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Bulgarijoj Kruvini Musziai
Isz Amerikos
DIEVOBAIMINGAS 

i VAGIS

Persigando Kryžiaus

Chicago, Ill. — Nekurie žmo
nes tvirtina buk czionais nesi
randa Dievobaimingu žmonių 
bet sekantis atsitikimas paro 
do buk ten atsirado vienas — 
ir tai vagis.

Vagis insigavo in narna Mi
ko Szumski ant 1264 Franklin 
Ave. Namie radosi jo sesuo ku
ri pabudo isz miego nuo elek- 
trikines lempukes kuria vagis 
prikiszo prie jos veido. Motere 
isz persigandimo kirto vagiui 
per ranka. Szviesa atkreipta in 
kryželi kabanti ties lova gulin- 
czios, padare toki inspudi ant 
Vagies kad tasai patemines 
Muka Kristaus, dūme per du
ris, palikdamas punguleli ku
riame jau buvo susidejas si
dabro ir kitokiu brangenybių, 
ant grindų.

Mažiauses Kūdikis Ant 
Svieto

Rockville, Miss. — Praeita 
menesi garnys apdovanojo Jo
kūbus Vernatskius tokia maža 
dukrele lengvai gali sutilpti in 
czeveryka savo tėvo. Mergaite 
svėrė pusantro svaro ir likos 
nuvežta in universitetiszka li- 
gonbuti ant auginimo ir toli
mesnio tyrinėjimo.

Daktarai ir dažiuretojos, 
stengiasi taja mažiulele užlai
kyti prie gyvasties. Maitina 
kūdiki kas dvi valandas su 
czverties szauksztuku pieno ir 
dviem laszais gyduolių arba in 
laika 24 valandų toji mažiule
le sunaudoja tris szauksztukus 
pieno ir keliolika laszu gyduo
lių.

Mergaite po keliu menesiu 
bus sugražinta del motinos ant 
tiek Thomas.

Užgriautas Szulinyje 
Per 30 Valandų;

Yra Gyvas
Cincinnati, Ohio — Kasda

mas szulini ant savo ukes, ne
toli czionais, Benas Dickson 
likos užgriautas per ingriuvi- 
ma sienų ir gulėjo po žeme per 
30 valandų, pakol ji atkasė jo 
kaimynai. Jo motere, nesu
laukdama vyro pareinant isz 
darbo, nuėjo pažiūrėt kas su 
juom atsitiko ir rado sugriu
vusi szulini. Dave tuoj aus ži
nia kaimynams kurie ėmėsi 
karsztai prie darbo ir po gerai 
valandai iszkase ji gyva. Kad 
ne balkis, kuris gulėjo skersai 
szulini tai žmogus butu už- 
troszkes.

Vokiszki Nelaisvei 
Eina Ant Laivo

Szitie Vokiszki nelaisvei 
yra bedami ant Angliszko 
kariszko laivo kurie likos pa
imti laike musziu su subma- 
rinais. Nelaisviams užrisztos 
akys kad nematytu kur eina 
ir kokioj apielinkeje jie ran
dasi kad vėliaus negalėtu isz- 
duoti ka mate.

Kožnas Kaltas Dedei
Šamui Po $1,210

Washington, D. C. — Val
džia apskelbė buk skola Suv. 
Valstijų sziadien isznesza ant 
170 bilijonu doleriu, todėl ant 
kožnos galvos pripuola po 1,- 
210 doleriu. Pirmutinėje karė
je sklypas turėjo skolos tik 
tiek kad ant kožnos galvos pri
puolė po $250.18 Kilo ir pro
centai kuriuos valdžia turi 
mokėti ant paskolintu pinigu.

100,000 Smithu Randa
si Musu Kariuomenėj

Washington, D. C. — Pagal 
nesenei padaryta surasza ka
reiviu tai Amerikoniszkoje ar
mijoje randasi daugiau kai 
szimtas tukstancziu kareiviu su 
ravarde Smith, 15,000 Milleru, 
15,000 Wilsonu, 423 O’Brien, 
1,500 Brown, 1,600 Johnson ir 
iszauginimo.

Mirė Valgydama
Kietus Kiauszinius

Philadelphia, Pa. — Vera 
Anderson, szesziu metu mer
gaite, mirė nuo valgymo kie
tai iszvirtu kiausziniu. Motina 
juos padėjo ant stalo ir iszejo 
in miestą o kada sugryžo, mer
gaite buvo suvalgius net dvy
lika ir gavo nuo to užkietejima 
viduriu.
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DUKRELE ARESZ-
TAVOJO TĘVA

Kuris Jai Uždraudė
Rūkyt

Pottstown, Pa. — Už tai kad 
tėvas uždraudė jai rūkyt pa- 
perosus ir kerszino nubaudi
mu. toji iszgama paszauke 
palicija ir liepe aresztavoti 
savo tęva už kerszinima. Moti
na visai nesiprieszino dukreles 
pasielgimu ir pritarė jos rūky
mui. Tėvas skundėsi priesz pa
licija buk kada kerszino duk
rele nubaustsi už toki neman
dagu pasielgimą dukreles, tai 
toji atsiliepe in ji: “Tylėk 
kvaily nes asz tau nulausziu 
sprandą.’’ Palicija, iszgirdus 
tėvo skunda, iszejo laukan pa
likdama tęva namie. Toji duk
rele jau turi 30 metu ir dirbo 
visa žiema New Yorke.

Tokia tai tėvui padekavone 
ant senatvės už iszauginima 
vaiku o gal tame yra didesne 
kalte motinos kad dukrele ge
riau nemokino isz jaunystes.

Paliepė Pabucziuoti 
Savo Motina, Po Tam

Nužudė Paczia

Ithaca, N. Y. — Už tai kad jo 
pati ji apleido in dvi valandas 
po barniui, nuo didelio užvy- 
dejimo Antanas Mendel, nužu
dė ja per paleidima keliu kul
kų isz revolverio, po tam pa
bėgo.

Priesz nužudymą savo pa- 
czios, Antanas paliepė jai pa
bucziuoti savo motina ant at
sisveikinimo po tam szove in 
ja. Palicija da jo nesurado.

Musu boisai parengineja kelia in Ryma, prižiūrėdami kad trokai ir tankos turėtu 
gerus guminius ratus, taiso kelius, tiltus ir geležinkelius. Kariszki inžinierei taipgi nai
kina tiltu ir kelius kada per juos pereina kad Vokiecziai nesektu paskui. Sziadien Al- 
lijentai randasi tik 120 myliu nuo Rymo ir laimėjo kelis svarbius muszius su Vokiecziais 
prisiartindami prie tojo garbingo miesto.

KARE |
-- ♦

ŽVERISZKUMAS

JAPONU

MUSZIAI PRIE
KIJEVO

Žagejo Jaunas Mergai
tes; 87 Metu Motere Sc ■ 
žageta 37 Kartus Per

Kareivius
Los Angees, Cal. — Japo- 

niszki kareiviai, bestijų kaily
je, pasielginejo žveriszkai ir 
nežmoniszkai su moterems ir 
mergaitėms. Ne tik kad jas nu 
žudydavo bet ir valgė j u kū
nus, kaip apsakinėja sugryžes 
isz Japonijos Amerikoniszkas 
misijonierius,, Dr. Ralph Phil
lips, kuris dabar duoda savo 
paliudinimus apie žveriszkuma 
Japoniszku kareiviu, priesz 
kariszka tyrinėjimo suda.

Sako jis: — “Macziau kaip 
kareiviai užklupo ant 87 metu 
senukes moteres kuria karei
viai sužagejo 37 kartus in lai 
ka szesziu valandų kaipo ir 
septynių metu mergaite kuria 
sužagejo septyni kareiviai, po 
tam mergaite ir senuke mirė 
nuo tuju gyvuliszku kaneziu. 
Macziau kaip Japoniszki ka
reiviai nužudia, supjaustė jau
na mergaite, iszeme jos szirdi 
ir kepenis ir suvalgė. Japonai 
Nankine surinko tukstanezius 
jaunu mergaieziu, nuo 9 lyg 
16 metu ir atidavė jas in ran
kas 58,000 kareiviu, per visa 
sanvaite. Tosios, kurios pergy
veno taisės gyvuliszkas kan- 
czias, likos nukankytos ant 
smert budu, apie kokius ne 
žmoniszka mintis negali suma
nyti. Japonai iszgujo 50,009

Ant Kelio In Ryma Ir Berlyną rios likos numesta szimtai tonu bombų. Daug
namu likos sunaikinta, daug žmonių užmuszta 
ir sužeista. Bledes milžiniszkos, gyventojai isz- 
beginejo in artimus miestelius palikdami pas
kui save kas nebuvo galima pasiimti Aplinkines

Vokiecziai Netenka Vienos Di
vizijos Kas Diena; Kirovogra- 
das Apsiaubtas Per Rusus; Vo
kietija Bombarduota; Japonai 

Gavo Pliekt
Anglikai vela bombardavo 

kelis miestus Vokietijoj su di
dėlėms bledems. Apskaitoma 
buk apie du milijonai Vokie
cziu randasi be pastogių isz 
priežasties nuolatiniu bom
bardavimu per Allijentus. Li- 
gonbutes taip yra pripildytos 
kad jau nėra kur patalpinti 
sužeistųjų ir serganeziu karei 
viu kurie likos atvežti isz ka- 
liszku lauku Rusijoj. Emde- 
nas likos baisei bombarduotas 
per 138 eroplanus bet 17 Ame- 
rikoniszki eroplanai nesugry 
žo isz tosios keliones.

Kiniszku nelaisviu isz abazu 
kuriuos szaude kaip žiurkes su 
maszininemm armotelems o 
tieji kurie pasiliko gyvi likos 
aplieti su gazolinu ir sudegin
ti.

Misijonierius Phillips patarė 
valdžiai kad neduotu ne vie
nam Japonui ukesiszku popie- 
ru nors jis czionais gyventu 
koilgiausia nes jie neturi jokio 
mielaszirdingumo.

LONDON — Rusai smarkiai užklupo ant 
Vokiecziu prie Kirovogrado kur supliekė baisei 
Vokieczius su daugybe tanku ir eroplanu. Vo
kiecziai netenka po viena divizija kareiviu kas 
diena, tuose musziuose. Kirovogradas likos ap
siaubtas isz visu pusiu.

Bulgarijoj užsinccza ant kruvinu musziu 
kur jau buvo bombarduotas miestas Sofija bet 
dabar kyla suiniszimai priesz Vokieczius nes 
gyventojai nenori būti Vokiecziu pastumdeleis 
ir geidžia juos isz savo sklypo visiszkai iszguiti.

Rusai apėmė Ukrajiniszka geležinkeli Zna- 
menkoje po trijų dienu smarkaus muszio ir da
bar artinasi prie Krivogrado su daugeliu tanku 
ir eroplanu. Vokiecziai greitai isz ten prasisza 
lino su didėlėms bledems.

Bulgarijos sostapyle Sofia likos bombar
duota per Allijentus per kėlės valandas ant ku-

geležkelio stotys likos 
maszinoms ir trukeis.

Amerikonai ir Anglikai už
ėmė kaina Samucro isz kur isz
gujo Vokieczius kurie pabėgo 
in Cassino, palikdami paskui 
save daug ginklu, užmusztuju 
ir sužeistųjų. Allijentai sten
giasi užkirsti kelia begautiems 
in Ryma Vokiecziams.

Kinczikai po 40 dienu mu
szio atmusze dideli miestą 
Changteh, užmuszdami 15 tuk
stancziu Japonu ir sužeidė 25 
tukstanezius. Tame muszyje 
dalyvavo daugiau kai 30 tuks- 
taneziai Kincziku. Smarkus 
musziai tarp Kincziku ir Japo-

sunaikintos drauge su

nu tęsęsi artimoje Changteho 
kožna diena ir Kinczikai turi 
vilti kad juos isz ten visiszkai 
iszguis.

Washington — Valdžia isz- 
dave naujausia skaitlį žuvusiu, 
sužeistu ir nesurandamu Ame- 
rikoniszku kareiviu kuriu 
skaitlis daeina dabar ant 129,- 
422 kareiviu. Armijoj buvo 
97,077 o laivyne 32,345 vyrai. 
Tai yra tieji, apie kuriuos val
džia žino ir pranesze ju szei- 
mynoms o apie kitus neaplai- 
kyta jokiu žinių.
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT



Kas Girdėt
Žodžiu, daugelis Protestonu Kare yra priežastim dideliu 

priiminėja Katali'kiszka tikeji- permainų tikejimiszkam svie- 
ma ant kariszku lauku, nes Jo. Pirmiau misijonieriai buvo 
suprato kad Katalikiszkas ti- siuneziami isz apszviestu sikly- 
kejimas yra vienas isz tikriau-' pu apszvietinet tamsunelius 
siu ir puikiausiu tikėjimu. —'paaukaudami savo gyvastis, 
Priesz kare neturėjo tosios pro-Į jeigu tai butu reikalinga. Bet 
gos persitikrinti apie Katah-' sziadien, tieji barbarai ir tam-Į 
kis-'.ka tikėjimą bet sziadien'sunelei pasiliko apszviestais o' 

l Krikszczionįszkos 
bažnyczios turės dabar platin- 

bom'barduo- kiura ligoniu laike sužeidimu ir ti Krikszczionybe tarp “ap-1 
parengimo kareiviu ant amži-' szviestunu” kurie 

priima in tarpa saves 
tados Afrikonai pr i imdavo

.. .... -" "
MAHANOY CITYJPA; Adresus Gyvenimo

Vokietijoj tukstaneziai vai-, 
ku sud'ziuvia kai]) giltines nuo, 
bado, tukstaneziai mirszta ne
turėdami ka valgyt, daugelis 
(guli ant žemes nelaidoti nes nia^° savo akimi puilkias Ka- apasztalai 
nėra kam juos surinkti nes taip , IMikisziAas ceremonijas ii' prie
lankiai Allijentai '1________
ja Vokiszkus miestus. Pana- 
sžus padėjimas ne tik Vokieti- 110s ’^liones. 
joj bet ir kituose miestuose 
Europos.

'kunigus1

Nepaprastas žmogelis mirė juos senovės laikuose.
ana diena Australijoj, tureda-' ------- ----------

Jeigu turite senas malda
knyges, prisiunskite jas in re- 

Idakcija ant apdarymo nes nau-

Kariszkas Amerikonisz'kas nias 76 metus amžiaus. Tasai i 
'departamentas szaukia 5,000 nepaprastas žmolgus, nuo 28' 
daktaru ant tarnystos lyg- 1' metu amžiaus, pradėjo užraszi- j 
dienai Sausio 1944, kurie 'bus' net in knygas viską ka nupirk- ju negreitai galėsite nusipiikt.

savo Siunskite irkitokes knygas ap- 
užlaikymo. Per 28 metus iszge- Į daryti

siuneziami ant kariszku lauku davo ir praleisdavo an 
kur randasi musu kareiviai.

re jis 28,784 stiklus alaus o pa
liovė gėrės kada turėjo 54 me
tus bet rūkyt nepaliove lyg 
paskutiniu dienu savo gyveni
mo surūkydamas 628,719 eiga- 

naujiena. Nuo daugelio metuiru arba, po 13,667 ant meto, 
neturėjo jis vaiku ir sziomis’Jsz tojo skaitliaus padovanota 
dienomis jo paeziule apdova-ljam 43,500 ciaru o ant likusiu 
nojo ji pirmutiniu kūdikiu. ] iszdave 14 doleriu. 
Tikras džiaugsmas ant senat
vės. Bet... gal kokis Kalėdi
nis Diedukas priselino prie jo 
pacziules... Kent tell ?

Augustas Shellhammer, 60 
metu žmogelis, isz Luzernes 
pavieto, Pennsylvanijoj, ap
garsino svietui linksma ir reta

Po visa Amerika pradėjo ru- 
got laikraszcziai buk didelis kovojan- 

turi už- 
žemeles ?

Žinunai kalba ir spėja kad 
szitoji baisi kare turės paliuo- 
suot užgriebtas silpnesnes tau
tas isz po galybes galingųjų.

Kiek szitam inspejimui gali
ma tikėt (kad visos

stokas visokiu darbininku prie1 ežios szalys kožna 
iszleidimo laikraszcziu. Pana- grobtas silpnesnes 
saus padėjimas ir Lietuvisz-Katra isz tujų galingu viesz- 
kose iszdavystese, isz kuriu Ii-į patyseziu atsižadės atiduot pa- 
kos paszaukti darbininkai ant imtas szaleles ?
kariszlkos tarnystos o ju vietas 
sunku yra pripidyt. Galima ti
kėtis da sunkesniu laiku iszda
vystese laikraszcziu.

Prie užbaigimo sziu baisiu 
skerdynių (kaip svietiszki poli- 
tikierei ir diplomatai tokius 
klausymus iszrisz tai sunku 
inspeti. Kas gyvas sulauks tai 
pamatys ir pats žinos. — Sun 
ku nuo vilko atpraszyt avi, ar
ba nuo katino pelia, taip ir in 
sziuos klausymus sziadien žiu- 
roma.

Dabar kada darbai eina ge
rai, Ikožnas Lietuvys turėtu 
gerai apsisprensti kad taip vi
sados nebus Amerikoj, ir ka 
ateitis mums suteiks tai niekas 
nežino. Po karei kareiviai su- 
grysz namo ir kožnas spirsis 
sziokio tokio darbo.

Mat, gyvenant žmogui ant 
svieto, kartais netikėti reika-' 
lai ir laikai insibruka. Sztai' 
pavyzdys: Niekas priesz kokia 
25 metus negalėjo tikėti kad 
Amerikai prireiks tiek kariuo
menes o 'bet taip atsitiko. Rei
kia mus kareivius apredyt, pa- 
valgydyt ir apginkluoti kur 
jie nc'butu todėl fabrikai ir dir
va turi pristatyt del ju reika
lingus dalykus ir žmones na
mie turi užtektinai dadbu.

Tai-gi, dabar, kada 
taip galima doleru'ka pasi- [ajkytį, Leibaus gimoras, Gir 
gaut, kiek galint ji spauskime tuokiis Jurgis, Kaip pažint at-

ba kaip ir visos Bobos. 150.
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA

Musu Kareiviai Sziadien Kovoja Su Nevidonu Gindami Musu 
Laisve - Bet Tas Reikalauja Daug Pinigo!

Tieji kurie persikrausto in 
Kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni- 

j-no ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresą, o tuom palengvinsite 
nes kitaip negalėsime surasti 

!kur tokis žmogus gyveno. To- 
1 del, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in rėdys 
te kad permainyti Jusu adresu 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
mums darba ir daug ergelio?

Saule Publishing Co.,

nes knygos 'bus bran
gios o kitu visai negalėsite 
gauti. Apdaryta knyga ilginus 
jums laikys, kas parodo kad 
skaitytojas ja myli ir guodoja 
ir pats yra mylėtojas skaitymo.

Rugsėjo men., dėlto, kad ju 
numatomos pajamos tuo metu 
nebuvo pakankamos reikalau
ti praneszimo, bet dabar inei- 
na in sekanezias klases:

a. Bet kas, kuris tikisi per 
kalendarinius 1943 metus dau
giau kaip $100 gross pajamų]papildoma deklaracija turi bū

ti palydima sanskaitos gautos 
isz kolektoriaus, kartu su pa-

sumos

taksu mokėtojai taip pat gali 
paduoti papildamas deklaraci-

nius apskaieziavimus ir isz 
naujo apskaieziuodami suma 
dalies, kuria reikia mokėti 
Gruodžio men. Tokiu atveju

Akyvi Trupinėki

Poni J. Arosziene, isz West 
Pittston, Pa., raszo:—Užraszy- 
kite laikraszti “Saule” del ma
no mylimos motinėlės p. Sielos 
Pažerienes, kuri gyvena Ex
eter, Pa., kuri yra serganti, to
dėl geidžiu kad mano motinėlė 
praleistu smagiau savo nuobo
du laika. Prisiuncziu užmokes
ti už laikraszti, kuri pradekite 
siuntinėti tuojaus. Acziu tau 
mylima, dukrele už pralin'ksmi- 
nima savo serganezios motinė
lės, ir žinome kad jai patiks 
“Saule” ir turės isz jos dideli 
smagumą ir užganadima.

NAUJI TAKSU MO
KĖJIMAI GRUO
DŽIO - DEC. 15 D.

43? Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE ! ! ! 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa. 

! ISTORIJEapie Ila isz ma 
----------------  iszo iszlins, Al 

yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 

, metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su 
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan-

szuup. įsz]<a Lazdele, Teisybes ir Bo-

prie saves nes be to dievaiezio 
beda. Bet taipgi neužmirsziki- 
me ir szelpti musu vyrukus su 
pirkimu (kariszku bonu kad tu
rėtu su kuom apsiginti.

Po sziai karei turėsime ma
žiau tikejimiszku iszpažinimu 
ant szio svieto ir mažiau baž- 
nycziu. Po karei atsikirios sza- 
kos tikėjimu susivienys in vie
na nes visokį atskirus tikėji
mai sziadien suprato savo klai 
da ir vienijasi in viena dideli 
tikėjimą.

-u Ant karisziko lauko visi tike- 
■ jimai vienijasi in viena — Ka

talikai ir Protestonai. Karei
viai Protestoniszikos iszpažin- 
ties lankosi ant Katalikiszku 
pamaldų ir klauso Misziu su 
dideliu atyda.

Tūlas Baptistu kunigužis 
net grajino ant vargonėlių del 
Katalikiszko kunigo laiko Mi
sziu ir davė save kambari ant 
klausymo kareiviu iszpažin- 
įies.

TEMYKITE
SKAITYTOJAI:

Raszant laiszkus in redakci
ja “Saules,” malonėkite isz- 
aiszkint koki turite reikalą ir 
jeigu siuncziate pinigus, tai pa
žymėkite už ka siuncziate juos, 
o apturesiste geresni patarna- 
vima be jokio 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 rr Pi
nigus visados siunskite ant szio 
adreso: Saule Publishing Co.,

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

AVashingtonas — Internal 
Revenue komisijonierius Ro
bertas E. Hannegan ragina vi
sus taksu mokėtojus apsi- 
sprensti ar jiems reikia iszpil- 
dyti ar tai originalius ar pa
pildomus “Declarations of Es
timated Income and Victory 
Tax” priesz ar Gruodžio 15 d.

Paaiszkindamas, kad tiktai 
ribotas taksu mokėtoju pro
centas sziuo metu turi iszpil- 
dyti blankas, p. Hannegan pa
siūlė, kad kiekvienas pats sau 
nusisprenstu ar jis to reikalau
jamas. Daug didesnis taksu 
mokėtoju nuoszimtis neturi 
daryti jokiu tolimesniu iszpil- 
dymu, priesz darant metiniu 
pajamų ir victory taksu pra- 
neszimus, kurie turi būti in- 
teikti nevėliau kai]) Kovo 15 
d., 1944. Tacziau kai kurie] 
taksu mokėtojai, kurie iszpildei 
‘ ‘ deklaracijas ’ ’ Rugsėjo me
nesi, turi savo dali inmoketi 
Gruodžio 15 d., del kuriu jiems, 
bus vietiniu Internal 
kolektorių prisiimtos 
tos.

Bendrai, iszipildyti
cijas priesz ar Gruodžio 15 d., 
bus 'reikalaujama isz sekaneziu' 
asmenų: ]

1. (Ūkininku, kurie turi pa
kankamai pajamų, kurios rei
kalauja praneszimo ir kurie, 
pagal specialius teises nuosta
tus, leidžianczius ūkininkams 
laukti iki Gruodžio 15 d., gavo: 
pratesima.

2. Asmenų, kurie pranesze 
Rugsėjo men., bet nedavertino1 
savo taksas 'daugiau kaip 20% j 
ir kurie dėlto turėtu iszpildyti 
“papildomas 'deklaracijas ’ ’ 
i^zvengimui bausmių.

3. Asmenų, kurie nepranesze

isz kitu szaltiniu, negu algos, 
kurios yra apdedamos taksais 
ir kurie tikisi pakankamai 
gross pajamų reiikalaujancziu 
praneszimu del income tax re
turn ($500 viengungiams, $1,- 
200 — vedusiai porai, arba 
$624 individualiam vedusių
jų).

b. Bet koks viengungis as
muo, kuris tikisi algos dau
giau kaip $2,700 per metus.

c. Bet kuris vedės asmuo ar 
pora, kurie tikisi individualiai 
arba sykiu daugiau kai $3,500 
algos metams.

'b. Bet kuris asmuo, kuris 
turėjo praneszti apie income 
tax return 1942 metams ir ku
ris tikisi 1943 metams maži 
pajamų nei 1942.

Gali imti kai
mokėtojai, kurie inteike dek-' 

'laracijas Rugsėjo menesi
užmokėjo puse liekaucziu iu I šiandien 
vertintu taksu, dabar jauezia 
kad suma kuriai jienis 
torius prisiims Gruoudžio 
ScOiskaitci \ i'ci didesne 
jie privalytu mokėti 1

— Kariszkas mandieras pra
dėjo neszioti 1668 mete.

— Culkru pradėjo iszdirbi- 
neti Europoje 1506 mete.

Pirmiause pradėjo Ame- 
rike kupeziavoti ledu 1833 me- 

I te.

kvitą vinių pakeistos 
Gruodžio lotai.

“Gruoudžio 1.5 d. praneszi- 
mas,” .p. Hannegan pareiszlke, 

taktiuai yra tasa Rugsėjo 15 
d. praneszimo. Abudu prane
šimai yra pereinamieji žings
niai (prie “pay-as-you-go” 
taksu kolekcijos budo, n^al

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

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo 'kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai. .
Saule, Mahanoy City, Pa. 1

TIKTAI 500 O APLANKYSI
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 Szventa 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, Nelobulas 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 Šauta, 
Menesi, Žvaigždes 5r 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.

ISTORIJE apie Gregorius, 
—---------------Isz Numirusiu

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

:: 25<J ::
SAULE PUBLISHING CO., 

i 
s venue ko-! 

pei-

■ju“1!?"1 Tax Payment Aet’

1>. Hannegan taip :pat 
(k'jo, kad Internal Re 
lektorių instaigos V 
%szUy^k tai'% 
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Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

deklara-

Revenue 
sanskai-1

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

"SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persissku, 
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.

SS®.'

NVS>. wUis ^«sis

Kitose Nesivestose, -

Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes :: 
—o-

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau

Yra 
gute, 
daug 
daug atspėta kas buvo 
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 250 o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

VISOS TRYS
KNYGUTES



"SAULE” MAHANOY CITY, PA. ’

Amerikoniszki Nelaisvei Szkotlandijoj

BOBISZKA GALYBE...
Apysakėlė isz tikro atsitikimo

NUSISTEBĖJIMAS b u v o 
didelis Birzduibuose, bobisz- 

ki liežuviai be pasilsio klegėjo 
po grinezes, kada žmones su- 
grvžo isz bažnvezios atneszda- 
mi žinia in kaima buk Magdu
te Baltute iszeina už Raulo 
Kaulo. Keikia jums žinoti jog 
visi pažinojo Raula, jog nega
lėjo sau iszrinkti moteres, nors 
jau dvi palaidojo in laika pen
kių metu. Pirmutine isz ju Bri- 
gyta, kaip rodos buvo jam tin
kamiausia nes buvo didelio il
gio kaip jisai drūtas, patogi ir 
drutaus sudėjimo boba. Bet su' 
savim sutiko kaip szuo su ka
te. Jisai norėjo idant viskas 
eitu pagal jo- norą o ji atnesz- 
dama jam keliolika margu 
lauko, ne nemislino jam pasi
duoti ir dirbo taip, kaip jai pa
tiko.

Raulas būdamas ne 'bjaurus 
vyras ir drūtas kaip aržuoilas, 
važiavo su savo ponu kur tik 
jis važiavo, ar tai in sveczius 
pas ponus ar ant priėmimo vys
kupo, visur ji pasiimdavo kuri .. v. 1 . p‘ZI
tik važiavo. Raulas priprato j 
prie saldumynu ir szampanu.j 
Patiko jam tokis gyvenimas, 
pradėjo jau pats važinėti ant 
jomarku ir atpusku o gaspado- 
rysta paliko ant bobisziku 
ranku.

Vale tau, — kalbėjo Brigy- 
da — vale ir man ir eidavo su 
savo kūmoms ant kriksztynu, 
vestuvių ir jomarku, linksmin
dami su saldžiais gerymais ir 
pyragais.

Raulas mėgino savo boba at- 
pratint nuo tokio gyvenimo ir 
prispyrinet daugiau prie dar
bo o kad Brigyda turėjo taip
gi kumsztes gana dideles nes 
net su joms sumuszdavo sau 
rieszutus, todėl nenusigando 
vyro ir jam nepasidavinejo o 
kada su kumszczia negalėdavo 
apmalszyt Raulo, ėmėsi prie 
kuolo, arba puodą su viralu 
nuo ko Raulas turėjo bėgti in 
karezema kurioje kas kart 
daugiau praleisdavo laiko.

Ju gyvenimas tankei persi
mainydavo ant namines kares. 
Jis ja lupo o ji ji taipgi lupo ir 
pakildavo 
grinezioje jog kada persiskir- 
davo tai 
akiais 
minimo in karezema o ji pas 
kūmutes ir gere isz piktumo.

Po kaima pasklydo karta pa
skalas buk po vienai isz tokiu 
kariu, ka toki jai atmusze vi
duriuose o būdama tada nesz- 
czia, mirė su kūdikiu. Bet ant 
to nebuvo davadu ir Raulas 
isz to iszsilaiže. Bet bobos ant 
jo neturėjo geros akies ir pra
minė ji razbaininku.

Raulas per kdki tai laika 
szalinosi nuo žmonių o ypatin
gai nuo bobų nes ant ju nega
lėjo žiūrėti kada atsimindavo 
apie savo mylima Brigyda. 0 
kad be bobos sau negalėjo 
duoti rodos su gaspadorysta, 
apsivedė in szeszis menesius 
su kita 'bet ne su patogia ir su 
pasogu, tik paėmė sau naszle 
isz artimo kaimo, motere jau 
ne jauna ir nepatogia, bet ga
na turtinga ir darbszczia.

Toji jau neturėjo tiek pajie- 
gu kiek nebaszninke Brigyda, 
bet už tai turėjo liežuvi kaip 
ugninis kardas, kaip malūno

tekis sumiszimas

su mėlynais ant- 
jis eidavo ant susira-

girnos. Nuo pat ryto nenustojo 
males o mokėjo taip dagrist 
Baniui kaip szirszas. Po teisy- 
biai buvo tai darbszi boba, bot 
tykumoje negalėjo dirbti, be 
liežuvio nesuprato darbo, ne
galėjo be jo apsieiti kaip be 
oro. Liežuviu kirto vyra, tar
naites ir 'bernus, iszvadindama 
visus nuo visokiu.

Kaului net galva sutinsdavo 
nuo tokio malimo, suriko ant 
jos keliolika kartu idant užda
rytu savo fonografu o karta ir 
gerai apdaužė su kumszczio- 
mis. Jis plake kiek turėjo pa- 
jiegu o ji be paliovos male lie
žuviu: “muszlk! muszlk! tu raz- 
bainirike nes tas tau taip leng
vai nenusiseks kaip su pirma 
savo 'boba, kuria užmuszei. 
Pamatysi tu prakeiktas raz-. . L ] 
baimnke, matysi mano skriau
das pekloje kaip stovėsi sma
loje lyg ausu!” o kada negalė
jo inveikti liežuvio, 'bėgdavo 
isz grinezios kaip Adomas isz ' 
rojaus nuo ugninio kardo —- 
in karezema. Ir taip du metus 
turėjo kensti pekliszkas kan- 
czias nuo bobiszko liežuvio, 
pakol ji Dievas neiszgialbejo 
nuo jos nes kada kolera užėjo 
tai Dievas paszauke ja in savo 
karalyste ant atsilsio.

Visa meta Kaulas atsilsinejo 
po mireziai savo liežuvninkes, 
nemislydamas apie apsivedi- 
ma ir davinėjo sau rodą kaip 
galėjo gąspadorysteje. Taip 
pere jo kėli metai ir žmones kal
bėjo sau jog Kaulas iszmusze 
isz galvos ant visados apsive- 
dima kad sztai viena diena 
kaip perkūnas sugriovė po vi
sa kaima paskalas buk Kaulas 
mano vesti sau treczia motere 
bet su kuom ? u-gi Magdute 
Baltutia!

Magdute tarnavo dvare jau 
nuo keliolikos metu ir 'buvo jai 
tonais labai gerai ir tik stoika- 
vo paukszcziu pieno, ponstva 
ja labai mylėjo ir labai prie 
jos buvo prisiriszia bet norin
gai teikėjo už Kaulo.

Žmones kaime stebėjosi ir 
gailėjosi jos nes buvo tai mer
gina labai silpno sudėjimo — 
o jis kaip meška. Rankas turė
jo kaip skauradas ir jeigu ka
da pagriebs Madute in savo 
letenas tai užsmaugs ja kaip 
žvirbli; kur jis gales apsieiti 
su tokia' d varine panaite, to- 
kis girtuoklis ir musztukas, 
kuris jau dvi bobas nuvarė ant 
ano svieto.

Moteres lakstė pas ja ir at
kalbinėjo jai iszteketi už Ran
lo bet tuom nenusigando Mag
dute ir da daugiau panorėjo 
Imti motere neaplkencziamojo 
Raulo, kalbėdama:

— E, gal jis ne tokis baisus 
kaip ji maliavoja.

O gal turėjo didelia vilti jog 
taji žveri apmalszys su lagad- 
iiumu ir geru žodeliu nes dva
re jos nebijojo ne piktas szuo 
kuris turėjo dideli prisiriszi-

Szitie Amerikoniszki ka -eiviai, kurie gavosi in Vokiecziu nelaisve, likos iszgabenti 
in Leith, Szkotlandija isz kur bus nusiunsti in Amerika po pasveikimui. Tarp ju randasi 
ir daugelis lekiotoju, kurie likos sužeisti laike musziu.

ma prie jos o ir kiti tarnai ja1 
labai mylėjo nes turėjo tokias 
akutes jog in ika tik pažiurėjo 
tai turėjo ja pamylėt, gana, 
jog Madute nuėjo prie alto
riaus su Raulu tuojaus po 
Nauju Metu.

Žmones visam kaime lauke, 
kada tai prasidės pirmutinei 
veiksmai Raulo grinezioje ir 
kada Magdute neszios mėly-' 
nūs antakius. Nes grinezioje 
užėjo kokis tai szventas paka- 
jus o žmones užtemino, Rautas 
elgdavosi su savo paežiu gerai 
ir guodojo ja visame, rodosi 
kad Dievas žino koki jam at- 
nesze pasoga. Daugiausia ste
bėjosi visi jog Rautas nuo ko- i 
kio tai laiko paliovė lankytis ■ 
in karezema o kad jo draugai 
labai iszsiilgo jo draugystes,! 
todėl viena karta iszrinko de
legatu idant nueitu pas ji ir 
atvestu in karezema.

Siuntinys neejo tiesiog prie 
duriu bet kaip vagis prislinko 
prie lango. Sustojo ir klausė. 
Girdėjo aisžkei kokius tai 
sznabždejimus grinezioje, Dir
stelėjo in vidų ir net iszsižiojo 
paregėdamas sėdinti Raida 
prie elementoriaus o Magdute 
jam rodė su pirsztu slebizavo- 
ne. Ant stalo stovėjo du puo
dukai su neiszgerta arbata 
Grinezioje buvo visame szva- 
rumas, visi kampai net žibėjo 
ko kitados to nebuvo.

Siuntinis apkvailo tokiu re
gėjimu, negalėjo suprasti kas 
su Raulu atsitsiko — sugryžo 
in karezema prie draugu ku
riems apsakė j,;.; Raulas pa
siuto.

iSztai ka silpna mergina, su 
meiliais žodeliais, kantrumu 
ir iszminczia pa .are —perdir
bo Raida ant žmogaus ka kitos 
dvi moteres negalėjo padaryti 
su liežuviu ir bjauru pasielgi
mu.

Taip tai Raulas pradėjo Nau
jus Metus, su nauju pasiryži
mu permainyti savo gyvenimą 
ant kelio veJanczio in laime ir 
szeimyniszika sutaiką, ka veli- 

del

vyriszki, 
neužmirszta,

name panasziai padaryti 
daugelio panasziu Rautu.

— GALAS —

M. Bagoczius, isz Niagara 
Falls, N. Y., raszo: — Prisiun- 
cziu tamistoms užmokesti už' 
laikraszti “Saule” ir aeziu 
kad man nesulaikote. Meldžiu 
siuntinėti ir ant kitu metu. 
Norints skaitau du kitus laik-Į 
raszczius bet man jie nepatin
ka kaip “Saule.” Linkiu jums ★ 
Linksmu Kalėdų ir geros sveL * 
katos.

** SIENINIAI 

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.

Vai szirdeles, paklausykite, 
Augsztyn ausis pastatykite, 

j Padainuosiu apie moteres, 
Del keliu paimsiu už keteros. 
Ten kur toli apie Viskonsina, 
Vyrai su bobom turi varga, 

Ba vienus laidoja, 
Kitus vela vilioja.

Nesenei pasimirė vyrelis, 
Nužemintas tarnas bobeles, 
Kuris su pantapliu tanikei 

gavo,
Ir in kita svietą insigavo.

Bobele tuoj gavo vyra kita, 
Norėjo pliekt su pantapliu ir 

szita.
Bet tas to labai nenorėjo, 

Ir da obelei kaili iszakejo. 
Ka tada boba jam daro? I

Su žandarais pas vaita varo, 
Kur uužmokejo 20 dolerius, 
Isz ko buvo labai nesmagus.

Da boba pasiutimo nenustojo, 
Koki tai latreli pasijeszikojo, 
Kuris žmogų sunkei pažeidė, 
Net per ausi krauja iszleido.

Rado ant ulyczios vos pusgyvi, 
Kuri kaip negyva namo 

parvedė, 
Tokios tai naujienos ant szio 

balto svieto,
Ir tas lankei atsitaiko ir ne 

vienoje vietoje.
. Czia vela kita tokia pagonka, 

Kuri iszrodo kaip cigonka, 
Apsivyravo su paezedžiu vyru, 
Žmogum davadnu, labai geru, 

Kol biedni 'buvo grąžei 
gyveno, 

Kad ir varga vargo tai ne
dejavo, 

Kada jau kelis szimtelius 
susidėjo,

Boba paėmus pinigus isz- 
plcszkejo, 

Dabar žmogeli, dejuok, 
In savo kuloika duduok, 
Davei bobai didele valia,

Ir ka tau padare toji nevale?
Tik ir vargas su toms boboms, 
Ypatingai paezioms nelaboms, 

Tiktai grinezioje sėdi be 
darbo,

Ir vyras turi daug vargo.
Vyrucziai valios neduokite,

Jeigu prasikals, in kaili 
/duokite, 

Mylėkite kaip duszia,
Bet krėskite kaip gruszia, 

O vela jeigu alaus, 
Niekados negaus,

Tai bus gera moterisžke, 
Myles savo

Tegul motere
Kad jau kitokį laikai virsta, 
Jau ne tas kas seniau buvo, 
Kitokia gadyne pribuvo, 
Sziadien reikia pasitaisyt, 

Akis' isz miego prakrapsztyt, 
In svietą linksmai žiūrėti, 

Senovės būda pamesti,
Ateis vela geri laikai, 
linksmi Lietuvos vaikai, 

Visi pasitaisys,
La ilk r a s z t i sk ai t y s, 
Bėdos visos dings, 
Pinigėlius rinks.

Bus

♦

RABINAS
IR ANIOLAS

v

(Žydiszka Pasaka)
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sau rabinas — vis jau Nedelio- pavidalu, padaryta isz medžio 
je turėsiu mirti ir vislab pasi- užklausė: 
liks; paimsiu ji ant szabo pas. 
save o tuom labdaringumu ir j 
mielaszirdyste 
malonei! Dievo del savos ana-' 
me sviete.

Sztai ir
Žydelis drauge su rabinu in jo aniolu paszauke: 
namus ant szventes szabo.

Subatoje, užstojus vakarui vo sparnuose, tegul puola tiek 
kuomet reikėjo melstis, rabi-(Krikszczioniu. 
nas apsisupo szventa skraiste 
ir pradėjo linguodamas gai
liai melstis o meldėsi karsztai' veikslą žmogisžka iszkalta isz 
ir szirdingai, aszaros suvilgo;akmens o aniolas užklausė ve-

— Kas ežia tokis?
j — Tai musu Dievas, — atsa- 

užsipelnysiu ke vyskupas.
— Vadinasi szventas Miko

las.
nuėjo pavargėlis Tad Žydelis, kuris buvo

— Mikele, kiek plunksna ta-

Ir puolė ju keli tukstancziai. 
Nuėjo toliaus. Mato kitą pa-

IENOJE gadynėje, kada tai <
Krikszczionylie pergalėjo , 

savo nevidonus kaip pirma pa
gonys persekiojo ir kankino 
Krikszczionis, taip vėliaus , 
Krikszczionys pradėjo perse
kioti žmones kitvierius.

Labiausia Krikszczionys ne- 
apkensdavo Žydu. Sztai mė
tydavo burtkes (kaulelius ke
turkampius) ir ant katro Žy
delio paskirtas skaitlis akiu 
puolė, taji degindavo ant lau
žo.

Viena karta puolė nelaimin
gas likimas ir ant paties rabi
no. Labai susirūpino rabinas 
tuomi kad jau neilgai gales 
gyventi ant szio paaulio, nes 
Krikszczionys mete burtkes 
Ketverge diena o Nedelioje,, 
apie 12 valanda dienos, degin
davo iszrinkta per ju Dieva 
auka ant garbes Anam!

Sztai Petnyczios vakare, ka
da rabinas ėjo melstis, ėjo nu
liūdęs nes mislijo tvirtai jog 
tai jau paskutini szaika ant že
mes szvenezia. Po maldai vie- 
nolk sugryžinejo namon rames- 

Inis ir linksmesnis, matomai 
malda atnesze jam palengvini
mą. Priesz duris savo namo 
susitinka jis biedna pavargusi 
žmogų savo tautos — iszrink- 
tos, tautos Dievo Jehowo, Žy
delis praszo rabino, idant pri
imtu ji pas save ant szabo.

Vis tik tiek! — pamislijoJ

jani jo veidą nes tai 'baigė pas
kutini szaba savo gyvenimo 
ant szios žemes.
Nepažinstamas Žydelis klau

so su atyda maldos rabino o 
kada pabaigė, jis paėmė “ tal- 
muda” ir tarė:

— Dabar mudu abudu pa- 
sikaitysime szi szventa raszta. 
— Ir prasklaste knyga be var
tymo ant to skyriaus, kur bu
vo apraszyta pranaszystos Da
nieliaus apie nevale Izrae- 
liaus.

Žydeliu tuomi buvo tai 
aniolas 'bet rabinas to suvis 
nedasiprotejo. Kad aniolas 
jam skaitė, rabinas graudžiai 
verike.

— Ko-gi tu verki? Juk yra 
paraszyta kad jusu nelaisve 
pasibaigs ir Sūnūs Izraeliaus 
sugrysz in Szventa žeme.

■— Palik mane ramybėje! — 
atsako rabinas — tu man nie
ko neprigelbesi ir nenuramin
si nes sziadien abudu esava ne
laisvėje.

— O kasžin! Gal ir pagelbe- 
cziau kame tau — atsako pa
vargėlis Žydelis. — Sakyk-gi, 
kas tave neramina.

— Eik szalin nuo manes! — 
palik mane ramybėje, ne tavo 
galeje atmainyti mano nelai
minga likimą.

— Neprivalai, rabine, taip 
nusiminti, atsake nepažinsta
mas Žydelis, — nepažinsti ma
nės bet asz gal ir galiu tau pri- 
gelbeti tavo nelaimėje, tik pa
sakyk kas tau kenkia?

— Ak, — atsako rabinas, — 
koki sunkus laikai ant musu 
tautos Izraeliu užstojo, Kriiksz- 
cziones mus nekaltus persekio
ja, kalbėdami 'kad mes nukan
kinome ju Dievą, Kristų. Ka- 
gi mes kalti jog musu prabo- 
cziai ji nukryžiavojo. O kad 
mes savo tikybos pamesti ne
norime jie mus žudo; meta 
burtkes o ant katro paskirtas 
skaitlius puola taji ant laužo 
degina, rytoj apie dvylikta va
landa dienos sudegins mane.

— Na ir matai teve, kad tu 
veltui rūpinaisi ir veikei isz 
baimes ir netikėjai kad asz ga
liu tavo nelaiminga likimą at
mainyti. Sztai asz jiems save 
paaukuosiu už tave o tu busi 
paliuosuotu nuo smert.

3C 3$ *

Ant rytojaus susirinko daug 
’ Žydeliu idant atsisveikinti su 

einaneziu ant mirties. Nepa
žinstamas Žydelis su rabinu, 
lydėti per 'buri savo žmonių, 
nuėjo in kliosztori, ant kurio 
kiemo degindavo Krikszczio
nys aukas isz Žydeliu. Priesz 
bromą kliosztoriaus, Žydai at
sisveikino su savo rabinu ir 
nuėjo adgal. Nepažinstamas 
Žydelis liepe palaukti rabinui 
brome o pats nuėjo in klioszto
ri.

Inejus jam in vidų bažny- 
czios Krikszczipniszlkos, vys
kupas su savo sekretorium 
dziaikonu, paėmė Žydeli už pa
žastų ir nuvėde in bažnyczia.

Žydelis, paregėjus stovinti

la vyskupo:
— O szis kas do vienas?
— Tai musu Dievas Iszga- 

nytojas Jėzus.
Ir vela aniolas paszauke:
— Iszmuszik Krikszczioniu 

tiek kiek iszgali.
Akmeninis paveikslas nuėjo 

nuo savo vietos ir iszžude ke
lis tukstanezius Krikszczioniu.

Mato tada vyskupas kad 
blogai ir nori Žydeli paleisti 
bet aniolas sako jam:

— Ne, asz da nenoriu eiti 
ant laisves! Ant manės puola 
ženiklas sudeginimo ir jus tu
rite mane sudeginti.

Nuėjo toliaus ir iszejo ant 
bažnytkiemio. Mato aniolas 
kad Krikszicziones' suneszine- 
ja pagalius ir krauja lauža, ilg
ui kuria o pro langus klioszto
riaus iszkisztos galvos zoko- 
ninku, kunigu krikszczionisz- 
ku, reike: “Sztai eina Žydas” 
ir pirsztais rodo in ji o nežino 
jog tai pasiuntinys Dievo.

Prisirinko daug Krilkszczio- 
niu žiūrėti kaip degins Žydeli, 
aniolas tuomet paszauke:

— Susiglauskite sienos mu- 
ru ir u'žtroszkinkit Kriksz
czionis. — Taip ir buvo nes vi
si tie kurie prisirinko, likosi 
užspaustais. Persigando vys
kupas da labiau ir jau meldžia 
Žydelio idant eitu sau szalin 
sveikas ir gyvas bet aniolas 
atsako:

— Ne, asz neeisiu da, net ne
užtikrinsi manes vyskupe sa
vo pasiraszymu, jog daugiaus 
nedeginsi ne vieno Žydelio.

Vyskupas pradėjo užsipra- 
szineti ji in savo rasztinyczia 
nes prie saves nebeturis popie- 
ros nei juodalo, tuomet aniolas 
iszsieme isz enties laiszlka per- 
gamino ir juodyto ir padavė 
vyskupui kuris pasirasze ir 
tuom užsitikrino savo žodi jog 
daugiaus jokio Žydelio nede
gins.

Žydelis gryžo pas rabina 
sveikas ir gyvas, isz ko rabi
nas dideliai nusiste'bejo o ne
trukus pribėgo daug Žydeliu 
ir pamate užtvirtinimą jog 
daugiau Krikszeziones Žyde
liu nedegins, su džiaugsmu 
sveikino nepažinstamas Žyde
lis ir dekavojo jam už iszgial- 
bejima su visu nuo smert. Tuo
jaus sukrovė biednam pavar
gėliui daug pinigu ir visi szau- 
ke linksmai “Rebaly!” Bet 
nepažinstamas Žydelis akyse 
visu dingo urnai, palikes ir su
dėtus jam pinigus ant stalo. 
Tuomet visi suprato jog buvo 
tai “aniolas!”

Toji Žydiszka pasaka yra 
iszimta isz surinkimo Žydisz- 
ku pasakų. Kaip pas visas tau
tas yra invairios pasakos pra
manytos, taip ir pas Žydus o 
toji pasaka per Žydelius labai 
yra pamėgta nes suteikia 
jiems džiaugsma jog 'buk anio
las užstojas už juos ir nubau
dęs Krikszczionis už žudymą 
žmonių iszrinktos tautos Je- 
lio vo.

— GALAS —
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!
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Žinios Vietines
- ■+-------------

f •—■ Panedelio ryta, 7:30 vai., 
tint Readingo trūkio iszvaižia- 
yo daugelis vyruku ant 'karisz
kos tarnystes in New Cumber
land, Pa.

Nužudė Seserį Su
Žirklėms

Morrisville, N. Y. — Mare 
Clovers, 48 metu amžiaus, nu
žudė savo sesere Edna, 38 me
tu amžiaus, nudurdama ja su 
žirklėms kada toji miegojo. 
Žadintoja uždare paikszu na-•—■ iSubatos ryta užsideg

Inotoris St. Nicolas 'brokeryje Į me nes nuo kokio tai laiko pa- 
nuo kurio pradėjo degti sienos sirodinejo ženklai paikszumo. 
[brokerio. Ugnagesei likos pa- Negana to, kad seseri nudure 
Bzaukti isz miesto bet kada bet da perpjovė jai gyslas abe- 
pribųvo, liepsna jau buvo už-
gesinta.

f ISZ SHENANDOAH, PA.

t Pati Motiejaus Skrobu- 
lio, 412 W. Coal uly., mirė pra
eita Petnyczia namie. Velione 
paliko vyra Motiejų, tris duk
teres ir asztuonis anukus. Lai- 
įdotuves Utarninke isz -grabo- 
riaus Valiukevicziaus gra'bo- 
rines instaigos.

' Frackville, Pa. f Antanas 
JTamosziunas, nuo 144 N. Rail
road uly., mirė praeita Ketver- 
ga namie. Velionis pribuvo isz 
[Lietuvos apie 35 metus adgal 
[pergyvendamas visa ta laika 
Įczionais. Paliko paezia Ona, 
itris sūnūs, įduktere, du brolius 
(taipgi tris seseres Lietuvoje. 
[Palaidotas Utarninke per gra- 
Įboriu L. Traskauska, isz Malia- 
fiojaus.

jose rankose. Nužudinta buvo 
daraktorka publikineje moky
kloje o vyresne turėjo dinsta 
kaipo dažiuretoja ligoniu.

Mirė Sunki Motere
Svėrė 669 Svarus

Roanoke, W. Va. — Czio- 
naitineje ligonbuteje mirė, 
kaip rodos sunkiausia motere 
Amerikoje o toji yra Sabina 
Westmore, kuri svėrė 669 sva
rus. Toji motere radosi su kė
liau j aneziu karnavalu ir turėjo 
tik 46 metus amžiaus. Kada ja 
reikėjo iszneszti isz ligonbu 
tęs tai dvylika vyru vos ja pa
kele. Priežastis mirties buvo 
inkandimas uodo nuo kurio už- 
sitrucino jos kraujas.

Palaidojo Savo Naujai 
Gimusi Kūdiki Ant

Kiemo
Scranton, Pa. — Katre Szu- 

minski negalėjo ilgiau užslėp
ti savo prasikaltimo ir kadai 
užkasė savo naujai gimusi kul 
diki ant kiemo in 24 valandas 
į o jo užgimimui, nesitikėjo j 
kad jos prasikaltimas iszeis in j 
virszu. Kaimynai nemiega ir I 
žino kaip kiti gyvena. Apie už
gimimą kūdikio žinojo kūmu
tes isz aplinkines o kada neisz- 
girdo verksmą kūdikio ir jo 
nematė, nutarė apie tai pra- 
neszti palicijai. Palicija atėjo 
daryti krata pas Katre ir vis 
kas tuoj aus iszsidave.

Katre prisipažino tuoj aus 
prie visko ir apsakė kad tėvu 
kūdikio yra kareivis kuris isz- 
keliavo in užmari o kada kūdi
kis užgimė, nutarė nuo jo atsi
kratyt ir apleisti miestą. Mer
gina likos aresztavota ir nu- 
siunsta in ligonbuti nes buvo 
labai nusilpnejus kada parode 
palicijai kur buvo užkasus kū
diki.

Kalėdini Dieduką Loszia Žvmios Aktorkosv

Hollywood sziadien visos žymios aktorkos krutamu j u paveikslu pasirengineja ant 
loszimo “Kalėdinio Dieduko” idant palinksmint vaikus ir ligonius. Ant deszines yra 
Edita Brechter, kariszka darbininke, kuri rodo suszaudyta Japoniszka vėliava kuria jos 
mylimas paėmė ant Guadalcanal©, laike muszio su Japonais, ir prisiuntė jai kaipo dova
na ant jos varduvių.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

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

Moteres Mokinasi Kaip Valdyti Laiva

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.“ Jo kelione po svietą ir' 
liudymas apie Jezu Kristų. j 

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa, ,* 
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“Saule” dabar $4,00 
metams in Suvienytose Vaįsti- 

.v “ ’a'‘" r^*4 ‘ 

jose, $5 kitose Vieszpatystese.

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

Bondus ir Markes.

i AL’A - B - CELA^gJ

r Ashland, Pa. f Silvestras 
[Kulkauskas, 13 Woodland Hei
ghts, mire praeita Utarninka 
namie, nuo szirdies ligos. Gi
mė Lietuvoje, pribūdamas in 
Amerika apie 40 metu adgal ir 
gyveno apie 20 metu Girard- 
villej. Paliko paezia Mare, su- 
liu, tris dukteres ir keturis anū
kus. Laidotuves atsibuvo Pa
gedėlyje. Graborius Vilinskas 
laidojo.
i-------------------------

Nanticoke, Pa. f Vincas Mo
bilius, 58 metu, 403 E. Ridge 
pily., mirė szirdies liga Kanti
ško ligonbuteje Decemberio 3, 
palikdama dideliam nuliudime 
savo paezia Elzbieta, dukteres 
Sakalauskiene, Newarke; Svir
skiene, Mahanoy City; Mildre- 
da, Baltimoreje, Constancija 
ir Darata namie, sūnūs: Juo
zą, kariuomeneje, Edvardą ir 
[Vincą namie ir keturis anukus. 
Velionis kitados gyveno Maha
noy City, 30 metu. Palaidotas 
Dec. 7-ta d., ant Lietuviszku 
kapiniu, West Nanticoke. Mi- 
szios buvo laikomos per kuni
gą V. Szimkoni, Wan ame j, Szv. 
P. Marijos Lietuviu bažnyczio- 
je.

Moteres ir merginos kurios priguli prie kariszkos tar
nystes SPAR, mokinasi kaip valdyti laiva ir ji varyti ant 
mariu. Žodis SPARS paeina nuo Lotyniszko žodžio “Sem
per Paratus”, kuris reiszkia “Visados Pasirengia.“

Kariszki Vadai Ant Žemes, Ore Ir Mariu

Motiejus Kripas, isz East 
Granby, Conn., raszo: — PriT 
siuneziu užmokesti už “Saule“ 
kuria labai myliu ir nepaliau
siu ja skaityt kol gyvas busiu. 
Linkiu jums geros sveikatos ir 
laimes ir kad Dievas duotu 
jums sulaukti Linksmu Kalėdų 
ir Nauju Metu kad “Saule“ 
iszleidinetumet daugeli metu 
laimingai.

Del Musu Skaitytoju!

Jeigu persikraustote in nau
ja vieta, visados atsimykite 
prisiunsti nauja adresa drauge 
su senu. Jeigu turite numara 
kokioje dalyje miesto gyvena
te tai ir ta prisiunskite, tokiu 
budu aplaikysite greieziau ju- 
su paczta ir laikraszti. Jeigu 
taip padarysite, tai neturėsite 
jokio ergelio sau ir del mus. 
Acziu visiems.

Ant susirinkimo vadu, kurie valdo kareivius ant žemes, 
ore ir ant mariu, Žieminėje Afrikoje, likos nutarta kaip ge
riausia ingaleti nevidonus. Nuo kaireses lyg deszines stovi 
admirolas Conningham, vadas Allijentu f lotos ant Medite- 
rraniszku mariu; generolas Eisenhower vadas lekioto j u ore 
ir marszalka Tedder, vadas kareiviu ant žemes.

"i

Per Sapna Dažinojo
Kur Jos Dingusis

Laikrodėlis
Baltimore, Md. — Miss Ed

na Wells atrado savo auksini 
laikrodėli kuri buvo pametus 
kėlės sanvaites adgal per pa- 
gialba sapno kuri turėjo ana 
diena.

Norints mergina buvo pagar
sinus laikraszcziuose apie pa 
metimą laikrodėlio bet neatra
do. Sztai ana diena sapnavosi 
jai buk laikrodėlis randasi 
stalcziuje fabrike kur ji dirbo. 
Apsakius apie savo sapna te-j 
vams, likos per juos iszjuokta: 
už lengvatikysta bet sapnas 
buvo taip teisingas kad mergi
na, nuėjus in darba ant ryto
jaus, peržiurėjo visus stalczius 
ir ant tikrųjų rado pamesta 
laikrodėli tarp popieru. — 
Tankiai sapnai ir iszsipildo.

Pardavė Paezia Be Jos 
Žinios Už 500 Doleriu

Madison, Wis. — Henry Ba- 
gassio, 30 metu amžiaus, par
davė savo paezia, du vaikus ir 
naminius rakandus del Danie
liaus Garbio už 500 doleriu pa
imdamas 300 doleriu rank-pi 
nigiu o likusius ant iszmokes- 
ties. Už taji darbeli likos ar- 
esztavotas ir pastatytas po 
kaucija lyg teismui.

Bagassio tvirtina buk parda
vimas buvo tik ant juoko ir 
jog jis norėjo tik nugazdint sa
vo motere. Bet toji kitaip apie ; 
tai mane ir paliepė savo Hen- 
riki aresztavoti.

Szventvagysta Neiszejo 
Ant Gero

Altoona, Pa. — Prabaszczius 
czionaitines Katalikiszkos Ai- 
risziu parapijos, Rev. M. Hen
nessey, nuo kokio tai laiko už- 
temino kad biednuju dėžutė 
bažnyczioje buna vis apvogta 
in kuria parapijonai dėdavo al- 
mužna del vargingu žmonių 
Kunigas pritaisė prie jos elek- 
trikini signola. Taji vakaru 
iszgirdo skambejima elektri 
Idnio varpelio ir nubėgės in 
bažnyczia pagavo vagi ant 
karszto darbo ir atidavė ji 
in rankas palicijos. Ant ryto 
jaus palicija rado vagiliu pasi
korusį savo kambarėlyje kalė
jime. Buvo tai vienas isz para- 
pijonu, Mikolas Wright.

Vokiecziai Degina Kaimus Ir Bėga

Po sudeginimui daugelio kaimeliu ant Krimejos, Vo
kiecziai vietoje prigialbet gyventojams, tai bėga isz tosios 
aplinkines palikdami juos nelaimėje ir verkenezius nes ne
teko visko o kas davėsi užgriebt tai Vokiecziai pasiėmė su 
savim.

Anglijos Karalaitis Ir Jo Pati

Karalaitis Anglijos Windsor ir jo pati ana diena pribu
vo in Washingtona po tam atsilankė in New Yorka kur li
kos priimti per Angliszka ambasadorių ir kitas žymias 
ypatas.

Sunaikino Daug Japoniszkti Eroplanu

Szitie Amerikoniszki vyrukai, isz 14-to pulko Kinuose, 
suszaude 29 Japoniszkus eroplanus, kurie užlėkė ant ju 
stoties su t ikslu sunaikinimo bet j u užmanymas nepasiseke 
ir patys baisei nukentejo nuo Amerikonu.
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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., 
Mahanoy City, Pa. ....           III-IH I

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondua 

įr ]Y[arkes.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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


