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DREBĖJIMAS ŽEMES ARGENTINOJE
Isz Amerikos Užsiaugino Barzdas Laike Tarnystes

MAMYTE
NUSIKIRPO

PLAUKUS

Torielkas
Milwaukee, Wis. — Kada 

bobute, Mrs. Stella Stower, 86 
metu, sugryžo namo nuo savo 
vaiku, pas kuriuos svecziavosi 
kėlės sanvaites, tėvas dirste 
Įėjo ant savo “mamos“, parau
do isz piktumo bet nieko nesa
kė in ja per kėlės sanvaites. 
Kodėl? Už tai, kad mama par
važiavo namo su “nubaby- 
tais“ plaukais.

Ana diena naminis szturmas 
prasidėjo. Tėvas pradėjo dau 
žyt torielkas ir mamyte už ka 
likos paszauktas in suda ir bu 
vo nubaustas ant dvieju mene
siu in kalejma ant pakutos. 
iPriesz uždarymą ant atvesimo 
pasakė sudžiui: “Kada mano 
motere pasirodė duryse su.nu. 
kirptais plaukais, maniau kad 
tai kokia ragana atėjo pas ma
ne. Isz pradžių buvau tosios 
nuomones kad ji neteko proto 
bet greitai persitikrinau visa 
teisybe. Negalėjau kalbėti ne 
godelio per kėlės dienas bet ka
da “piktumas“ praėjo, nuta
riau nubausti savo bobele už 
toki kvaila pasielgimą. ’ ’

Szitie Amerikoniszki kareiviai, kurie randasi ant kares 
lauko Afrikoje, neturėdami laiko apsiskust, užsiaugino 
barzdeles kaip tai ant paveikslo matome. Apie tūkstantis 
kareiviu ir aficieriu sugryžta adgal in Amerika pirma kar
ta in laika deszimts menesiu tarnystes.

GYVENO ISZ
UBAGAVIMO

Paliko $30,000

MOTINA KALĖJIME

Tėvas Miegojo; Kūdi
kis Sudege

Szuo Iszgialbejo 7 Ypa- 
tas Bet Pats Žuvo

Pittsfield, Mass. — Didelis 
6zuo “Jack” iszgialbejo sep- 
tynes ypatas isz deganczio na
mo bet pats pražuvo kada su- 
gryžo in deganti narna pasku
tini karta jeszkoti savo pono, 
kuris ta nakti nesirado namie.

“Jack”, matydamas jog na
mas dega, pabudino isz miego 
gaspadine ir szeszis vaikus, 
kurie giliukningai iszbego lau
kan. Nematydamas savo pono 
tarp iszgialbetu, inbego jis 
la in narna kur pražuvo.

Des Moines, Iowa — Skun 
das ant sunaikinimo testamen 
to mirusio Oscar L. McNabbo, 
per jo tris anukus, parode buk 
velionis paliko turto ant 30 
tukstancziu doleriu, kuriuos 
jis užrasze del prieglaudos gy 
vuliu, Salaveisziu Armijos ir 
Raudono Kryžiaus drauguves 
o savo anūkams paliko tiktai 
po deszinUs doleriu.

Nusistebėjo nemažai virszi- 
ninkai sūdo kada atidarė ne- 
baszninko testamenta nes ne
sitikėjo idant senukas turėtu 
koki turtą nes per daugeli me
tu maitindavosi isz ubagavi
mo.

Nusižudė Isz Sarmatos
ve-

i- Tėvas 36 Vaiku 
r> ___i

Danville, Va. — Daktaras 
Ernestas Jones, vienas isz se 
niausiu Indi jonu, isz sztamo 
Cherokee ir vienas isz turtin
giausiu augintoju tabako, czio- 
naitineje aplinkinėje, turi taja 
garbe jog yra tėvu 36 vaiku 
isz kuriu jauniauses yra vie
nuolikos menesiu amžiaus o 
yyriauses 68 metu.

Dr. Jones turi 87 metus am
žiaus, buvo vedes tris kartus, 
turi 96 anukus ir 18 pro-anu- 
ku. Senukas yra sveikas kaip 
krienas, vaikszczioja daug ir 
yalgo viską.

Lietuviszki Judosziai
Yra Neužganadinti

Isz Vokiecziu

(ON 
žinos

Stokholmas, Sz vedi j a, 
A) — Pagal aplaikytas 
czionais, Lietuviszka pastum 
dėlių administracija apreiszke 
savo neužganadinima isz Vo 
kiszkos administracijos Lietu 
voje, taip vadinamos Lietu 
viszkos Tarybos, kuria Vokie- 
cziai paskyrė, kuri atkreipė 
atyda Vokiecziams o ypatin 
gai generolo Justo, Vokiszko 
kariszko kamandanto Kaune. 

• Tame skunde toji Lietuviszka 
Taryba skundžiasi buk nors 
tukstancziai Lietuviu likos pa 
traukti priverstinai ant karis i- 
kos tarnystos Vokiecziams bet 
visi veikalai Lietuviu yra ne 
pripažinti per Vokieczius ir 
apie tai visai nesirūpina.

Toji “Lietuviszka Tarybos 
Administracija’ apreiszke buk 
Vokiszkoje kariuomenėj e szia- 
dien tarnauja daugiau kai 
szimtas tukstancziu Lietuviu 
bet Lietuva yra valdoma tikrai 
per Vokieczius ir neturi jokio 
balso valdyme savo sklypo.

So. Windham, Mass. — Ma
re Karanskiene sėdi kalėjime 
ant keturiu menesiu, už dary
mą munszaines. Laike jos ne 
buvimo namie, jos vyras keti
no rūpintis j u maža dukrele. 
Pravažiuojanti žmones auto- 
mobilium pro narna, užtemino 
jame liepsna. Kada žmones in- 
bego in narna persistatė jiems 
baisus reginys: Vyge, kurioje 
gulėjo kūdikis, buvo visa lieps
noje, artimoje gulėjo ant grin
dų lempa, nuo kurios užsidegs 
vyge. Kūdiki pagriebė isz vy- 
ges bet vargsze buvo taip ap
degus jog in puse valandos 
mirė. Kitam kambaryje mal 
szei gulėjo tėvas ir nieko neži
nojo apie užsidegimą vyges.

Richmond, Calif. — Bonifas 
Jiminez, 13 metu studentas, 
pasikorė isz priežasties, buk 
isz jo szandijo už daug jo drau
gai. Laiszkelyje, paliktam 
priesz pasikorimą, vaikas pa- 
rasze: “Esmių per didelis del 
savo amžiaus, todėl mano tė
vai neturėjo pinigu idant man 
nuolatos pirktu naujas drapa Į 
nas o senos netikdavo isz ko 
juokdavosi mano draugai, to
dėl nutariau atimti sau 
ti.“

Tie patys draugai, 
taip szandijo isz jo už
ties, sudėjo jam pinigu ant nu
pirkimo grabo.

Motinos Prijautimas
Iszgialbejo 3 Vaikus

gyvas-

kurie 
gyvas-

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

100,000 Vo
kiečiu Užmuszta
Tik Ant Vieno Franto Tiek Žu
vo In Laika Trijų Sanvaieziu; 
7,000 Vokiecziu Paimta In 
Nelaisve; Apie 600 Allijentu 
Eroplanu Užklupo Ant Vokieti
jos, Sunaikindami Amunicijos 

Ir Eroplanu Fabrikus
iTukstancziai Žuvo

Drebejime Žemes 
Argentinoje

Szuo Seke Paskui Savo 
Ponia 470 Myliu

Memphis, Tenn. — Mrs. Em
mett Galloway kalbėjo savo 
kaimynams buk turėdama ne 
suvaldoma prijautimą ir ne 
rimasti kada žiurėjo ant kru
tamu j u paveikslu czionaiti- 
niain paveikslu teatrelyje, jau 
te kad ne viskas yra paredke 
namie ant galo apleido teat- 
reli ir nuėjo greitai namo kur 
surado savo du vaikus ir
myno sūneli gulinezius ant 
grindų be žado, apimtus nuo Į tu amžiaus ir gyveno pati vie- žmonių kurie pareikalaus dan- 
gazinio dūko isz pecziaus. Kad na, mirė ana diena be jokios ties, 
ne motinos prijautimas, vaikai priežiūros. Jos jauniauses su

nūs, 85 metu amžiaus, ate j as sveikus dantis; nieko nekalbe-
SKAITYKIT “saule” platinkit Pas motina> surado ja negyva, dama tėvams, nuėjo pas den-

kai-

Isz Norfolk, Va., in Potcho- 
gue, N. Y., 470 myliu, szitas 
szunelis seke paskui savo po
nia Barbora Stand, kuri bu
vo iszkeliavus in ten, bet ka
da szuniukas surado vieta 
kur jo poniute apsigyveno, 
tai jos ten nebuvo. Geri žmo
nes nusiuntė jai szuniuka na
mo per ekspresą.

Sūnūs 85 m. Surado

Buenos Aires, Argentina. — 
Isz visu daliu Argentinos pri- 
buna pagialba del tukstancziu 
sužeistųjų ir nukentėjusiu nuo' 
drebejimo žemes kuris davėsi 
jaust praeita Subata ir visisz- 
kai sunaikino puiku miestą 
San Juan. Pagal paskutini 
skaitlį tai manoma kad dau
giau kai 5,000 žmonių žuvo ir 
keli tukstancziai likos sužeis 
ti. Valdžia likusius gyventojus 
iszveže in Mendoza duoti prie- 
gauda sužeistiesiems ir bena
miams kuriu randasi in 30,000 
žmonių.

Pasiaukavimas Geros 
Dukreles Del Savo 

Tėvu

LONDON — Rusai skelbia buk in laika 
paskutiniu trijų sanvaieziu užmusze 100,000 
Vokiecziu ant Ukrajiniszko fronto, sunaikino 
2.204 tankas ir 1,174 visokes anuotas. Prie No- 
vosokalniku Rusai perkirto Vokiszka linija ant 
trijų myliu ir artinasi prie seno Lenkiszko rube- 
žiaus. Priek tam Rusai paėmė daug kariszko 
materijolo kurio Vokiecziai nespėjo pasiimt su 
savim ir apie 80 visokiu miesteliu ir kaimeliu. 
Visas 1,200 myliu kariszkas frontas nuo Lenin
grado lyg Juoduju mariu randasi liepsnoje. Ru
sai visai neturi pasekmes ant szio fronto ir kaip 
rodos turės visai trauktis isz ten nes ju pajiegos 
pradeda mažti o ginklu ir amunicijos negali ad- 
gabenti.

Viednius — Mažam mieste
lyje Gumpendorfe, gyvena se
nyva pora žmonių, kuriuos už- 
laikinejo j u duktė, dirbdama 
dirbtuvėje popieros, bet kada 
biznis nupuolė, fabriką uždare 
ir gera mergaite pasiliko be 
darbo. Kitokio budo ant iszsi- 
maitinimo nebuvo. Ka turėjo 
daryt mergaite? Tėvai turėjo 
būti iszmaityti nes buvo seni 
-ir reikalavo maisto idant isz 
bado nemirti. Turėdama ilgus 
plaukus, pardavė juos frizije 
riui bet dabar nežinojo ka turi 
daryti.

Staigai atėjo jai ant mislies

Daugiau kai 600 Allijentu eroplanu užklu
po ant Brunswicko, Vokietijos, sunaikindami 
daug amunicijos ir eroplanu fabriku. Allijentai 
numėtė daugiau kai 300 bombų. Taipgi beveik 
suardė miestus Magdenburga ir baisei suszaude 
Berlina.

Ant Pacifiko musu kareiviai paėmė du pa- 
krasztinius miestelius, paskandino du laivus, 

I septynis sunaikino ir suszaude 29 eroplanus.

Mnfins 119 m NWvv9 jog kas tokis jai kalbsjo buk! 
IVIOlinS IIL ll^yVc. garsus dentistas Viedniuje mo-

Ar daug- sziadien randasi to-

ka už kožna sveika pryszakini
Goldsboro, N. C. — Hanna j dantį po 300 rensku, jeigu jam 

Rogers, kuri susilaukė 112 me- kada prireiks del turtingu

Mergaite turėjo puikius
butu buvę negyvi.

tista. Tasai, dagirdes nuo mer-j jam už paezia, kalbėdamas jog 
ginos priežastį del ko ji nori neduos isztraukti sau toki 
parduoti dantis ir pasiaukau- skarba kuri taip pasiaukavo 
na del savo tėvu, net apsiver- del meiles savo gimdytoju, 
ke isz susigraudinimo kada ji
apsakė apie savo gyvenimą, kiu dukrelių? 
Ne tik ka jai neisztrauke dan
tį be1 padovanojo szimta ren- 
sku ir nudžiugus mergaite su
gryžo namon apsakydama apie 
savo giliuki tėvams.

Už dvieju dienu atvažiavo 0^^° “SAULE 
garsus dentistas pas senukus, 
praszydamas idant duotu ja

SKAITYKIT
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Kas Girdėt
no j ligonbutej Szv. Martino

Leon Kauffman, isz Youngs
town, Ohio, likos nubaustas 
ant trijų metu ir 500 doleriu 
bausmes už žveriszlka pasielgi
mą su savo moteria kuri rado
si ant mirtino patalo. Mo- 
tere sirgo nuo ilgo laiko vėžio 
liga o vyras, negalėdamas su
silaukt jos mirties, kad ji per 
ilgai gyvena, pradėjo ja 
smaugt, grūmojo jai kumszte- 
mis ir juokėsi isz jos kancziu. 
Motere likos nuvežta in ligon- 
bute. — Žvėris taip nepasielg
tu su savo drauge kaip tasai 
gyvulys pasielgė su savo ser- 
ganczia motere.

juokimo.
HUM KUOLAS—po al'bos de

damais ant kalnieriaus arba 
kopturas zokoninku ženklina 
ana drobe su kuria kareiviai 
uždengė akis V. Jėzui kada 
muszdami Ji kumsztemis liepe 
inspeti kas ji musza.

J UOSTA—ženklina virves 
kurioms V. Jėzus buvo surisz 
tas.

MANIPULORIUS — Deda
mas ant rankos ženklina sūri 
szima ranku Viesz. Jėzaus.

STULA— ženklina lenciūgą 
kuri uždeja Jam ant kaklo, ve 
de pas Pilotą ir ant mirties.

ARNOTAS—ant kurio yri 
padarytas kryžius, ženklina ta 
kry'žiu kuri Viesz. Jėzus nesze 
ant pecziu savo.

KIKLIKAS— ženklina kan 
ežia V. J., kaip V. Jėzus mels 
damas darže praminė.

P ALKA — arba 
kuriuomi kunigas 
kielika, ženklina 
karūna.

VELI O N AS—a rba pridenga 
ženklina ana mar.-izkone su ku 
ria Szv. Veronika nuszluostc

■ sukruvinta veidą Viesz. Jėzaus
• neszanczio kryžių.

PURIFIKATORUM — arba 
abruselis, dedamas ant kieliko. 
ženklina ana drobe arba abru- 
sa, kuriuomi buvo pridengta; 
nuogumas V. Jėzaus kyban- 
czio ant kryžiaus.

PATENA — ženklina lenta, 
ant kurios nesze kana Viesz.. 
Jėzaus in graba.

KORPORALAS — ženklina 
drobe ant altoriaus paskleista 
po kieliku ir drobule su kuria 
buvo pridengtas kūnas grabe.

BURSA —virsztinis dangtis 
kieliko, kuriame laikos korpo- 
ralas, ženklina, akmeni kuriuo
mi kūnas V. Jėzaus buvo užda- 
rvtas grabe.

Patariam szita iszsikirpti ir 
pasilaikyti ant atminties, c 
ypatingai del musu jaunesniu 
skaitytoju idant žinotu.

Del Musu Skaitytoju!ti'k nepamesk ju, nupirk ka sa
kiau del vaiku ant Kalėdų ir i 
sugryžlk namo anksti.”

Teikis tai buvo atsakymas . 
motinos, kuri nusiszluostyda- 
ma aszaras, nusiuntė savo duk
rele in Pottsville o pati nuėjo 
namo. Buvo tai man liūdnas 
atsitikimas nes ir mano szirdis 
buvo baisei nuliudus netekes 

vu buvo pripildytos ligoniais savomylimosunauspriesz Ka- 
kurie dejavo ir dūsavo. Turėjo ledas, kuris mirė Indiahapo- 
jie czionais pergulet kėlės die- lis, Ind., ir tik del paguodones 
nas pakol iszvesz juos in kva- tosios motinos susilaikiau nuo 
tiera kitur. paminėjimo jos varda ir pra

Kunigas pasisveikino su Ii- varde.
geniais. Vienas isz ligoniu bai- Sarmatintis savo motinos 
sei kentėjo o idant ji kiek su- gali tik kokis iszgama o ne jos 
ramint, kunigas atėjo prie jo, locnas kraujas — ne jos sune- 
kal'bedamas apie mielaszirdys- lis ar dukrele.

Dukrele, apie kuria czionais 
raszau, buvo pasirėdžius pagal 

“Gana jau gana. Dievo ne- naujausia mada. Trumpa, pui- 
ra,” — atsiliepė ligonis. ! ki szlebuke, kailinei kaip ko- 

Jo žodžiai puolė tarp kitu Ii- kios milijonierkos, szilkines 
goniu kaip bomba bet kunigas paneziakos, brangus czevery- 
daugeli kartu girdėjo pana- kai o ant galvos papuoszta 
szius žodžius. Žinojo jis kare skrybėlaite žibanti kaip Kale- 
ir kokius vaisius ji atiiesza, dine eglaite.
nusiszypsojo geradusziai ir O toji motina ?
priėjus prie kito ligonio už- Vargingai pasirėdžius, ske- 
klause: “O tu, ar tiki in Die- petaite ant galvos, neturėjo 
va?” I brangaus krepsziuko, tiktai

Užklaustas ligonis, su ap- pinigus iszsieme isz skepetai- 
riszta galva, isz kurios krau- tęs su drebanezia ranka.
jas tekejo, atsiliepe: “O taip, Taip, sarmatinosi dukrele 
asz tikiu in Dieva.” Tame savo vargingos motinėlės, tik 
tamsumoje kas tokis baisei su- iszgama galėjo taip padaryt o 
dejavo. Kunigas prisiartino ne duktė.
prie jo užklausdamas: “O tu, I Vargsze iszaugino sau duk- 
nors tave nematau, ar tiki in ’ rele del to, idant ant senatvės 
Dieva?” į graudžioms aszaromis apsi-

'“Netikiu,” — atsiliepe su- aszarot. Dave jai gyvasti, ne
žeistasis.” ! miegojo naktimis, pasninkavo

“Kodėl?” nekarta atimdama kąsneli isz
“Asz tikiu in galinguma nes savo lupu idant kūdikiui dau- 

tai yra galybe. ” 1 giau butu, apredinejo ja pui-
Kunigas atsitolino kalbeda- kiai ir tai vis del to, idant po 

mas poterius. Tame visi ligo- devyniolikos metu jos rūpės 
niai nutirpo. Girdėjo durnieji- ežio, tokia dukrele prie žmonių 
ma prisiartinanezio Vokiszlko pasakytu motinai in akis kad 
eroplano ir žinojo gana gerai jos sarmatmasi. ..
kokia gali būti pasekme jo at-. Baisu! Skaudu pamislyt ka 
lėkimo. Lauke. Baime apėmė toji motina kentėjo kada su 
visus. Dundėjimas eroplano gryžo namo. O ar toji iszgama 
davėsi girdėt aiszkiau. Sztai dukrele persiprasze savo moti- 
motoris eroplano truputi nuti-' nele už toki 
lo.. . perejo baisi sekunda. . . 
po tam... pasigirdo baisus 
trenksmas ir szvilpimas. Li- 
gonbute likos sudraskyta in 
szmotus nuo bombos. Szen ir 
ten davėsi girdėt dejavimai, 
keiksmai ir szau'ksmai: “O Jė
zau! O Motina Szvencziausia! 
Susimilk ant mus!”. ..

Vela tykumas.
'Niekas jau neszauke susimy- 

lejimo, tiktai vienas Dievas ga
lėjo pribūti in pagial'ba apsau
goti ikentantiems ir mirsztan- 
tiems.

Ant rytojaus surado kunigą 
arti prie tujų kurie netikėjo in 
Dieva, — paaukavo jis savo 
gyvasti už juos.

Kariszkas kapelionas stovė
jo prie tuom-laikiniai pastaty
tos ligonbutes. Naktis buvo 
szviesi, kunigas dirstelejas in 
dangų susznabždejo: “Vela 
menulis szvieczia. Ak Dieve, 
tai baisu.” Su tais žodžiais in- 
ejo jis in vidų. Viduryje viesz- 
patavo tykumas. Dvi eiles lo-

te Dievo, liepdamas jam mels-' 
lis.

Nekurie vyrai yra baisus rū
kaliai! Nenori jie bueziuoti 
savo paezia kad ji nusidažė 
savo lupeles su kokiu ten rau
donu dažu. Toki vyra reikėtų 
nubausti kalėjimu už bausme 
nes vyras privalo bueziuoti sa
vo prisiegele nors toji apsitep- 
tu ir juodai, jeigu jai tas pri
tinka o ka ežia kalbėt apie 
raudona dažala.

Ant tu pamatu Birmingham, 
Ala. atsibuvo teismas. Kokia 
tai moterele užtepe sau ant lu
peliu tojo tepalo ir kada vyras 
pamate taisės lupeles tai taip 
jam pabrido kad apie buezia- 
vima nebuvo ka manyt. Ana 
diena tasai vyras norėjo savo 
pacziule pabueziuot ir ėmėsi 
prie nuszluostymo to tepalo 
nuo patogiu lupeliu savo pa- 
cziules ir kas isz to iszejo? To
ji moterele apskundė savo vy
ra už “žveriszka pasielgimą su 
ja!”

Nesistebiam tai vyrui kad 
nenorėjo pabueziuot savo pa- 
czios iszteptas lupeles nes to
kis isztepimass turi nemalonia 
intekme ant vyru ir veluk jie 
pabueziuotu koki balvona ne 
kaip kokiu ten tepalu isztepta 
bezdžionka.

Acziu Dievui kad musu 
Amerikoniszkos moterėles ne
seka paskui savo sesutes Tibe
te, kur kožna motere tepa savo 
veidelius su, sviestu!

Nepaniekinek žmogų už jo 
prasikaltimus, manydamas 
kad tuomi ji atvesi ant gero 
kelio 'bet prigialbek jam būti 
geru ateityje nes jame da vis 
randasi ki'bidksztele gerumo 
ir gailesties už savo prasi kai
timus. Kuom daugiau panieki
ni nusidėjėli, tuom daugiau jis 
nugrimzda in prapulti. Paduok 
jam prietelinga ranka, duok 
jam gera žodeli o yra vilties 
kad isz jo prisikels naujas 
žmogus. — Tas pats kiszasi ir 
kaslink moteres.

pasielgimą? Ar 
! iszbucziavo jos iszdirbtas ran
kas ?

'Nežinau, bet tik tiek žinau 
kad gilus žaidulis, koki užda- 

Į ve toji dukrele motinisz'kai 
szirdžiai, ne taip greit užgis. 
Tokias žaizdas gydo tiktai 
meile dukters, 'paklusnumas 
del motinos, geras pasielgimas 
ir paguodone.

Kiek panasziu dukrelių tu
rime Mahanojuj ir kitur? Ne
žinome.
neprivalo rastis ju ne vienos.

DU

pridengia 
erszketine

VYRAI: DINGE 
BE ŽINIOS

■Nesenei likos surastas se- 
niauses žmogus ant svieto, Bul
garijoj. Yra tai kaimuotis tu
rintis apie 146 metu amžiaus. 
Kada keli laikraszicziu repor
terei ji atlankė, užtiko ji prie 
darbo ariant dirva su jaucziu. 
Ant užklausymo, kaip gyvena, 
ka jis valgo ir t.t., tasai Matu- 
zelis atsake ‘buk valgo vis’ka, 
geria guzute ir niekad savo 
gyvenime nesirgo. Daugiau
sia valgo daržoves kurias pats 
užsiaugina. Ant davado savo 
amžiaus, parode metrikus ku
rie užtvirtina metus tojo ne
paprasto senelio.

“ Tegul mama nevažiuoja. 
Geriau sugryžk namo. Asz su 
tavim nevažiuosiu nes man 
sarmata su tavim važiuoti in 

manesPottsville nes visi isz 
juoksis!”

Taip tai kalbėjo tūla 
vaite mergaite, kuri

Tik dabar iszejo in virszu 
nepaprastas atsitikimas kokis 
atsitiko laike szios kares vie-

Lie tu
tu re jo 

apie 19 metu amžiaus, ant bo
so kuris važiavo in Pottsville, 
isz Mahanojaus, in savo moti
na. Redaktorius “Saules”’, tu
rėdamas reikalą tam paežiam 
mieste, nes tai pavietavas 
miestas ir jame randasi pavie
to sūdąs, taipgi važiavo tam 
paežiam 'bose ir mate visa at
sitikima tarp dukreles ir mo
tinos.

“Gerai mano dukrele, gerai! 
Sulaikyk bosą o asz iszlipsiu 
ir eisiu.namo (gyveno anam

Vardai paprasti — O’Hare 
ir Miller. Mirtis, sziomis die
nomis taip pat yra pakanka
mai paprasta. Tacziau kol szie- 
du vyrai gyveno, jie vykdė da
lykus, kurie paasztrina žinias 
apie ju netekimą. Jie kovojo 
virsz kitu žmonių galios ir pa
jėgumo — tu kitu žmonių ap
saugai. Ir taip szio karo aniks- 

.. Bet tiek žinau kad,įyvomįs dienomis jie tapo tuo, 
. ka mes vadiname 'didvyriais. 
|Dabar Įeit. com. Edward H. 

Tanikei duodasi girdėt kaip (Butch) O’Hare, pilotas, ir ju- 
žmones rugoja ant tebyriu lai- reįvįs porįe Miller (Mess At

tendant) yra praneszama kai
po dinge be žinios.

Miller, stambus 200 svaru 
'buvęs, futbolistas Waco, Tex
as’o Moore High School, buvo 

Roosevelto apdo- 
j vanotas Laivyno Kryžiumi už 
“Ypatinga atsidavima parei. 
goms, nepaprasta drasa ir ne
paisymą savo asmeniszko sau
gumo laike Japonu užklupi- 
mo ant laivyno Pearl Harbor, 

G ruodžio

ku ir dūsauja ant “senovės' 
geru laiku,” bet katras isz ju 
norėtu sugryžti prie tuju lai-i 
ku kada nebuvo telefonu, elek- 
trikos, automobiliu ir kitu nau
ju iszradimu, nekalbant apie Prezidento 
įeidio ir fonografus?

Beveik kožnani szimtmetyje 
atsirado žmonių kurie bubnijo 
svietui ant sugryžimo prie 
“senovės geru laiku,” bet ne 
vienas isz tuju apasztalu neno- 
i-etu gyventi be tuju naujausiu Hawaii teritorijoje,
iszradimu ir smagumu

mit.z, Pacifiko laivyno vyriau- 
ses vadas, 1942 m. Gegužes 27 
J. asmeniszkai inteike Mille- 
r’iui Laivyno Kryžių per cere
monijas ant Jungtiniu Valsty
bių karo laivo. Prisegdamas 
kaspiną ir bronzini kryžių ant 
ureivio krutinės, jis aprasze jo 
didvvriszikus žvgius ant Jung.i

‘ ” Į ĮJii Illdb
Valst. laivo ‘‘Arizona” laike 
japonu užpuolimo ant Pearl 
Harbor laivyno bazes ir pa- 
■ivcilkino ji kaipo pirmąjį neg
rą, kuris yra taip pagerbiamas 
iziame ikare. Po to jis perskai-. 
te sekanti:

“Miller’is, būdamas ant til- 
elio prie savo kapitono szono, 
(išžiūrint prieszo puolimu ir 
oombardavimo, aky vaizdo je 
imtos ugnies, padėjo pernesz- 
i savo mirtinai sužeista kapi
toną in saugia' vieta ir vėliau 
valde kulkosvaidi, nukreip
ia in Japonu puolanczius oriai 
vius iki gavo insakyma apleis
ti tilteli.”

Vėliau, 1943 m. Sausio men., 
laikydamasis U. S. Laivyno 
Great Lakes, 111., Apmokymo 
Stotyje, melyn-szvaikis Mille- 
r’is ipaaiszlkino, kad anas Pearl 
Harbor’o invykis atžymėjo jo 
pirma patyrimą su kulkosvai
džiu. Kreipdamasis in szimtus 
melynszvarkiu negru, 
yra apmokomi Great

’ vartoti tokius ginklus, Mille- 
r’is sake:

“Nebuvo sunku. Asz tik pa
raukiau gaidžiuka ir kulkos
vaidis v eik e puikiai. Asz anks- 
cziau stebėjau kitus, vartojan- 
czius 
rodo, 
ininucziu in tuos Japonu orlai
vius. Jie nere gana arti musu.”

Pagal oficialius praneszi- 
mus, ‘kada Gruodžio 7 d. su
skambėjo alarmas, Miller bu
vo atsikėlęs 6 vai. ryte, rinkti 
skalbinius. Iszgirdes signalą, 
jis nuskubėjo in savo kovos 
stoti — prieszlektuvini postą 
vidury laivo — tiktai atrasti, 
kad torpeda iszarde ir stoti pa
dare nebevartotina. Taip jis 
nuėjo ant denio, kur — del jo 
didelio ūgio — jis buvo pa
skirtas neszioti sužeistuosius 
in saugias vietas. Karininkas 
insake jam pasikelti ant til
telio ir padėti mirtinai sužeis
tam ‘kapitonui. Miller’is padė
jo perneszti mirsztanti kapito
ną ir tada gryžo prie kulkos
vaidžio.

Apie Miller’io dingima tėra 
žinoma tai: trumpai priesz ga
vus praneszima apie jo dingi
ma, jis buvo ant lektuvneszio 
“Liscome Bay”, 'kuris buvo 
prieszo nuskandintas užklupi- 
me ant Gilbert Salų, Lapkr. 24, 
1943m.

Tacziau apie Butch O’Hare 
dingima yra praneszimu. Jis 
nukrito nakti virsz Pacifiko ir

liai nežinojo kas vyko.
“Tris dienas Butch ir asz 

stovėjome budėdami ir lauk
dami Japonu apgaulingo puo- prįsįunstį nauja adresa drauge 
limo,” pasalkojo Įeit. com. John!
L. Philips, Jr., 33 metu am
žiaus, isz Linden, Va. “Butch

denio, 
laikytis

Jeigu persikraustote in nau
ja vieta, visados atsimykite

kurie
Lakes

'kulkosvaidžius. Man at
kari szaudžiau apie 15

'pakilo nuo 
Mums buvo sunku 
kartu kada sutemo. Bet mums . 
sekesi ir mes jau jungemes 'kai 
pakliuvom tiesiog in Japonu 
vidurį.”

“Butch artinosi isz mano dė
žinės,gi Wingman’as Skon isz 

kaires. Staiga mano artileris
tas Kernan pamate ketvirta 
lėktuvą skrendanti po Butch. 
Asz daviau jam leidimą szauti 
kai tik jis bus apszaudymo zo
noje. Tuo pat metu asz pralen
kiau viena Japona ir nugramz
dinau ji in bedugne.

“Artinausi prie antrojo Ja
pono, kuomet prasidėjo ugnis. 
Szoviau in Japona, mano arti
leristas szove in kita Japona, 
kuris savo keliu szove in O’
Hare.

“Kol sekiau Japona degant, 
pamaeziau ka tai tiesiai krin
tant in vandeni su dideliu 
triukszmu. Tuomet pagalvo
jau ‘Dieve, tai galėjo būti 
Butch. ’

“Pabandžiau su juo susi
siekti, sza ūkdamas ‘Butch, 
ežia Phil’, kartodamas ta be
galo, bet negavau jokio atsa
kymo. Man atrodė, kad tren
kimas ir vandeni buvo ilgas ir 
galvojau kad tai galėjo būti 
Butch’o parasziutas. Dabar-gi 

' asz manau, kad tai buvo Japo- 
’ nu lėktuvas, kuri Butch pa- 

szove.”
Kita versme apie paskutini 

matyma O’Hare’o, Prezidento 
Roose velto pavadinto visu lai
ku didžiausio kovos lakūno, 
buvo paduota lakūno Alvin B. 
Kernan, 20 m;, isz Saratoga, 
Wyo., kuris buvo vienas isz 
paskutiniųjų maeziusiu O’Ha
re.

“Asz maeziau Buteli susi
gretinant su Skon,” jis pasa
kojo. “Tada, kai asz staiga pa
žiurėjau in desžine, ketvirtas 
lėktuvas artinosi in mus. Buvo 
labai tamsu, bet kadangi at
skyriau Skon isz kaires, žino
jau, kad tai Japonas.

“Kol asz szaudžiau, ma
eziau com. O’Hare darant kil
pa virsz musu ir jis pranyko 
tamsoje. Kelis momentus vė
liau atrodė, kad jis vėl pasiro
dė ir padare iszlaukine kilpa. 
Po to jis dingo. ’ ’

Tacziau visuomet Ims prisi
minta, kaip Buteli iszgel'bejo 
musu specialies paskirties jė
gas nuo sunkiausiu ir ilgiausiu 
Japonu lėktuvu nakties ata-

su senu. Jeigu turite numara 
kokioje dalyje miesto gyvena 
te tai ir ta prisiunskite, tokiu 
budu aplaikysite greicziau ju
sti paczta ir laikraszti. Jeigu 
taip padarysite, tai neturėsite 
jokio ergelio sau ir del mus. 
Acziu visiems.

:: 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 25tf o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

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

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

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir motoru.
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7 d., 1941.”
Tuo pat metu Miller’is gavo 

pagyrimo laiszka isz Laivyno 
Sekretoriaus ir buvo pakeltas! 
isz Mess Attendant Treczios 

ženklina bažnyczioj kunigiszki eiles in Mess Attendant Pirmos 
rubai laike Szv. Misziu?

Malonėkite man 
už ka tariu szirdinga acziu. ,

ATSAKYMAI

Komentuodamas tuos veiks
mus, kontr-admirolas Arthur 
W. Radford, vadas specialiųjų 
paskirties jegu, taip pasakė:

“Buteli su savo palydovais 
lėktuvais iszgel'bejo mano jun
gini nuo torpedų. Asz reko
menduoju ji apdovanojimui 
antruoju Congressional Medai 
of Honor.”

Doris Miller ir Butch O’Hare 
yra dinge. Tacziau ju gyvybes 
inrode ka vvru drasa reiszkia

iszreikszti Miller’is gavo Amerikos Ap- 
! saugos Tarnybos medali, Lai- 

ALBA—ženklina balta ruba,'vyno Sagti ir,Azijos-Pacifiko 
kuriuomi Viesz. Kristus buvo 'musziu medali.
apvilktas pas Erodą ant isz-' Admirolas Chester W. Ni

ne, taip kai]) jis gynė 1942 m. 
pavasario diena “Lexington”, 
ruszaudamas pats vienas pen
kis Japonu lėktuvus. Už tai ji 
Prezidentas Rooseveltas buvo 
apdovanojas Congressional 
Medal of Honor. Kai jis pra
ėjusi menesi nuskendo, jis ir jo 
draugai lakūnai lauže 30-40 Ja
ponu orlaiviu užklupima. ant 
U. S. lektuvneszio.

. Eskadriles vado, kovos pilo- kitiems. Lakūnas, kuris paži- 
Ho, radiograiisto ir artileristo, nojo o’Hare tai]) apie ji pasa- 
paskutiniuju maeziusiu O’-^ke: ‘‘Nežiūrint musu galingu 
Hare, pasakojimai nevisai su-' naikinimo motoru, milžiniszku 
tapo su viens kitu. Bet veiks
mai buvo greiti ir vyko tamso
je

tanku, kanuoliu, (kovos laivu 
'ir lektuvnesziu — vis tiktai lie

su svarbiausia iliuminacija vieno apsisprendusio
nuo gaisrais deganeziu lekiu- žmogaus valia gali nusprensti 
vu ir akinaneziom jeszkomo- nmszi.”
jom szviesom, taip kad natūra-'—Office Of War Infor., Wash. D. C.

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.
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GERAS TARNAS
) (Tasa)

Kada taip sėdėdamas ir gra- 
jindamas isz tyko, paregėjo 
tris juodus juodvarnius, lekio- 
janezius aukszcziau laivo.

— Krrr, krrr! — paszauke 
vienas; — žiūrėkit, tai 'kara
laitis veža pavogta karalaite 
isz Salų Auksinio Kraszto!

— Da jis neturi jos.
— Kaip tai? Juk ji sėdi s ža

le jo po žėgliu arti virszunes 
laivo.

— Tai nieko neženklina; ve
žasi sužadėtinė ir trumpam lai
ke ketina su ja paeziuotis bet 
nežino jog kada priplauks prie
kraszto, atklys, visas auksinis buvo tai reikalinga, 
sužvengs ant jo pasveikinimo.
Karalaitis, apimtas puikumu j žadetine nors 
aiklio, norės ant jo užsest o užmuszto aiklio. 
kada arklys iszleks in padan
ges tai abudu sudegs taip jog kas sostas, gulėjo ant auksines 
ne dulkeliu ju nesuras. j tacos du puikus ploscziai ir

— Tai baisus daigtas bet ar taip puikiai pasiūti jog kara-

arkliui in kakla jog tas puolė i 
negyvas ant žemes.

Karalaitis nusistebėjo labai 
isz tokio darbo o karalisz’ki 
dvarokai pradėjo isz pavydu
mo priesztarauti isztikimam 
tarnui:

— Kaip jis iszdryso taip pa- j 
daryt, užmuszt taip puiku ark
lį kuris tik karaliui yra tinka
mas! Tas užsipelnijo ant dide
lio nubaudimo.

— Apsimalszykit! — tarė 
karalius užsirūstinęs, — papil
de tai mano isztikimas tarnas

j ■ >• j. T , . v. .Į ir prietelius o per tai žinojo 
gerai del ko taip padare o gal

Ir nuėjo su savo puikia su
ganą gailėjosi

Salėjo kur radosi Ikaralisz-

negali jis isz to iszsisaugot ?
— Galimas daigtas, jeigu 

surastu taip isztikima ir narsu 
prieteli jog in jo vieta sestu 
ant arklio, iszimtu jam isz au
sies .peili, kuris yra ten paslėp
tas ir durtu su juom in kakla. 
Tada viena nelaime dingtų bet 
yra tai negalimu daigtu nes 
kas apie tai pasakytu tai pa
virstu iki keliu in akmeni o ka- 
ralaiczio neiszgialbetu.

— Taip, taip nesiranda pa-į būti valdytojam sosto, 
gialbos del karalaiczio ir jo su
žadėtinės nors ir iszsisaugotu1 no dvarokus; pasakė jiems jo 
pirmutines nelaimes ir pribūtu!ji 
in paloviu, tai ras pakajuose tik jis padarys tai turi būti ge- 
ant stalo du puikius plosczius rai.
pasiutus isz aukso ir iszsodin- 
tus su ‘brangiais akmenais jog ( 
kitu tokiu nesiranda ant svie
to. Per tai uores užsidėti ant : 
saves ant svodbos bet nežino 
nebageliai jog kada užsidės tai 
abudu sudegs ant pelenu.

— Ir niekas negali juos ap»- 
saugot, nors ir žinotu nes pa
virstu in akmeni iki juostai.

— Bet asz žinau jog ir nuo 
tos nelaimes galėtu ji apsau
goti tas, kuris paimtu ploscziu 
ir inmestu in ugni bet kitaip 
negali to padaryt kaip su gele
žinėm replem nes kitaip pats 
sudegtu.

— Ir tai nieko įiegiaTbetu, — 
paszauke treczias juodvarnis, 
— nors ir isz tos nelaimes isz
sisaugotu tai kanecz turi mir
ti nes laike szokio su karalai- 
cziu, jaunamarte, jo pati, puls 
ant grindų kaipo negyva ir 
niekas jos ne sztant atgaivint 
nes niekas nežino jog reikia 
jai kakla perdurt ir taip ilgai 
krauja cziulbt pakol ji atgis. 
Jeigu to nepadarys tai ‘kara
laitis numirs isz dideles gai- 
lesties o karalaite bus palaido
ta gyva ir ant to nesiranda 
pagialbos nes kas apie tai pa
sakytu tai visas pavirstu in 
akmeni.

Nulėkė juodvarnei o isztiki
mas tarnas nustojo grajyt ir 
iki rytojaus prasėdėjo ant lai
vo užsimislines ir gerai ap
svarstydamas žodžius seno ka
raliaus.

— Prislėgiau ir numirt už ji 
jeigu tu reiketu, — kalbėjo 
pats in save su dideliu gailės 
ežiu ir dūsavimu.

Kada priplaukė prie krasz
to, iszsipilde viskas ka juod
varniai buvo kalbeja. Arklys 
auksinis su žvengimu prisiar
tino prie karalaiczio, kuris no
rėjo ant jo užszolkt bet priszo- 
kes tarnas isztrauke peili isz 
ausies ir smarkiu ypu kirto'

laitis net sukliko isz džiaugs
mo ir norėjo ant saves užsidėt 
bet tarnas greitai priszoko su 
geležinėm replem, pastūmė ka
ralių in szona o pagriebęs abu
du plosczius inmete in ugni.

—- Tai jau per daug — pa- 
szauke karaliszlki dvarokai, — 
kas-gi girdėjo idant taip pui
kius plosczius sudegint, ir to
kio stebuklingo padirbimo. Gal 

j tarnas papaiko arba pats nori

ranlkas in ji tarė: jai. Dirstelėk ant savo vaiku-
— Dovanok man, prieteliau, ežiu.

dovanok mano paszelusi pik- Karalius dirstelėjo su asza- 
tuina. Dovanok ir neapleisk romis ir tuojaus klyktelėjo isz 
mane niekados! J džiaugsmo: dvynukai stovėjo

Bet isztikimas tarnas tylėjo szale viens kito, sveiki ir juok- 
ir negalėjo atsakyt nes jau bu- damiesi szoko prie tėvo.
vo visas pavirtęs in akmeni. Į

— Nieko negelbėjo pa veliu-' 
ta gailestis, aszaros karaliaus 
ir paczios nesugražino gyvas
ties vierniausiam tarnui o ant

I amžinos atminties savo bai
saus nusidėjimo, liepe kara
lius akmenini stovyla nuneszt 
in savo pa'kaju idant kožna 
diena galėtu ji matyt. Nekar-j 
ta sėdėdamas su savo paežiu- kados neužmirsztu ka jis pa

Bet karalius vela apmalszi- 

jis užsitiki savo tarnui ir ka

Stalai likos užkloti ir prasi . 
dėjo besieda. Kada, kapelija 
užgrajino, karalius padavė 
ranka savo mylimai o isztiki
mas tarnas paregėjo jog toji 1 
tuojaus visa pabalo ir vos kelis 
kartus apsisuko kad sztai puo
lė kaip negyva ant žemes.

Persigando visi bet isztiki
mas tarnas pakele ja greitai ir 
nunesze ant karaliszkos lovos 
kur su peliuku perclure balta 
kakla karalaites ir pradėjo 
cziulbt krauja taip ilgai pakol 
ji vela pravėrė alkis.

Ir tada net stojo ant kojų. 
Karalius stovėjo prie jo ir vis
ką mate o perpykęs balsei, lie
pė savo isztikima tania in- 
trenkt in kalėjimą. Ant ryto
jaus, kada nenorėjo jis priesz 
sudžia iszsiteisint, likos apsu- 
dintas ant pakorimo.

Priesz langus palociaus pa
state kartuves nes užpykęs ka
ralius pats norėjo būti liudin- 
tojum pakorimo tokio niekszo 
kuris dryso perdurt kakla jo 
paczios ir da cziulbt krauja. 
Kada užzvanijo ir apsudintas 
stojo po kartuvių, tarp karei
viu, dirstelėjo in palociaus Įau
ga o paregėjus karalių pa
klausė, ar da karta pavėlins 
jam praszneket.

— Taip, — atsake iszdidžiai 
karalius, — kožnas mirsztan-l 
tis gali priesz smerti pasakyt 
ka nori.

— Esmių nekaltas, — atsa
ke isztikimas tarnas, — nepa- 
pildžiau jokio prasikaltimo.

Ir apsakė garsei girdėta kal
ba juodvarniu, per ka galėjo 
apsaugot karalių ir jo paezia 
nuo smert. Karalius klausė jo 
su aszaromis akyse o isztieses

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

Dabar nieko nestokavo, in 
laime adgavo savo prieteli, tu
rėjo mylimus vaikelius bet no
rėjo pažinti szirdi savo myli
mos paczios per tai pasitiko 
ja kada sugryžinejo namon.

— Ar meldeisi už gyvastį 
musu prieteliaus? — paklausė, j

— Taip, — atsake, — szir-j
dingai meldžiausi už tai; nie-'Ohajuj puikes Kalėdas turėjo

Laiko buvo, tai ūžti galėjo, 
Tiktai su pinigais beda buvo,

Ne pas visus ju buvo,
le, atsidusdavo sunkei, žiūre- , 
mas in akmenini stovyla savo 
isztikimiausio tarno ir tarda
vo:

— O ka-gi neduoeziau idant i 
tau sugražint gyvasti!

Karaliene ir gailėjosi tarno < 
ir tas tik juos labai vargino ju 
gyvenime.

In koki laika vela užžibejo 
laime in karaliszka paloviu: 
atėjo ant-svieto dvynukai, pui
kus vaiikinelei su auksineis 
plaukucziais su veideliais pa- 
naszus in lapeli rožes.

Karalius ir karaliene mylė
jo juos daugiau už savo gyvas
ti ir ne ant valandėlės nenulei
do juos nuo alkiu.

Viena diena motina nuėjo in 
bažnyczia ant maldos o tėvas 
pasiliko prie vaiku. Diena bu
vo lytinga, vaikucziai bovijo- 
si pakajuje o karalius, žiūrė
damas ant j u nenoriai palkele 
akis ant stovinezio akmenio 
savo tarno ir isztare su tikra 
gailesezia.

— O, viernas ir brangus ma
no prieteliau, ka-gi duoeziau 
idant tau sugražinti gyvasti!

Ant kart sujudo akmenines 
lupos o grabinis balsas davėsi 
girdėt:

— Gali man sugražint ja jei
gu norėsi paaukaut ta, ka turi 
brangiausio.

— Viską! — paszauke jau
nas karalius su karszcziu, — 
viską ka tik turiu ant svieto, 
atiduosiu be svarstinimo idant 
tau isznagradint už papildyta 
skriauda, sugražint tau gyvas
ti kuria man paszventei.

— Gyvastis už gyvasti, — 
atsake stovylas, — kraujas 
tavo vaiku gali mane iszgial- 
bet. Jeigu locnom savo rankom 
perdursi szirdis savo vaiku ir 
ju karsztu krauju pakrapinsi 
mano veidą ir krutinę, tada 
atgausiu gyvasti.

Nutilo stovylas o karalius 
ilgai stovėjo n opasi judinda
mas isz vietos, r: los kad pats 
in stovyla buvo pavirtęs.

Tuos mylimus vaikelius turi 
savo ranka užmrszt, idant isz- 
tremt kalte savo, iszpildyt ško
te dėkingumo - — tai baisi ko
ra! Bet isz antros puses atsi
minė sau jog tasai viernas tar
nas gervalei paszvente savo 
gyvasti del jo...

Pabalęs, su drebanezia ran- 
I ka, paėmė karda ir dure vie
nam ir kitam 'kūdikiui in szir- 
di po tam greitai 'karsztu krau
ju pakrapino veidą stovylo, 
kuris visas sudrėbėjo ir vela 
adgavo gyvasti.

Karalius priszoko prie jo ir 
, glėbyje savo vierno tarno ap

siverkė; verke ilgai nes netu- 
, rejo drąsos atsigryžti ant ne- 
. gyvu Ikunu savo mieliausiu 

vaikeliu.
— Apsimalszyk, — tarė ant 

i galo atgijas prietelius. Tai bu- 
i vo tiktai mėginimas tavo vier- 

nasties ir karsztu velinimu, 
kuriuos taip tanikei isztarine-’. skaitykit “SAULE” PLATINKI!

dare del mus.
— Tai gerai nes atėjau idant

M-M-4-»**>)4->(-4*******4-***><->t-** Įaį nužiūrėjo ir prasze atleidi-

PAVOGTI KAROLIAI “°, tl., T . . d
I J uozas atleido J onui ir de- 

 kavojo Dievui jog kaltininkas 
Panczdkiu kaime, priesz ke-. atsirado ir ant to pasibaigė.

'lis desetkus metu, pas ūkiniu-! Jonas murmėjo sau po nosia 
ka M. dingo karoliai nemažai' gryždnnms namon ir dantimi 

grieže:
— Na, tu rup... Sakau, kaip

tau pasakyt jog musu priete- Ne visur pinigėlis skambėjo;
lis įgali pastot gyvu jeigu pa- 
szvensim 
vaikeliu.

jam gyvastį savo 
J u sziltas kraujas 

duos jam gyvasti.
Pabalo karaliene ir užlaužė 

rankas; ilgai tylėjo ir su asza
romis tarė:

— Privalome paneszti taja 
afiera... jis atidavė savo gy
vastį už mus.

— Acziu tau, brangi paeziu- 
le! — paszauke karalius links
mai. — Prietelius musu gyvas 
ir vaikucziai taip-gi; norėjau 
tiktai persikanot ar vienokiai 
mislinam.

Ir apsakė jai viską kas atsi
tiko o po tam nuvede ja in pa- 
kaju, kur pasveikino ja mieli 
vaikucziai ir isztikimas tarnas.

(GALAS.)

Keturi Puikus Kalen
doriai Tik Už 50 Centu

Szitie puikus kalendoriai su 
szventuju vardais, didumo 
6%x9}4 yra labai puikus ir 
tinkami pakabinti visur. Ka 
lendoriai perstato sekanczius 
paveikslus:

1— Keturi Amerikoniszki ka 
reiviai nesza vėliavas ir susi
deda isz kareivio,, marinio ka 
reivio, eroplanisto ir laivo- 
riaus.

2— Aniolas Sargas sergsti 
zaikuczius nuo nelaimiu.

3— Kariszki laivai ir eropla- 
nai r laukia per mares dalyvau
ti kovoti priesz Japonus, Vo 
kieczius ir kitus prieszus su 
Amerikoniszkoms vėliavoms ir 
Laisves Stovylu Liberty.

4— Maža mergaite sėdi ant 
muro ir žaidžia su visztukais.

Kalendoriai yra puikiai nu- 
pieszti ir tinkami ant pakabi 
nimo bile kur. Keturi kalendo 
riai tik už 50 centu. Paskubin 
kite nes mažai j u turime todėl 
kas pirmesnis tas bus giliuk- 
ningesnis. Galite juos pado va 
noti savo kaimynui ar gimi
nėms isz ko bus užganadinti. 
SAULE PUBLISHING CO.,

MAHANOY CITY, PA.

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS

Vienas boselis sumislino,
Kelis galonus namines , 

pargabeno,
Mane isz to bizni padaryti, , 

Del savo burdingieriu 
pardavinėti.

Kaip pradėjo gerti
Petnyczioje,

Gere lyg szvento Jono dienoje, , 
Vakare musztis pradėjo, 

Vyrus isz st ūbos iszvarinejo, 
Su peiliais badėsi, 
Akmenais daužėsi,

Kruvini po strytus bėgiojo, 
Ne czeveryku neturėjo.

Ant galo palicija susimylėjo, 
Burdingbosi suėmė, 

Ir gimines užstate belą.
* * *

Newarke buvo szokis, 
Ir tai ne bile kokis, 
Szo'ko ir linksminosi, 

Kiek tik kam norėjosi.
Merginos su moterems 

maiszesi,
Kožna isz savo dukrelių 

gėrėjosi,
Bet kada kvaraba inlindo, 

Kada merginu papuoszai nuo 
skrybėlių dingo, 

O kad girtos buvo, 
Tai ne paczios nežino, 

Ka 'daryt, kokios mameles, 
Tokios ir ju dukreles.

* * *

In viena karezema Szenadoryj 
užėjau, 

Puse tuzino bobelių ten 
paregėjau, 

Mat ten kokis susirinkimėlis 
buvo,

Tai ir bobelių pribuvo.
Buvo ir keli vyrai, 
Tarp tuju bobelių, 

Ir mergeliu.
Inkaitia bobeles musztis 

pradėjo,
Net laukan iszsibaladojo, 
Ir pokerius panaudojo, 
Kaip kareiviai kovojo.
Kaip 'kiaules žviegė,

Kaip kaili lupamos spiege, 
Net vaikai pokerius pa

davinėjo, 
Isz namu atsineszinejo.

Mat ant baliuko papraszc, 
■0 ežia varda Lietuviu 

aptersze, 
O ka, nėra kam pataisyti,

Ne yra nuo ko pavyzdi imti.
Vienoj vietoje bobų revoliuci

ja atsibuvo, 
Kelios in Angliku rankas 

pakliuvo,
; Už tai, kad nakties laike siuto, 

Kaip aplaike bausme ne ne- Joną,

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

pajuto.
Buvo ten pakausziu 

bildėjimas,
Ir langu braszkejimas,

Karcziama pasiliko be langu, 
Kaip karve be ragu;

Geriau moterėles apsi- 
malszykite,

Del geru Lietuviu sarmatos 
nedarykite,

I O ypatingai per Kalėdas, 
Kada ant svieto sziadien viso

kios bėdos.

vertes. Klausinėjo ir sznipine- 
jo bet nieko negalėjo dažinoti I 
apie vagi, dingo 
nyje.

Didelis sumiszimas ir g. 
tis pastojo grinezioje M. Ant' 
tuszczio, karoliai dingo! Tame 
vienas isz kaimuoeziu davė ■ 
rodą:

— Jonai, — tarė karolius, 
atrasi, tiktai nusiduok pas bur
tininką Šanku o jis nuburs va
gi ir parodys kaip ant delno, 
dievaži, pamatysi!

Tai ne dyvai nes da ir szia
dien žmones, o ypatingai mo- 
teres, intiki in visokes raga
nas ir burtininkes o tame laike 
kožname kaime buvo žinunai.

Jonas M. rado raganių 'Šan
ku ir pas ji nusidavė net in 
Aszmonus su taja vilczia jog 
nuburs kur gali rasti karolius. 
Užmokėjo gerai ir dasižinojo:

— Jeszkok kamaroje pas sa
vo kaimyną Juozą, ten guli 
paczios karoliai.

Jonas M. isztikro turėjo kai
myną vardu Juozą, juk žinote, 
jog kožnam kaime Juozu ir Jo
nu yra daugiausia, tai ant kart 
dideliai nudžiugo Jonas jog 
atsirado vagis ir padokavojas 
raganiui sugryžinejo linksmas 
namon. Eidamas namon ant 
kart užsidunksojo nes tas kai
mynas Juozas buvo jo geriau
siu prieteliu ir darodininku. 
Visi kaimuoeziai ji mylėjo ir 
guodojo, buvo sztant gaspado- 
rius ir kaip ežia dabar daryti 
pas ji krata? Bet reikia raga
niaus klausyti. Ka pasakė yra 
teisybe. Reikia jeszkoti kama
roje pas Juozą karolių ir tas 
kvailas Jonelis taip padare.

— Žmogau! — tarė Juozas 
baisiai susirūpinės — bijokie 
tu Dievo, persižegnok, ka tu 
darai, gal tave velnias apipai
niojo !

— Ne, — atsake Jonas, — 
pas jus ant lentynos, kamaro
je musu karoliai, tiktai atida- 
rykie kamara!

Juozas pavėlino iszkrest vi
sus užkaborius bet karolių ne
rado. Vietoje kad Juozas galė
jo kvaila Joną apsikunst, jog 
nekaltai užsipuolė, bet Juozas 
neskundė, tada Jonas apskun
dė Juozą, pasiremdamas ant 
žodžiu burtininko. Negalėjo 
sude nieko laimėti ir gal 'butu 
gavės patupet in Kalvarija už 
kvailumą bet kitaip stojosi.

Buvo jomarkas ir ant tos 
dienos Juozas su Jonu buvo 
paraginti in suda. Jonas su pa
ezia, eidami ulyczia pro žmo
nes, paregėjo savo karolius 
ant kaklo nepažinstamos mo- 
teres ir 'sulaikęs motere už 
rankos paszauke:

— Del Dievo! Juk tai mano 
karoliai!

Dabar trumpai nubaigsime. 
Palicijantas pasisuko, vede 

jo paezia ir nužiūrėta 
motere pas burmistrą. Pasiro
dė jog karoliai ant moteres 
kaklo tikrai buvo Jonienės. 
Toji motere pilko juos nuo Žy- 

' do o Žydas, kaip prisipažino 
pats, pirko juos nuo pažysta
mo pusbernio. Ta pusberni 
tuojaus suėmė, likosi in suda 
pristatytas kur prisipažino jog 
pavogė kada nieko grinezioje 
nebuvo.

Dabar pažino Jonas kokis 
jis kvailys buvo ir jog nedorai 

*su Juozu apsiėjo, kuri nelkal-

kaip vande- asz ^ave nutversiu, tai 'kaulus
sulaužysiu! — pyko Jonas ant

ailes- pusbernio.
— Na, ka dabar žmones ant 

manes sakys! Juk asz niekur 
negalėsiu akiu parodyt! Na, tu 
rup...!

ISTORIJEapie Da 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
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 150. 
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.
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i SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 

nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra-I 

linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Su v. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

"""""T""*, ; įt’ A-

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines
—• Utarninke (pripuola Szv. 

Petro Krėslo. Ketverge Szv. 
Fabijono ir Sebastijono.

— Ketvirtas pardavinėji
mas Kares Bonu, vajus, prasi
dės Sausio 18 diena. Pirkite 
kiek galite, juk žinote kad mu
su “boisai” aukauja net savo 
brau ja kad jums butu laisva 
gyventi ant szio svieto o jus 
galite paskolinti nors kelis do
lerius ant ju suszelpimo.

t Ona, mylima pati Anta
no Saveiko, 415 W. Spruce 
uly., mirė namie Petnyczios ry
ta, sirgdama kelis menesius. 
Velione pribuvo isz Lietuvos 
30 metu adgal, apsigyvendama 
Mahanojuj lyg smert. Prigulė
jo prie Szv. Juozapo parapijos 
ir Szv. Ražancziaus draugys
tes. Paliko vyra, du sūnūs, dvi 
dukteres, anūkėli, broli Juozą 
Dudoni, isz Minersvilles ir tris 
seseres Lietuvoje. Laidotuves 
atsibus Utarninko ryta su Mi- 
sziomis Szv. Juozapo bažny
čioje.
i — Ugnis sunaikino narna 
prigulinti prie StaJnislovo 
Mrook, New Bostone, Sukatos 
Tyta, Manoma kad ugnis pra
sidėjo nuo inkaitusio pecziaus. 
Bledes padaryta ant keliu 
Jtukstancziu doleriu.

SHENANDOAH, PA.
I —————

t Praeita Sukata žuvo liep
snoje pati Vinco Machulskio, 
35 metu, 416 W. Centre uly., 
kada ju namas užidege ir mo- 
tere nespėjo iszbegti laukan. 
Likos užtroszkinta durnais.

— Praeita Sereda klebonas 
Kun. J. Karalius, Szv. Jurgio 
bažnyczioje suriszo mazgu mo
terystes gerai žinoma ir gera 
veikėja pana Julija Braziu- 
skiute su ponu Jonu Guldenu, 
isz Harrisfourgo. Daktaras Pe
tras Bražinskas, isz Washing
ton©, brolis nuotakos, buvo 
broliu o pana Eleonora Was- 
ley, isz Baltimores buvo pa
merge. Bažnyczia buvo pripil
dyta su pažinstamais ir priete- 
liais. Jaunavedžiai po szliubui 
iszkeliavo ant saldžiosios ke
liones in New York ir apsigy
vens Ilarrisburge, kur jauna- 
vedis turi gera užsiėmimą su 
Capitol Bus Co. Pana Brazins- 
kiute per daugeli metu buvo 
pardavėja Levit jubilerijos 
sztore (auksiniu dalyku). Lin
kime musu Juliutei laimingo 
gyvenimo vedusiam gyveni
me ir susilaukti žilos senatvės.

'Ingriai Isznaudojami, 
Blogai Apgyvendina

mi, - Sako Suomiu
Laikrasztis

Ana sanvaite Helsinky pasi
rodė pirmasis vieszas spaudos 
prisipažinimas apie 11 repatri
juotu” isz Rusijos-Estijos pa
sienio teritorijų ingriu padėti.

Arbeta rbladet, c i tuodamas 
Khansallissialisti, komentavo 
“skandalinga ingriu traktavi- 
ma,” nurodydamas, kad 
“darbdaviai, nežiūrint pažadu 
mokėti tokius pat atlyginimus 
kaip suomiu darbininkams ir 
suteikti padorias apgyvendi
nimo sanlygas, isznaudoja in- 
grius.” Ingriai, kaip sakoma, 
“gyvena lusznose, netinka
mose jokiam gyvam sutvėri
mui.”

Laikrasztis pabrėžia kad 
ingriai “nepajėgia apginti sa-

vo paežiu interesus, kadangi 
jie nėra organizuoti,” ir ragi
na .suomiu darbdavius page
rinti ingriams darbo ir gyve
nimo sanlygas.

Karines Tarnybos Isz- 
imtys Panaikinamos

Pagal Stockholm© laikrasz- 
czio Aftontidningen Gruodžio, 
22 d. praneszimus tiek Estijo
je, tiek Latvijoje atszauktos 
karines tarnybos iszimtys, ku
rios ankseziau buvo suteiktos.

Tai]) pat praneszama, kad Į 
Estijoje buvo mobilizuota 19- 
24 metu klases vyrai.

Poni J. Povilaitiene, isz Mt. 
Carmel Pa., raszo:— Prisimi
eži u tamistoms užmokesti už 
“Saule” ant viso meto, kuri 
man labai patinka ir yra man 
labai naudinga. Asz turiu pen
kis sūnus kariuomeneje ir du 
žentus. i

I

450-me finis Medis Prigialbsti Karei
Taupyk Popiera

Karui

S'

Po visa Amerika yra kertami didžiausi medžiai kad isz ju dirbti laivus. Sztai me
dis kuris radosi per 450 metu, New Hampshire girrioje. Apvalam paveikslelyje kirtikas 
medžiu, Robertas Guild, gelanda kirvi kad kita medi nukirst.

Popiera dabar lygiuojasi su 
plienu, geležim, aliumini! ir 
guma, kaipo nr. 1 karo butiny- 

j be.
Buvo paskelbta, kad Ameri

kos popieros malūnai turi ma
žiau nei dvieju savaieziu žalia
vų iszteklius, gaminimui krau
jo plazmoms dėžutės, bei dėžės 
pristatymui musu kovojan
tiems vyrams amunicijos ir 
maisto. Tai yra rimta padėtis, 
tacziau tokia, kuriai visuome
ne gali tucztuojau padėti.

K i ekvienas nebereikalingas į 
laikrasztis ar žurnalas, vynio
jimo popieris, kartonas, deže 
ar net ir mažiauses popierio 
szmotelis turi būti taupomi 
pakelti greitai nykstantiems 
atsargu isztekliams popieriaus 
malimuose.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

Keturios Poros Dvynuku

Sesuo Miriam Anne stengėsi apmalszinti ketures poras 
dvynuku kurie gimė Szv. Klaros ligonbuteje, New Yorke in 
laika penkių dienu. Visos poros atėjo in laika praleist link
smai Kalėdas ir Naujus Metus namie.

Gimimo Dienos Pyragas Del Majoro

Majoras New Yorko, LaGuardia, surinko $1,349 del ka
reiviu fondo už ka jam likos padovanota, per drauguve szi- 
tas pyragas atmineziai jo gimimo dienos sukaktuviu. Mato
me kaip majoras ragauna taji pyraga drauge su Emiliu 
Schram, pirmininku tojo rinkimo komiteto.

Amerikonai Tolimoje Tarawoje

Net Tarawoje randasi musu kareiviu, kur atsibuvo kru
vini musziai su Japonais. Amerikonai czionais yra apsi
stoja ir neprileidžia toliaus Japonu užimti taja sala.

yy- SKAITYKITE “SAULE”

Szvedu Spauda Prane- 
sza Apie Baisias Gyve
nimo Sanlygas Baltijos 

Krasztuose
Neutralios Szvedu spaudos 

paskutiniai praneszimai rodo, 
kad gyvenimo sanlygos Balti
jos valstybėse yra baisios.

Praneszama, kad maisto sto-j 
ka pasidarė labai asztri ir kad 
visi gyventojai pasidarė vi- 
siszikai priklausomi nuo juodo
sios rinkos. Mėsos ir bulvių 
nebegalima gauti ir žuvu isz- 
tekliai toli gražu nepakanka
mi. Kalėdoms buvo duoti pa
pildomi paskirstymo kiekiai 
tiktai privilegijuotiems' Balti
jos krasztu gyventojams, kas 
rodo apie rubežinota Baltijos 
krasztu gyventoju dieta. “Re 
vealcr keitmig,” 'kaip (paduo
da “Svenska Dagbladet,” 
pranesze kad Estijos apsaugos 
policijos ir Waffen SS nariai, 
mažiau kaip 10 metu amžiaus, 
gavo papildoma Kalėdų pa
skirstymo kieki — viena kilo- 
grama sūdytos žuvies, 200 gra-( 
imi biskvitu ir 250 gramu cit
rinos sulcziu ekstrakto.

l’rivercziama Baltijos žmo
nių iszkraustymas in Vokieti
ja padėties nei kiek nepataiso. 
Nerviszki naciai pastaruoju 
metu insake iszikelti visus gy
ventojus nuo Baltijos pakrasz- 
czio mažiausia 2 kilometru 
juostoje.

Pagal “Svenska Dagbladet” 
kuro isztekliai yra. taip maži, 
kad civiliai valgo ir miega vir- 
szutiniuose drabužiuose. Kad 
sutaupius kurą, naciu insalky- 
mu uždrausta vedinti namus 
ilgiau nei 3 minutes in diena.

Goteborgo Handels-Och Sjo- 
farts-Tidning, cituodamas ke
leivius, nurodo, 'kad tyfus’o, 
difterijos ir influenzos epide
mijos ir uodą valgymo ligos 
siauezia Baltijos krasztuose. 
Daktaru trukumas padare tin
kama epidemijų gydymą nein- 
manomu ir -dėlto mirties atsi
tikimai smarkiai kyla.

Naujai atvykia iszkrausty- 
tieji isz Reicho priesz vietinius 
gyventojus turi pirmenybes 
gydyme. Daugelis vietiniu gy
ventoju yra iszvejaini isz savo 
namu, kad suteikti vietos “po
nu tautos” atstovams. Isz to 
seka vis didėjanti neapykanta 
Vokiecziams. .“Po saulelei 
džio,” kaip pranesza Szvedu 
laikraszcziai, “nei vienas Vo- 
kietys nėra saugus. Nei, del

Nelaime Kurioje Žuvo 72 Žmones

Sztai geležkelio nelaime kurioje žuvo 72 žmones kada 
du trukei susidūrė ant Atlantic Coast Line ir apie 100 žmo
nių likos sužeisti. Darbininkai jeszko užmusztuju tarp su 
daužytu vagonu.

Kareiviai Laukia Boso Kaire

Szitie Amerikoniszki kareivei laukia boso kad juos nu
vežtu in paskirtas vietas artimoje Suezo Kanalo, Kaire. 
Neturėdami kitokio budo kareivei silsisi pakelyje ant szitu 
stoeziu pakol pagauna bosą ar kitoki būda gavimosi ant 
paskirtos vietos.

Kalifornijos V ynuogiu Derlius

RAUDONOJO 
KRYŽIAUS VAJUS 
PRASIDĖS KOVO

MENESYJE I
Sziu metu Kovo menesyje, 

Raudonasis Kryžius pradės 
vaju rinkti $200,000,000 del 
savo visu pasauliniu veikimu. 
Prezidentas Roose veltas pa
skyrė ta menesi Raudonojo 
Kryžiaus menesi ir tik per ta 
laika Raudonasis Kryžius 
rinks aukas invykdinti savo 
karo darbus.

1944m. Raud. Kryžiaus Ka
ro Fondui suma buvo nustaty
ta po rimt aus aps varsti jimo 
viso vietinio, tautinio ir tarp
tautinio darbo. Isz tos sumos 
$140,000,000 reikalaujami Rau
dono Kryžiaus tautiniams ir 
tarptautiniams darbams, kuo
met $60,000,000 atstovauja 
kiek 3,756 Raud. Kryžiaus sky
riai reikalaus tęsti savo darba 
vietinėse apylinkėse, norma- 
liains Raud. Kryžiaus taikos 
laiko aptarnavimams prie ku
riu dar pridėta karo-laiko vei
kimai kaip finansavimas krau
jo aukotoju centru, gaminimas 
czirurgiszku reikmenų, pagel- 
ba tarnybos vyru szeimoms, 
užlaikymas “Inquiry Service” 
per kuri biurą asmenys szioje 
szalyje gali susiraszineti su 
giminėms ir kitais okupuotose 
szalyse.

Ateinantis Kovo menesio va
jus bus svarbiauses visoj Raud. 
Kryžiaus istorijoj. Darbas su 
Armija ir Laivynu vis auga, 
keikia užlaikyti daugiau negu 
300 tarnybos vyru kliubu, po
ilsio namu ir pasilinksminimo 
centru. Kraujo plazma būtinai 
reikalinga kovos frontams. 
Raud. Kryžiaus atstovas ran
dasi prie kiekvienos Armijos 
ir Laivyno vienetos kovojan- 
cziu ir nekovojaneziu vyru, 
sveiku ir isz ligoniniu paliuo- 
suotu. Raud. Kryžiaus skyriai 
visuomet prisirengia dirbti 
prie visokiu nelaimiu ir padė
ti bi kitoms užduotims ju apy
linkėse.

Raud. Kryžiais yra jusu 
Raud. Kryžius. Taip padeda 
tarnybos vyrams ir civiliams 
kai]) pats padėtum jeigu ture? 
tum proga. Jo darbas tikrai 
milžiniszkas ir kiekvienoj ka
ro dienoj jis tapsta svarbesnis.

Tik visu parama ir aukoms 
Raudonasis Kryžius gales at
siekti- savo 1944 m. karo fondo 
kvota. Mes visi turime remti 
szi projektą, kad baisesnes ne
laimes neužpultu pabėgėlius 
užsienyje, musu kovojanezius 
vyrus ir inoteres ir musu civi
lius gyventojus.

— American Red Cross, 
Washington 13, D. C.

Sztai tik dalele 2,610,000 tonu vynvuogiu Californijoj, 
kurios bus sunaudotos del valdžios pareikalavimo, o da
lis eis ant iszspaudimo del vyno.

tos paezios priežasties, dienos žudomi ir nusikaltėliai nėra 
metu. Vokiecziai kasdien yra surandami.”

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.
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coliu ilgio - 15 coliu ploczio, po 
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do automobilius del laidotuvių, 
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