 40 me
tu, prigulėjo prie Szv. Vincen
to parapijos ir Szv. Prancisz- 
kaus
vyra Mykolą, duktere taipgi 
sunu kuris randasi prie tarnys- 
tos kariuomenei Virginijoj. 
Palaidota Subatos ryta, per 
graboriu p. A. J. Vilkiška.

draugoves. Paliko savo

Saint Louis, Mo. — Czionais 
aplaikyta žinia buk Kapitonas 
W. J. Baltruszaitis, kuris yra 
žymiu lekiotojum ir nusizove 
jau daugybe Vokiszku eropla- 
nu, likos apdovanotas keliais 
medaliais už narsumą Anglijoj. 
Kapitonas taipgi turi, broli 
Seržantą Juozą kuris randasi 
prie kariuomenes Jefferson 
Barracks, St. Louis, Mo. Kapi
tonas Baltruszaitis turi 23 me
tus, nevedes, ir tikras Lietu- 
viszkas tautietis. Jo tėvai a. 
a. Juozas ir Marie Ba'ltruszai- 
cziai jau yra miria. —J.R.

MAHANOY CITY, PA.
— 43 isz skaitliaus 82 vyru

ku perėjo egzaminą pasekmin
gai ant kariszlkos tarnystes, 
praeita Panedeli Allentown, 
Pa., kurie iszvažiuos už keliu 
sanvaieziu.
Mahanoy City, Pa.

John L. Singlar
William J. Sherpensky
Edwin H. Lorah 
Richard F. Lynn 
Lincoln G. Brill 
Joseph D. Dougherty 
Francis C. Lucas 
Julius A. Deriscavage 
William H. Woodall 
Stephen H. Bridgen 
Vladimir Kaczmarczyk 
Joseph J. Pangonis 
Vincent J. Langavich 
Bernard J. Forgach 
Alexander M. Cytrynowicz 
Donald E. Thomas 
Frank Buscavage 
Richard L. Nicholas 
Stephen D. Miller 
Richard F. Pell 
Patrick J. Casserly 
Ladislaus F. Bernadyn 
Louis F. Miskavage 
Michael Falatovich

Middleport, Pa.

Walter C. Galuska
Robert W. Walsh

Pottsville, Pa.
Daniel J. Murphy

Morea, Pa.

James D. Augustine

Boston Run, Pa.
Harry L. Shaner

Kaska, Pa.

Charles B. Paulus

New Philadelphia, Pa.

Edward J. Spūdis 
George W. Dalton

Philadelphia, Pa. t . ii

West Lawn, Pa.
Robert R. Davidson

APSIVEDĖ SU
SESERE

In 8 Metus Pasirodė 
Kad Brolis Buvo Apsi
vedęs Su Tikra Sesere

Stroudsburg, Pa. — Petras 
Szurma, Slovakas, senas ūki-j 
ninkas, tik ana diena dažinojo 
kur jo pabėgus pati su jaunu! 
bernu, Szimu Korpu, apsigyve
no, — žinoma rado juos kur vi-1 
sis pabėgėliai su svetimoms 
moterems apsigyvena, tai yra' 
Chicagoje. Nuvažiavo vyrelis 
sus palicij antu parsigabenti sa
vo pabėgusia paeziule namo. 
Kada pribuvo in gyvenimą, 
szirdis jam atsileido paregejas 
motina savo keturiu vaiku. Ap
sikabino jis paczia ir melde kad 
ji sugryžtu namo pas vaikus: 
“Nors tu paeziut, pabėgai su 
prielaidiniu ir paemei man 800 
doleriu, bet noriu idant sugryž- 
tum pas vaikus — dovanoju 
tau viską.” Taip kalbėjo Pet
ras in savo motere.

“Sugrysziu su tavim bet tu
ri drauge pasiimti Szima nes 
jis sau neduos rodos szitam di
deliam mieste,” — atsiliepe 
moterele. Vyras ant to sutiko, 
pasiėmė abudu ir sugryžo na
mo užganadintas.

Ar-gi kvailesnio lepszes ga
lima surasti ant svieto, už szi
ta žmogeli?!

Vicksburg, Miss. — Rogeras 
Newell ir jo pati pergyveno su 
savim laimingai asztuonis me
tus kada dažinojo kad jiedu 
yra brolis ir sesuo.

Newell, kurio tikra pravarde 
yra George Porter, yra sunum 
dailydes isz Spokane, Wash. 
Szeimyna buvo labai varginga 
o ant galo tėvas likos baisei su
žeistas ir turėjo atiduoti sunu 
in sierateliu prieglauda. In ke
lis menesius po tam, kokia tai 
szeimyna pasiėmė vaika ant 
iszauginimo ir iszkeliavo in ki
ta miestą taip, kad Porterei ne
galėjo nieko dažinoti kur j u 
sūnelis randasi.

Priimti tėvai vaiko davė jam 
gera universitetiszka iszaukle- 
jima ir priemes ju pravarde, 
iszkeliavo in Pacifiko pamari 
kur užsidėjo bizni. Mieste Port
land, Indiana, suėjo su mergi
na, kuri lankėsi in moteriszka 
kolegija, viens kita pamylėjo, 
nežinodami kad tai brolis su 
sesere ir apsivedė. Tik per gi
mines sužinojo kuom yra vie
nas del kito kada in kelis me
tus po tam atvažiavo atlankyti 
savo gimines.

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

Užmusze Savo Girta 
Vyra

Stroutsburg, N. Y. — Apsi
gindama save nuo užklupimo 
girto vyro, Mrs. Cora Bender, 
dure ji su ilgu mėsiniu peiliu 
in krutinę nuo ko tuoj aus mirė.

Bender girtuokliavo per visa 
sanvaite o par e j as ta diena na
mo, pradėjo pasielginet kaip 
pasiutėlis su savo moteria kuri 
negalėdama ilgiaus kentėti jo 
pasielgimo, dure ji su peiliu 
kad ji apmalszyti nemanydama 
ji užmuszti tik apsiginti. Mote
re pasidavė gervalei in rankas 
palicijos.

Vai Tos Uoszveles!
Patterson, N. J. — Mikas Szi- 

manski nusidavė in suda jesz- 
koti pagialbos idant uždraustu 
jo uoszvelei Krankovskienei 
kisztis in jo naminius reikalus. 
Kalbėjo jis sudžiui buk dvi 
sanvaites adgal jo uoszve, atė
jus in jo narna, sumaisze links
ma gyvenimam, pakurstė pa- 
czia priesz ji ir paėmė nuo jo 
visokiu brangenybių vertes 850 
doleriu. Sudžia paliepė mote- 
rei apleisti Miko namus kogrei- 
cziausia, ka ji ir padare.

Skaitykite “Saule
Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Neregei Mokinasi Ant Pirsztu

Studentai New Yorko mokykloje del neregiu vaiku, mo
kinasi susikalbėt su pagialba pirsztu. Norints nemato szito 
szunies bet duoda savo nuomone ant pirsztu kaip jis iszro- 
do.

Szitie Amerikoniszki kareiviai likos apmainyti už Vo- 
kiszkus nelaisvius ir likos atvežti namo in Amerika. Tiktai 
tieji vyrukai buna apmainomi kurie yra sužeisti arba serga, 
sveikus kareivius Vokiecziai neapmaino.

į S. ® A

Nenorėjo Jam Užlopyt 
Keiniu, Nužudė Savo 

Motere

Važinėjo Su Savo Nu 
žudyta Motere Per 

Visa Nakti
Darrysville, Ind. — Penkio

lika metu in kalėjimą aplaike 
Charles Conners už nužudymą 
savo paczios. Charles užsmau
gė savo paczia su pagialba pa- 
duszkos už tai, kad ji jam ne- 
užlopino kelnių. Motere tame 
laike neturėjo laiko lepint kel pTį 
niu nes pirmiausia turėjo ap- 
malszint verkenti kūdiki bet 
vyras neturėjo ant tiek kantry
bes idant laukt pakol kūdikis 
apsimalszintu, parmusze mote
re ant grindų, pagriebė padusz- 
ka isz vyges ir tolei laike ant 
moteres pakol toji užtroszko 
ant smert.

[Trys Vaikai Rado Ble 
szine Su $5,000

St. Louis, Mo. — Trys vaikai 
rado bleszine su 5,000 doleriu 
l.umaszkoms, arti naujo prūdo 
prie ligonbutes. Vaikai pradė
jo leisti pinigus turėdami gerus 
laikus, pradėjo mainyt bumasz- 
kas ant visokiu saldumynu ir 
jau buvo praleidę apie tris 
szimtus doleriu kada juos pate- 
mino tūlas palicij antas kuris 

‘tame laike radosi sztore kada i 
vaikai maine dvideszimt-dole- 
rines bumaszkas ir palicijantas 
atėmė likusius pinigus.

Manoma, kad pinigai buvo 
pavogti per kokius pleszikus ir 
ten paslėpti. Jeigu locnininkas 
neatsiszauks in laika trijų me
nesiu tai pinigai bus atiduoti 
adgal vaikams.

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

Lynchburg, Va. — Gene Hat
ters, susibaręs su savo paczia, 
nužudė ja ir insidejas jos la 
vona in automobiliu, važinėjo 
su ja po visa aplinkine. Ant ga
lo, negalėdamas nukensti regė
jimo nužudytos paczios, susto-

i kasė duobe, paguldė paczia, pa- 
bucziaves ja kelis kartus, atsi
klaupė prie duobes ir szoves 
sau in krutinę, krito negyvas 
in ta paczia duobe szale pa
czios. Pravažiuojanti kiti auto 
mobiliai užtiko negyvėlius, da
vė žinia apie tai palicijai kuri 
surasze protokolą ir užkasė 
abudu lavonus.

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

Motina Vogė Kad Už- 
ganadyt Vaikus

Jamestown, N. Y. — Neturė
dama pinigu ant nupirkimo 
drapanų del savo vaiku. Katre 
Sherman, motina dvylikos vai
ku, likos aresztavota už vogimą 
visokio tavoro isz sztoru. 
Priesz sudžia motere teisinosi 
tuom, kad negalėdama vai
kams nupirkti reikalingu dra
panų, buvo priversta vogti. — 
Geriau turėti czysta sanžine ne 
kaip dovanoti vogtus daigtus 
savo vaikams. Sudžia ja nu
baudė ant 30 dienu kalėjimo 
nes jos pasigailėjo.

Jaunikis Dingo Su
$1,500

už sulaužyma duoto 
vagysta.
ketino apsipacziuoti 
prikalbino mergina

Freeport, Md. — Atszalo sa
vo meile j e del vyru pana Ona 
Danberg, kad jos mylimas Sta
sys Morczak pabėgo nuo jos su 
1,500 doleriu kuriuos czedino 
sau ant pasogo ir liepe aresz- 
tavoti ji 
žodžio ir

Stasys 
su Ona,
idant isztrauktu pinigus isz 
bankos sakydamas jog iszke- 
liaus jie in Baltimore ant susi- 
riszimo mazgu moterystes. Vis
kas buvo parengta ant kelio
nes. Stasys nuėjo in miestą 
jeszkoti automobiliaus idant 
juos nuvežtu ant geležkelio 
stoties ir lyg sziam laikui ne- 
sugryžo.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Maža “Baladaika”

Szita “Baladaika”, arba 
kaip ji vadina Angliszkai, 
“Jeep”, varo Mare Adams, 
isz Chicagos. Žmones turėjo 
nemažai juoku žiūrėdami ant 
jo kuris likos padirbtas per 
jos broli ir turi maža motori.

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

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

Saule," Malianoy City, Pa.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

TIKTAI 50b O APLAIŽYSI
TE 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 Szvonta Žemia, Beda, Kaip 
Tamsunus Prigauna, Pranuko 
Nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus Neleido In Dangų, Baus
me Už Szyksztuma, Mažo 
Sziaucziaus Dideli Reikalai, 
Senelis, Dienos Kentejimo 
Nantoj, Netobulas Žmogas, Po 
Laikui, Onytės Laime, Per 
Neatsarguma In Balta Vergi
ja, Pusiau-Gavenis, Vieszpats 
Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva
ke, Del Pirsztiniu, Apie Miri
mą, Pavasaris, Apie Saule, 
Menesi, Žvaigždes Kitus 
Dangiszkus Kunus, Meszla-Ve- 
žis, Grapas, Egli-Aržuolas Ir 
Uosis, Budyne, Baisi Naktis, 
Dzuoko Pasaka, Protas Ant 
Proto, Ir Keletą Trumpu Pasi
skaitymu. Ant Adreso: 
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa. U.S.A.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

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

atspėta kas buvo

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

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


