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Salos Paimtos
Isz Amerikos
4-TAS1S SUV. VALST. 
KARO PASKOLOS

VAJUS!
Washington, D. C.—Ketvir

tasis Suv. Valst., Karo Pasko 
los Vajus prasidėjo praėjusia 
sanvaite. Jis tesis iki Vasario 
(Feb.) 15 d. Amerikos žmo
nes dar karta turi indeti kita 
savo sutaupyma in besitę
sianti darba jeigu Amerika no
ri laimėti szi kara.

Musu ginklai turėjo žymiu 
pasisekimu, ir kai kurie žmo 
nes, atrodo pradeda jaustis, 
lyg karas jau baigtas. Bet tai 
neteisybe. Nors pralaimėjimas 
ir nebeatrodo galimas, bet iki 
sziol iszlietas kraujas ir isz- 
leisti pinigai butu veltui, jeigu 
mes nelaimėsime pilna ir pa
stovia taika.

Nors pergale priesz akis, 
musu militariniai vadai numa
to, kad mes dar turime priesz 
save ilga ir sunkia kova,— 
brangia gyvybėmis, intadsy- 
mais ir ginklais.

Palyginus su kitais in szi 
kara inveltais krasztais, iki 
sziol mes mokėjome žema kai
na arba preke,—tiek mirtimis, 
tiek ginklais; bet vis didejan- 
cziai svarbi sziose kovose tiek 
priesz Vokieczius, tiek priesz 
Japonus, dalis tenka Ameri
kos ginkluotoms jėgoms.

Net ir geriausiais atvejais, 
musu nuostoliai gali būti taip 
sunkus, kad jie bus jaucziami 
kiekviename mieste ir kaime, 
■—dėlto privaloma, kad kiek
vienas vyras, moteris ir net 
vaikas Suv. Valstybėse parem
tu tuos tėvus, brolius ir kaimy
nus su kiekvienu galimu su
taupyti doleriu,—ne ka jis ga
li sutaupyti, bet ka jis turi su
taupyti, — pirkimui daugiau 
Suv. Vals., Karo Bonu!

Iszkase Puodą Su 
Pinigais

Desheer, Nebr. — Kada Wil- 
liamas Beckman kasė duobe 
del stulpo ant pastatymo tvo
ros, užtiko geležini puodą su 
pinigais. Kiek ju radosi ir ko 
ki tai pinigai buvo tai giliuk- 
ningas radėjas nenori iszduo- 
ti.

Vieta ant kurios pinigai li
kos surasti, prigulėjo prie ko 
kio tai Jules, kuris pardavė 
savo dirva daug metu adgal 
del “Buffalo Bill,” po tam li
kos užmusztas per Indijonus. 
Jules paslėpė daug pinigu ant 
savo dirvos kuriu daugelis 
žmonių jeszkojo pakol juos at
rado Beckman.

Negavo Gert Per Tris Dienas

Kada Amerikoniszki kareiviai užėmė sala Makin, pir
miausia Filipiniszki gyventojai melde ju vandens kurio jie 
neragavo per tris dienas o nekurie jau buvo mirsztanti 
nuo troszkimo. Nuo kada musu kareiviai užėmė Gilbert 
salas, gyventojai yra ramus ir gyvena malsziai prigialbe- 
dami Amerikonams visame.

GERIAU BUCZIUOT!
HITLERIUI 

CZEBATUS

Ne Kaip Gyventi
Czion Amerikoj 1

Detroit, Mich. — Johanna 
Treiberiute, 53 metu, kuri yra 
gimus Vokietijoj, bet sziadiea 
turi užsiėmimą kaipo dažiure- 
toj a ligoniu sziame mieste, 
meldžia sūdo kad ja paliuo- 
suotu nuo Amerikoniszkos pi 
lietybes kalbėdama prokura-; 
toriui Louis Hopping, “jeigu' 
asz sziadien galecziau sugryž- 
ti in Vokietija tai taip bucziau 
linksma tai Hitleriui iszbu- 
cziuocziau czebatus. ’ ’

Toji Vokiete persieme socia
lizmu 1938 mete ir nuo to laiko 
neapkenczia musu laisvo skly
po. Prokuratorius nežino ar 
ja uždaryt nelaisviu abaze ar 
laikyt ja pakol atsitaikys pro 
ga nusiunsti ja adgal in Vokie
tija “laižyti Hitleriui czeba
tus.’’

Kariuomeneje Randa
si 4,737 Drukoriai

New York — Drukoriszkas 
laikrasztis Typographical Un 
ioh, garsina buk Amerikonisz- 
koje kariuomeneje ir laivyne 
randasi 4,737 drukoriai. Lyg 
sziam laikui del 75 žuvusiu 
drukoriu szeimynu ir sierate- 
liu, toji drauguve iszmokejo 
paszialpos $22,350.
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Gyventojai Apleidine- 
ja Mirsztanti Berlyną 
London, Anglija — Vokisz- 

ka kariuomene yra apsiaubta 
isz visu szaliu ir Allijentai jau 
randasi tik keliolika myliu 
nuo Rymo. Vokiszki gyvento
jai pradėjo tukstancziais ap- 
leidineti mirsztanti sudegusi
miestą Berlyną, kuris beveik 
visas yra sunaikintas ir sude
gintas per bombardavima. Vo- 
kiecziai, negalėdami apsiginti] 
.nuo Allientu, buvo priversti
apleisti savo pozicijas ir mies
tą Cassino, Italijoj, ir trauktis 
prie Tyrrheniszko pamario.

Kinai Iszskerde Visa 
Japoniszka Regimenta

New Delhi, Indija — Kinai 
isztreme visa Japoniszka pul
ką kareiviu ant kelio vedan- 
czio isz Ledo in Burma, kuri 
Kinczikai nesenei užbaigė kai
po kelia del savo troku ir veži
mu o Japonai norėjo ji už
griebti ir sunaikinti; Kitas 
pulkas Japonu pabėgo pama- 
tia savo draugus iszskerstus 
per Kinczikus.

Rusija Kaltina Vatika
ną Už Suszeipima

Vokiecziu
Moskva, Rusija — Rusisz- 

kas laikrasztis ‘ ‘ Raudona 
Žvaigžde’’ skelbia buk Vokie
tija aplaiko maista ir amuni 
ei j a isz Amerikos ir Lotynisz- 
ku Sklypu per pagialba Iszpa- 
niszku kupeziu ir dideliu biz
nierių ir buk Vatikanas prita 
ria Faszizmui Italijoj, Iszpa- 
nijoj ir Francijoj. South Ame
rican Oil kompanija badai 
siunezia aliejų ir gazoliną in 
Vokietija ir pripildo Vokisz- 
kus submarinus kurie sustoja 
pakraszcziuose Iszpanijos. Žo 
džiu, Popiežius apie tai žino ir 
nesiprieszina nes Iszpanija 
yra Katalikiszkas sklypas ir 
szelpia gausei Popiežių ir jo 
tarnus, ypatingai dabartiniam 
laike.

Pamaldos Už 11,000
Nužudytu Lenku

Smolensk, Rusija — Nedė
lioję atsibuvo iszkilmingos 
gedulingos pamaldos, laikytos 
per Maskolius Katyno girno
je, kur randasi palaidoti 11,000 
Lenkiszku kareiviu, nužudyti 
per Vokieczius, be jokios mie- 
laszirdystes, 1941 mete. Ant 
pamaldų buvo atsilankia dau
gelis žymiu kariszku virszi- 
ninku.

Lietuviai Patriotai Ar
do Vokiecziu Planus
Washington, D. C.-Washing- 

tona pasiekusiomis žiniomis, 
Lietuvos miestuose elektros 
vartotojams buvo padaryti ap- 
rubežiavimai, kadangi dabar
tine durpiu gamyba pakanka
ma aprūpinti visus elektros 
stoeziu ir gamybos fabriku rei
kalavimus.

Nors blogas oras ir trukdė 
durpiu gamyba bet naciu už
gyventi valdininkai už visa 
stokojimą kaltina nebendra- 
darbavima Lietuvos žmonių 
nusistatymą. Isz viso praeita 
sezoną buvo pripjauta 256,000 
tonu durpiu, isz kuriu tiktai 
21,000 buvo pjauta maszino- 
mis. 1943 metu durpiu gamy
ba Lietuvoje buvo 10 dides
ne, negu 1942 m., vis dėlto na
ciu fabrikams reikalingi kie
kiai toli gražu nebuvo pilnai 
pristatyti.

Pagal naciu plana, Lietuvos, 
žmones turėjo pjauti durpes ir! 
pristatyti juos naciu valdinin
kams. Savo paežiu vartojimui 
žmones turėjo prisikirsti mal
ku. Tacziau szis gerai pa- 
ruosztas planas nepavyko, ka
dangi tik keli privaeziu dirb 
tuviu samdiniai ir quislingai 
iszpilde nustatyta darba, t. y., 
nesinaudojo plautomis durpe 
mis bet sau kurui prisikirto 
malku miszkuose. Manoma, 
kad naciai panaikins szi būda. 
Ateityje jie perims pilna dur
piu piovimo valdymą, naudo
damiesi priverstina darbo jė
ga.

Amerikonai At- 
kerszino Japon
ams Už Draugus
Paėmė Marshall Salas, Už- 
muszdami Daug Japonu Ir Pa-
skandino Kelis Laivus; Berli- 
nasIszrodoKaipDvasiuMiestas

Rusijos pulkai nusiyrė vela 
keliolika myliu arcziau prie 
Estonijos ir inejo in gana di
deli miestą Kingisepa, pasku
tine vieta, kur Vokiecziai tu
rėjo prieglauda ir pasilsi, ku 
rie paliko paskui save sugady- 
tas armotas ir tankas ir daug
netinkamu ginklu kuriu nega
lėjo su savim pasiimti, taipgi 
palikdami paskui save szim- 
tus užmusztuju ir sužeistųjų.

PEARL HARBOR — Ketvirta divizija 
mariniu kareiviu ir septinta divizija Amerikonu 
suteszkino visiszkai sala Roi, ant kurios radosi 
didžiausia eroplanu stotis ant Marshall Salų ku
rias Amerikonai užėmė o kurias laike per ilgus
metus po savo valdžia, dabar visos tos salos pri
guli prie Amerikonu isz kur likos iszguita tuks- 
tancziai Japonu. Sziuose musziuose Ameriko-

Rusija jau gavosi per Esto
nijos rubežiu ir eina pirmyn1 
paimdami daugiau kai 40 didesnes UŽkllIpO 3Ilt JapOIlU Visai ISZ 06210111 O flotS 
liu ir mažu miesteliu ir eina 
smarkiai ant Narvos. Prie 
Dniepro upes Vokiecziai patys 
prisipažino buk Rusai perkir 
to ju linija in Rovna, Lenkija.

nai turėjo mažas bledes pagal diduma tu musziu

lauke iszplaukiant Japoniszkos flotos kad su ja 
susiremti bet matyt kad Japonai bijo Ameriko
niszkos flotos ir nepasirodo.

Allijentai Italijoj smarkiai 
pradėjo savo užklupimus ir jau 
artinasi prie Campaleono, tik 
14 myliu nuo Rymo, kuri per
kirto kad Vokiecziai negalėtu 
aplaikyt maisto ir amunicijos 
del kareiviu. Svarbus kėlės 
Gustav likos perkirstas keliose 
vietose todėl Vokiecziu linijos 
pradeda silpnėti. Vokiecziai 
ant tuju kariszku lauku nete
ko daug kareiviu ir visokio ka- 
riszko materijolo.

Allijentai vela uždavė Japonams smarku 
ypa prie Rabaul suszaudydami net 42 Japonisz- 
kus eroplanus kurie buvo toje aplinkinėj. Wake 
Island taipgi buvo smarkiai bombarduota kur 
Amerikonai paskandino tris Japonu laivus su 
maistu ir ginklais. Nuo kada Amerikonai daži- 
nojo buk Japonai pasielginejo su ju draugais be 
mielaszirdystes, gavo smarkesni upa atkerszin- 
ti tiems szetonams už kanezias ju draugu.

Allijentai smarkiai bombar
davo Vokiszka miestą Wil
helmshaven naudodami apie 
100 eroplanu tam užklupimui, 
numesdami tukstanezius tonu 
bombų. Kitos vietos taipgi li
kos bombarduotos su didėlėms 
bledems. y

Japoniszka Bomba Su
draskė Szimtus Savo

Kareiviu
Guadalcanal, Solomonu Sa- 

Į lose — Ana nakti Japonai nu
mėtė 14 bombų ant savo aba
zo, manydami kad ten randasi 
Amerikonai, sudraskydami 
szimtus savo kareiviu. Ameri
koniszki eroplanai atlėkė ant 
szaudymo ir paskandino ketu
ris Japoniszkus eroplanus.

Pulkai Arnerikoniszku kareiviu su orinėms 
maszinoms pasekmingai užėmė gerai apgink
luotas Marshall salas kaipo ir kita didele sala 
Kwajalein, isz kur iszvare Japonus. Amerikonai 
atsižymėjo musziuose ten labai garbingai kad 
net prezidentas pagyre mus marinius kareivius.

Bėdinas Iszrodo Kaip 
Dvasiu Miestas; 10,000 j 

Iszmuszta

London — Trys milžiniszki 
užpuolimai per Alllijentu ori
ne flota, kurie numėtė ant Ber
lyno apie 6,000 bombų, uždege 
daugeli vietų po visas dalis 
miesto. Manoma kad apie nuo 
10 lyg 15 tukstaneziu žmonių!

likos užmuszta ir beveik tiek 
pasiliko be namu. Kada prasi
dėjo bombardavimai Berlino, 
tasai miestas turėjo 5 milijo
nus gyventoju o dabar turi 
vos 3 milijonus. Visa virszinin- 
ku valdiszka sodyba likos per
kelta in miestą Breslau. Gy
ventojai taip iszbauginti tan
kiais bombardavimais kad ne
miega per kėlės sanvaites.
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI^
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Kas Girdėt
Tieji, 'kuriu sunns mirsztn 

arba buna užmuszti kareje o 
yra užsiasckuravoja, lai ne
duoda kokiems tai žulikams 
sujeszikoti posmertines už ka 
ima diddle mokesti nuo liku
sios szeimynos. Už to'ki patar- . 
navima joikis advokatas nieko 
neima nes tai tautiszkas pri
valumas o valdžia jokios sun
kenybes -neuždeda ant aplai- 
kymo posmertines. Jeigu atsi
rastu tolkis besanžinis žmogus, 
kuris nuo jus norėtu i sutrauk
ti ‘keliolika doleriu u’ž toki pa- 
tarnavima tai daneszkite val
džiai.

Paimti in nelaisve Vokie- 
cziai kalba buk Amerikonai 
laimes szia 'kare, jeigu kariaus 
tolinus su tokiu smaikuinu ko
kiu lyg sziol kariauja. Tieji ne
laisvei tolinus kalba bulk isz 
pradžių Vokiecziai mane jog 
su keliais eroplanais iszmusz 
visus .Amerikonus bet dabar 
persitikrino jog Amerikonai tai 
labai kietas rieszutas perkas
ti. Amerikonai nepasiduos pa
ko] visiszlka smūgi Vokie- 
cziams neužJuos.

Vo'kiszki afįcieriai ir karei
viai, nelaisvėje, yra labai nu-
puolia ant dvasios ir nusimi-‘ ir szniip'sztuoja aipie savo zobo- 
ne isz nepasisekimu ju geniero-i 
lu. Prisipažysta buk jie mažai' 
turi maisto ir amunicijos ant 
franto o ir kareiviu jau netu
ri ant pripildymo .sumažintu 
pulku. Vietoje laimes, kokios

'■ Europoje iszmire daugybe tikėjosi, trokszta palkajaus. 
vaiku isz priežasties Vokie- Giliukis ju persimainė kada 
ežiu žiaurumo. Lietuvoje ir Allijentai 
Lenkijoj Vokiecziai paėmė vi i frantu, 
sas karves per Ika pieno visai skverbėsi 
nebuvo del maitinimo vaiku.' kareiviu, IAmerikoj taipgi motinos daug Amerikonai yra geresniais ka- 
nukente neturėdamos pieno reiviais ne 'kaip jiems pasaiko- 
praeita meta nes 15 tukstan-, jo ju perdetiniai — supliekia 
ežiu motinu mirė laike gimdy- geriausius Vokiszikus karei-

Nusiszypsojimas
Kauno redyboje ir pavie

te, jau vakarop-linkui ėjo vie
nas kunigas pasivaikszczioti. 
Beeidamas rado ant kelio ma
ža
arti savo namelio, kur ten 
prie kelio buvo. Kunigas 
siartiinias, tarė:

— O ka tu ežia mažyte 
ki:

— Sziuom-tuom bovijuosi, 
kad kito-ko dirbti nemoku.

Kunigas pasznekino dar ke
liais žodžiais bet mergaite tyli

mergaite besibovijanczia, 
arti 
pri-

Raudonojo Kryžiaus
1944 ra. Karo Fondas

Nusidavė Pasekmingai Iszliko Gyvas Nesulauže Savo Žodžio

Kada bombos puola tai tada 
ne laJxas jeszkoti pagialbos 

Jaiplink pasauli. Kada sunkiai 
sužeistas kareivis reikalauja 

. Kraujo praliejimą, jau per vė
lu jeszkoti kraujo aukotoju ar-

vei- girdi apie 
reikalauja

laimeja ant visu 
Pamaželi teisybe 
in glitas Vokiszku 
žino jie dabar jog

ežiu motinu mirė laike gimdy 
mo o 3 
jaunesni penkių metu, mirė.

00 tulkstancziu vaiku, ivius, žodžiu yra labai nusimi
nė visi

Praiscziolkeliu žmonių dau
gumas (protauja apie dabarti
ne Ikare taip: Sako — “Kara-heidimu lai'krasžeziu nes ne tik 
liai ir bagoeziai, matydami' Į<a,j Ibranigeny'be ipasiutiszka 
kad laibai daug žmonių privi- į anį visiko, 'bet ir pacztas pa
so (kurie pradėjo visur kelti brango, 
riauszes, straikas ir revoliuci
jas, tai susitaria iszlkele kare

Leidėjai laikraszczin szia- 
dien turi tikra czvscziu su isz-

už apgarsinimus ima 
padotka, valdžia liepia czedyt 
popiera ir neiszleidinet daugi pvpiVA €4. Al IIVIUI/IVIVIUIV V VAAA IA.Q 

kad neramius iszpjaut o kaip puslapiu, neparduotu laikrasz-
bus mažai prasiczioku, tai bus 
ramu. Nębus socialistu, anar- 
kistu ne nihilistu — ir kitokiu 
prasimanymu.”

Daugelis žmonių in tai neti
ki.

Trumpai kalbant, kares 
szmelklos tai užsiliikia isz raz- 
bainiinku laiku ir nuo ju iszsi- 
lenlkti kartais negalima.

Daleislkiih — ateis kas tokis, 
užklups, apiplesz o tu turėtai 
tik tylėt ir 'žiūrėt in savo ne
prieteli. Ar-gi tu tylėsi ir ne
atsispirsi priesz savo u'žpuoli- 
k a—sik r i a u d ik a ? 
musztis.

Tarpe prastu 
tinka pesztynes

Turi gintis ir

žmonių atsi- 
už niekus o 

kartais net per palkurstyma in- 
vjlksta gana smarkios, kur 
vienas kitam padaro n e vos 
skriauda. Isz szito tai reikia 
mums stebėtis kad szitais civi
lizuotais laikais nerandama 
budo nusikratyt nuo krauja- 
geriu kariu.

E. W. Rice, prezidentas Am
erican Institute of Electrical 
Engineers ant susirinkimo ap- 
reiszke sąnariams buk artina
si diena kurioje geležinkelei 
eis su pagialba elektriko po vi
sa sklypą. Saiko jis buk ana 
meta geležinkelei sunaudojo 
150 milijonu tonu augliu ir 40 
milijonu baczJku aliejaus. Jei
gu geležinkelei hutu varomi 
elektriku tai suezedintu ant 
meto po 100 milijonu tonu. 
Amerikoj nuo vaindenpuoliu 
galėtu padirbti 25 milijonus 
mikliu drūtumo ant varymo 
geležinkeliu, kurie nenukems 
tu nuo szalcziu ir neisztekliaus 
augliu ir daug pigiau galima 
imtu juos varyti. Ateityje ma
no užvesti milžiniszkas elek
triko stotis arti prie augliu, 
kasyklų kur sunaudotu anglis 
ant vietos ir nereikėtų gabent 
kur kitur o -eilėktriika užvestu 
in tolimiauses szalis kas 'butu 
daug pigiau.

vas. Matydamas kunigas jog 
nieko neiszklaus, tarė:

— Mažyte! Duosiu kapeika 
pasakyk man, kur yra Dievas? 
Mergaite įtaigai atsakė:

—■ Pasakykie kunigėli man 
kur nėra Dievo, tai asz duosiu 
dvi kapeikas.

Kunigas niisidyvijas, kad to
kia maža mergaite galėjo taip 
iszmintingai atsakyt, ėjo klaus
ti jos motinos, kiek ta jo- mer
gaite turi metu ? Motina atsa
ke: kad penktus metus jau pa
baigė.

ežiu nuo agentu nepriiminet, 
niekam nesiunsti už dyka ir 
1.1. Daug laikraszczin susivie
nijo, kiti paliovė visai ėja, ki
ti sumažino formatą o. dauge
lis pakele prenumerata.

Pavogė Anglių 
$100,000

Už

— Tai ne bile kur gali at
rasti taip iszmintingus vaike
lius, nes sziuosia laikuo-sia yra 
augusiu žmonių, kurie netiki, 
kad yra Dievas ir nežino jog 
negalima nuo Jo su piktais sa
vo -darbais u'žsislepti.

Leisk Vies-zpatie daug tokiu 
motinu, kurios savo mažus vai
kelius taip grąžei mokintu!

Fitzpatrick Co., pardavėjai 
anglių, nemažai rūpinosi va- 
gysta augliu, kuriuos siuntė 
savo kostumeriams o kurie au
gliu niekados neaplaikydavo. 
Ant galo detektivai likos pa- 
szaukti ant isztirinejimo t uju 
slaptingu vagyscziu ir pasise
kė jiems aresztavoti ketures 
važnyczes. Badai važnyczios 
nepristatydavo augliu kam rei
kėjo, nes parduodavo del ma
žesniu kupeziu už mažesne kai
na už tona. Aresztavoti likos 
pastatyti po $2,000 kaucijos 
kožnas. Tieji vagys pavogė 
isz viso 'suvirszum už szim'ta 
tukstaneziu doleriu anglių.

Ant Gavėnios
a-

Apie Moteres 
Ir Del Moterių

Mdteriszki szofeiyi ambulan- 
. Londone neszioje ant gaivu 

plienines skrybėlės [helmus], 
del apsisaugojimo nuo bombų 
numestas per Vokiecziu lokio- 
tojus.

c u

Idant ėzeidyt reikalinga ga
zoliną del kariuomenes, Ang
listą karaliene paliovė važinė
ti automobilium.

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00 

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

Keturi Puikus Kalen
doriai Tik Už 50 Centu

Graudus Verksmai arba 
sibud'inimas prie Apmislinimo 
Kanežios Vieszp. Jezuso Kris
tupo, pagal senoviszka būda 
10c.
V. Jėzaus Kristaus 10 c. Mal
dele Arcibrostvos Szv. Veido 
Viesz. Musu Jėzaus Kristaus 
10c. Laiszkas arba Muka mu
su Iszganytojaus Jezuso Kris
tupo 5c. Tretininkių Seraphisz- 
kas Officium 10c. Novena 
Stebuklingo Medaliko Dievo 
Motinos Garbei 10c. Litanja I 
Liaure'taniszkoj Szvencziau- 
sios Panos Marijos 10c. Istori
ja apie Amžina Žydą, jo kelione 
po svietą ir liudymas apie Jė
zų Kristų 20 c. Adresas:

Saule Publishing Company

Sritie puikus kalendoriai su 
szventuju vardais, didumo 
6%x9% 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 
vaikuczius nuo nelaimiu.

3— Kariszki laivai ir eropla-
Stacijos arba Kalvarija |naį piauĮęja per mares dalyvau

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

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 ju turime todėl 
kas pirmesnis tas bus gilink - 
ningesnis. Galite juos pado va 
noti savo kaimynui ar gimi
nėms isz ko bus užganadinti. 
SAULE PUBLISHING GO.,

MAHANOY CITY, PA.

l nusiminęs kareivis i, . ...bedas namie jis 
greitos ipagia.lbos.

Amerikos Raud. Kryžius ‘ 
parūpina ta pagialba kur ir ka
da ji yra reikalinga. Nuolati
niai kraujo aukotojai reikalin
gi, slauges turi būti rekrutuo
tos del Armijos ir Laivyno, -pri
tyrė Raud. Kryžiaus darbinin
kai ir reikmenys turi būti 
siuneziami in stovyklas, ligo
nines ir veiksmu vietas visame 
pasaulyje.

Kada traukinio nelaime daug 
žmonių sužeidžia, kada potvi
nis apsemia miestą, kada epi
demija kerta, trukdymas ‘kai
nuoja gyvaseziu. Raud. Kry
žiaus nelaimiu paszalpa. ir me- 
dilkaliai reikmenys randasi pa
togiose vietose tokioms nelai
mėms, dar su prityrusiais dar
bininkais pagelbeti ir padėti 
nelaimingiems ir padėti jiems 
gryžti prie normalaus 'gyvens

imo, sulaikė trukdymą ir taip 
i s z g e 1 b s t i g y v y b es.

Iszpildyti daugybe pareigu 
ginkluotoms jėgoms ir musu 
žmonėms, Am. Raud. Kryžiui 
tavo pagalba yra būtinai rei
kalinga.' Per 1944 m. turi pri
statyti apie 5,000,000 kraujo 
aukotoju. Kiekviena menesi 
Armijai ir Laivynui reikia re
krutuoti 2,500 slaugiu, Raud. 
Kryžiaus 'direktoriai ir kiti 
prityrė darbininkai randasi 

, prie militariniu ir laivynu pos- 
i tu ir ligoniniu padėti musu ka- 
■ liaujantiems vyrams ir ju szei- 

mynoms invykus asmeninėms 
bėdoms, darbas ^kuriame Raud. 
Kryžiaus skyrius naminiame 
fronte jniikiai atlieka savo da
li.

Namie, Raudonasis Kryžius 
irgi neiszpasalkytai veiklus. 
Keikia teikti pagelba -kada tik 
nelaimes invyksta. Slaugiu pa- 
gelibininkes ir pirmos pagelbos 
darbini likai turi būti iszlavin- 
ti, ir kiti apszvietos projektai 
vykdomi. Reikia supakuoti 
maisto pakietus iszdalinimui 
karo belaisviams,1 czirurgiszki 
bandažai pagaminti ir tūkstan
tis ir vienas'kitu-dalyku vedi
mui darbo toli-siekianczios or
ganizacijos.
_ Visus Am. Raud. Kryžiaus 
veikimus suszelpia pinigiszlkai 
savanoriu aukos ir dovanos. 
Prezidentas Rooseveltas (pa
skyrė Kovo men. Raud. Kry
žiaus menesi. Amerikos Rau
donasis Kryžius turi sukelti 
savo milžiniszka 1944 m. karo 
fondą, kad aprūpinus milži- 
niszkus reikalavimus. Jusu 
aukos užtikrins palaikyma vi
su Raud. Kryžiaus aptarnavi
mu'ir netiesioginiai, padės isz- 
gelbeti -daug gyvybių.

AUKOKIME!
— American Red Cross, 

Washington 13, D.

lu gyvenimą pono Žioplins- 
kio kas tokis nžs'kambino. Tar
naite atidarė jam duris ir pa
klausė įiepažinstamo ko sau 
vėlina.

— Praszau panaites, atne- 
sziau ponui laisZkeli.

— () atsaikymas ar bus? 
užklausė tarnaite.

— Na, tai meldžiu palaukt 
prieszipakajuje.

Ir su tais žodžiais paskubino 
pas savo poną su laiszkeliu.

— Praszau ipono, kokis tai 
Žmogus atnesze laiszkeli. Ar 
bus atsakymas?

— Tuojaus, palauk. — .kalba 
ponas o atpleszes kopei’ta, 
įkaito ant mažos korteles se
kanczius žodžius:

“Nusiduos tai gerai o nena
uduos tai ir bus gerai.”

Laivorius Gustavas Dello- 
noy, JT., 25 metu, buvo vie
nas isz deszimts laivoriu ku-

Ka tai ženklina ? Nuo ko tas? rie likos iszgialbeti isz tor
pedinio laivo kuris eksplo- 
davojo New Yorko pristovo 
je. Jis iszgialbejo kelis savo 
draugus nuo paskendimo 
kada laivas nuėjo ant dugno.

Paszaiik ji czionais, ta kuris 
atnesze ta laiszkeli.

Tarnaite iszbego 'bet da grei- 
cziau sugryžo szaukdajna per-

— Vajei, — praszau pono, 
nusidavė jam -nes jau tavo 
dvieju overkoeziu nesiranda 
prieszpakajuje.

Anglijoj randasi prieglaudos 
del vaiku tujų motinu kurios 
dirba falbrikuosia. Tenais vai
kai buna prižiuromi ir paval
gy dyti.

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

ti.

WE BOUGHT EXIRA WAR BONOS

WAR IOAN
Pirkite Apgynimo Czedinimo 

Bondus ir Markes.

Tūlas ūkininkas kuris no- 
rints karia ant sanvaites kar- 
czemije pas žydą turėjo gerai 
atsigert ir pusėtinai ])i-nigu 
praleisdavo, nutarė laike misi
jos pasitaisyt,—pamesti gėri
mą insirasze in forostva blai
vybes ir jau daugiau negero.

Žydas labai i s-z to nulindo, 
ba ūkininkas buvo mylėta^ per 
visus žmones ir lankei su visu 
pulku ateidavo in karezema, o 
kada jo karezemoje nebūdavo, 
tai iszrode kaip iszszluota.. Žy
das nutarė volei mužiką pri
griebti, ir atsilnnke pas ji s:i 
arielka kiszeniuje. ilgai Žy
das pordest inojo su savo szpo- 
seleis, jog gali gert, tiktai ne- 
pasigert, ir turėti savo protą, 
ir juk žino ka daryt ir kunigo 
neklausyt,, ka jisai sako. Ant 
galo ūkininkas katram Žydas 
buteli priesz akis pastate, paė
męs stikleli nuvedė Žydą su bu
teliu iu kamara. — Na, tai 
gerk in mane—tarė ūkininkas. 
Žydas su džiaugsmu iszgere 
arielkos. — Dabar užkask bis- 
ki, ir padavė jam szmoteli 
deszros.

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.

Skaitykite “Saule

Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 
50c., o aplaikysite knygas per paczta. i

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

Su

te pustyniu; Peleniute; Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus... 15c

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
tojei in Szventa žeme; Beda; Tamsu
mus prigauna. 58 puslapiu............15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoias. 76 puslapiu................ 20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu......................................... 15c

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu......................................... 15c

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus..................15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai .......................................20c

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu.........................  15c

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu 

..........................15c
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu........................... 15c

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
malvninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu............15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. 
Nikitas . 61 puslapiu.................... 15c

No. 147 Trys istorijos apie Raga
na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu..................20c

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; A-zt keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................... 15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Sz’dlpikas; Pas merga; (gražios 

15c Į akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu .........15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu.................. 15c

No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu ..............................................15e

No. 155 Puiki istorijos apie Sza 
kinas nedora žydą. 136 pus....25c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka

40a

50 
kri- 
3o<
is, 

isz- 
pa- 
35c

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui 
kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 
tninaliszka

No. 103 
pirmutines
imta isz Lietuviszku užlieku. 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

No. }04 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo 
Peš, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25<.

No. 106 Penkios istorijos, apū 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu ................. 20c

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu............35c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, ............................................15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel- 
nais; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg
szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke ...................................................15c

No. 116 Istorija apie Sierata. 
puikus apraszymas. 119 pus. .. . 15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu .....................................15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu .............................................. 15c

No. 123 Septynios istorjos api? 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis: Drąsus szuo; Kolera; Sena 

i lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu.................... 1

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari
one Pana ir Apie Baisi istorija. Gi 
puslapiu ........................................... 15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapio ..................................15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk-

pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu .....................................15c

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu...................... 25^

No. 162 Trys istorijos apie Baisu 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu .....................................10c

No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25o

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus.....................................15c

No. 170 Asztuonios istorijos apie, 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganczio ku~ 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta- 
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė m&lkakerczio. 121 
puslapiu .............................................. 25c

No. 171 Vieniolika puiku istorijų, 
(su paveikslais), apie Džiaugsmast 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo pacziaj 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu............25q

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu .............................................. 15c

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz- 
davinėti pinigus. 45 puslapiu. 15c

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

Kelerą Juoku ir Paveikslo.
.............................................. 16«

Adresas: 
Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.
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Staiga isz Alenos pecziii isz- 
dygo du žvilgancziu tvirtu 

j sparnu ii' ’drauge ji su ka ralie
ne, pakilus in neiszmatuojama 
erdve, nuskrido.i

Anksti ryta, paplitus gan
dui, kad dvaro ponia nakczia 
nežinia,-kur pradingo, visi dva- 
riszkiai susijaudino. Visi ma
ne, kad ritieriaus parvestos isz 
miszlko burtininkes gy venimas 
pilyje užtrauks ju szaliai dide-

auksaplaukiu vaikucziu, tai
i) e a ps akoma i d ži a u g e s i

y^NAPUS saules, burtais už 
kerotos vieszpatystes kara

liene iszsiunte žemen visu bur
tininkių geriausia auksaplau
ke Alena nuramint žmonių 
kanezias.

Karaliene jai insake kad ta'liūdėjo, ilgėjosi, niekad nenu- 
paezia. diena t sugryžtu ir jai siszypsojo ir nei neverke. Ka- 
pranesztu 'kaip jos insakymas da juodu susilaukė dvejotos 
bus iszpildytas.

Alena, tikėdamasi isz myli- tėvas 
mosios burtininkių karalienes ir abudu jautėsi labai laimin- 
gauti pagyrimą už gerai at-' 
likta, pasiuntinyste, suglaudę 
sparnus ir skindama geliu žie
dus, klausydama paukszicziu 
cziulbesio, palengva ėjo misz- 
ku; mat ’norėjo pasiekti žino
ma tarpgiri, isz; 'kurio papras
tai visos žemen iszsiunstos bur
tininkes auksztyn iszkildavo ir 
parskrisdavo in sava ja szali.

Alena, besigeredama tokiu 
maloniu gamtos grožiu, ilgai 
ėjo bet žinomos vietos neraldo. 
Sustojusi apsidairė aplinkui 
ir persigandusi pastebėjo, 'kad 
ji pateko in visai svetima, jai 
nepažinstaraa miszika.

Tada baisiai nusiminusi ir 
netekusi jokios vilties iszsigel • 
beti isz tos nelaimes, tarė: 
“Kas man daryti? Kur eiti? 
Jeigu dabar to vidugirio nera
siu ir in miszko virszu nepakil
siu, in savo szali neparskrisiu, 
tai karaliene baisiai supykusi 
iszbars mane. Ai, baisu pama
nyti, jeigu bueziau priversta 
ežia nakvoti. Gerai atsimenu, 
kaip viena karta, pasivėlinusi 
iszeiti isz miszlko, negalėjau 
burtu karalijon sugryžti. U, 
kaip tada, perszalusi dantimis 
kalenau! Kaip tamsios girios 
oszimas ir nuožmiu žvėrių stau
gimas mane iszgazidino — visu 
kurni, lyg drebules lapas rude
nyje, dre'bejau!... brr... Neduok 
Dievę, kad dalbar tas pats at
sikartotu!”

Niekaip negalėdama isz to 
miszko iszeiti, vargsze Alena 
lakstė in visas miszko puses 
baisiai nubudus, bet veltui — 
nei tikro kelio, nei takelio ne
rado.

Staiga atsistojo ties ja jau
nas, apsiaszarojas, aukso gink
lais karžygis ir paklausė: — 
“Kaip tu galėjai in szita tam
su girios tankumyina patelkti?”

— Paklydau, — labai nore- 
cziau isz ežia kol dar szvieczia 
sarllute, iszeiti.

— Nesibijok ir nesirūpink! 
Asz tave isz ežia iszvesiu. — 
Tai isztares, karžygis isztiese 
lanka, siekdamas jos rankos. 
Alena, atgal atsitraukus ir ran 
kas užpakalin nukreipus, tarė:

— Nelyteik manes, nes žmo
gaus lytėjimu netekeziau spar
nu ir negalecziau sugryžti pas 
savo mylimąją karaliene.”

Bet Alenos grožis ir iszvaiz- 
da. taip karžygiui patiko, kad 
jis eme jos praszyti:

— Duoik man savo rankele ir 
eik su manim. Asz tave nusive-

gaiš.
Alena savo vaikulczius laibai 

mylėjo tacziau nei viena kar
ta in juos žiūrėdama nenusi- 
szypsojo mes isz anos szalies 
burtininkes nei juoktis, nei 
veikti nemokėjo.

Viena karta Alena, pastebė
jusi, ikad vai'kucziains ant pe
cziu sparnukai, labai persigan
do ir pamanė: jeigu apie tai su
žinotu jai 'nepalaukus žmones, 
tai galėtu ja. apskelbti esanti 
burtininke 
vaikuczius 
pasiszaukus isztikima savo tar
naite, liepe jai prisiekti, kad 
ji jos vaikelius visada dabos, 
saugos, rytais užrakinus duris 
aprengs, vakarais nurengs; vi
sada ju sparnukus po marszki- 
nukais paslėps ir apie juos nie 
kam nepasakos. -Senuke tar
naite, prižadėjus jos liepimą 
iszpildyti, prisiekė.

Alena sziek tiek nusirami
nusi atsigulė pasilsėti. Bet gė
losios karalienes ir saulėtos 
szalies ilsėjimasis ja baisiai 
kankino. Jos veidas iszblysz- 
ko; kūnas sumenko, susilpnė
jo. Veltui 'karžygis kviete in- 
vairius gydytojus, veltui in- 
vairiais vaistais gydydavo, 
veltui žolynu tepalais trinda
vo, sveikata negryžo. I

Viena nalkti Alenai apsi- 
reiszke burtu karaliene ir pa
klausė:

— Ar nori sugryžti pas ma
ne?

— O, geroji karaliene! Jeigu 
tik suteiktum man. sparnus ir 
priimtum mane, tuojau lekeziau 
drauge su tavim.

— Gausi sparnus ir galėsi 
gryžti pas mane.

— Viską, ka tik nori, malo
ni karaliene, iszpildysiu, jeigu 
tik mane isz ezion paimsi.

— Nežadėk isz anksto! — 
sunkia sanlyga tau duosiu: pa
imsiu tave, bet ežia turėsi pa
likti savo brangiausia dalyka. 
Žvilgtelėjus in vaikelius, Ale
na pabalo ir tarė:

— Geroji karaliene, juk ne
norėsi isz manes reikalauti, kad 
ežia palikeziau savo mielus 
vaikelius ?

— O ar turi ka nors 'bran
gesnio už juos ?

— Neturiu.
— Na, tai jeigu nori pas ma

ne sugryžti, 'būtinai turi juo- 
dvieju iszsižadeti.

Po tu žodžiu Alena labai nu
lindo: ji jaute, kad negali ežia

ir reikalautu jos 
nužudyti. Todėl,

Gyvenimas ėjo kuosekmin-' 
ginusiai: visi jai lenkėsi, kiek
vienas norėjo jai tarnauti ir 
jos malone insigyti. Ir nors 
karžygis gražiaja savo žmone
le labai mylėjo, bet ji visados;

lies nelaimes. Todėl reikalavo 
sudeginti likusius daigtus, 
tai]) ir vaikus.

Karžygis, nors numanė, kad 
Alena, negalėdama ilgiau že- 
meje būti, turėjo gryžti iii sa
vo szali, bet taip buvo nulin
dęs kad visai nekreipė dėmesio 
in žmonių reikalavimus. Galu
tinai, kada nusibodo jam viso-

— Visi jus esate melagiai, 
szmeižikai! Kas iszdrys dar 
karta atkartoti tuos melagin
gus gandus, nukirsiu galva.-O 
kas iszdrys nuskliausti mano 
mylimus vaikelius, tas bus di
džiojo liūto auka. Kelusieji 
triukszma nutilo bet vistiek 
dar likosi juose didele vaiku
cziu neapykanta. Vaikucziai 
būdami rūpestingos senutes ir

TARADAIKA

Daugelis žmonių rugoja ant tu, 
Katrie pribuna isz angle- 

kasyklu kitu,
Labai gaspadines stramužije, 
l’ž mažiausia nieką ružija.

Negali tokiu ant kurdo laikyti, 
Turi su lazda iszvaryti, 

sako labai girtuokliauja, 
Ir didžiai mandrauja, 

O kaip susimusza, 
langus ir duris iszmusza,

Davadnos moterėles tokiu 
nelaiko, 

Tuojaus nuo kurdo iszvaiko.
* * *

Vienam pleise -buvo baliukas, 
Bet ne kas,

Tiktai juoku buvo invales, 
Ne vienas ilgai paminės.

Diena da sziaip taip buvo, 
Bet in vakara fain musztyne

Ba

Tai

siu iu savo pili. Ten tu tikrai ilgiau pasilikti. Bet kaip gai- 
kaip karaliene vieszpatausi o 4a savo mieli vaikucziai paili’k- 
asz ir mano tarnai klausysime ti!...
tavo insakymu.

Gražaus jaunikaiezio kalba'kj 
jai labai patiko. Ir nors Alenai!tuoj asz gryžtu in savo karali- 
rodesi, kad isz beribes padan- ja ir daugiau neatvyksiu, že- 
giu erdves girdisi burtu kara- men. 
lienes persfpejimas, tacziau, su
žavėta jaunikaieziu, 
jam savo ranka.

— Greicziau man duok atsa
kymą, — tarė karaliene, — nes

— Iszszoikusi isz lovos,' 
Alena pasilenke prie savo mie- 

padave • ganeziu vai'kuicziu, szirdingai.
į juodu pabueziavo ir tarė: “Ka- 

Karžygis nudžiugęs paėmė raliene, suteik man sparnus!
ja, pasodino ant žirgo ir pilių Asz, paliksiu savo vaikelius ir 
parjojąs su ja susituokė. skrisiu su tavim.” Į

'kurie judu priglaus.'pamatys! — Nusivilko drabu-l 
jus laukia mirtis. Ta- žius ir

— Nepakelsime, — atsake 
kad nepametus, apsi-(nuliūdę vaikucziai.

lyg saules spinduliai. Vienas'cziau, kur tik busite,'koks tik juose juos aplink savo 1-----
isz juodvieju 'buvo labai links-Į likimas judu patiks, insid'emo- liukus.
mas. Kada jis pradėdavo juok-j kite, kad niekuomet ir niekam Į Ir stebisi juodu, kaip liuosai 
tis, tai taip paveikdavo in k i-1 neparodyt umete savo sparniu-( skraido padangoj pau'kszcziai.

juodu pajudino savo 
pradėjo kilti 

auksztyn. Pakilę taip' lengvai 
nei greitosios 

nepralenkdavo, 
pajutę alki ir to; 
Laima, abudu

mylinczio tėvo , laimiu- žmonių

tus, kad ir tie turėdavo juok-iku.” Vaikucziai, prižadėjo 
tis. Del to ji ir praminė duokš-įnukes insakyma iszpildyti 
ninku.

Kitas talpai buvo malonaus >
veidelio, bet del kiekvienos
nors ir mažos nelaimes, grau-

i, at- sparnelius ir

I rioje pasidarė labai baisu. 
Jausdami esą sunkiame padė
jime, naszlaicziai labai nuliu-

i do o Veiksniuikas, gailedama- 
' sis broliuko ir saves, 'dejavo,Kada Verksni ūkas i r Juo’ks- 

niukas turėjo po septynetą me-' vaitojo, verke ir verke.
iU, i ryta, anksti, vaiku- 

kuri turėjo stoti ir cziai suvalgia likusi duonos 
vaikucziu tėvas karžygis. Ate- kąsneli, nežinojo nei ka daryti, 
jus paskirtai dienai, jis 
sveikinęs su

nei‘kur eiti. Tada J uoiksniulkas
pavedė Lire:
Jojo. — Turime kreiptis prie žmo- 

niu. Juk aukle sake kad esą la
bai geru žmonių, kurie naszlai- 
czius priglaudžia. ’ ’

Iszeja isz miszko, instojo in 
ilgai ėjo bet

niiikas isz namu prasiszalino, 
vėl dvariszkiai kėsinosi vai/ku- 
ezius nužudyti. Aukle labai del 
to dalyko nusigando ir, nore-j vieszkeli ir juo 
dama, iszgel'beti vaikuczius, p'ieko gero nepriėjo. Veiksniu- 
pnsiaunaktyj pakele juos isz 
miegu, aprengė, indejo maisto 
ir, slapta iszvedus už vartų,
ta re:

— Eikite, vaikeliai, kur ju- 
su akutes nesza. Rasite geru

— Broliuk, aplink nėra jo
kio žmogaus o saulele taip la
bai kepina, — nusivilkime vir- 
szutinius drabužėlius: juk ežia 
niekas mudviejų sparniuku ne-

atsibuvo,
Susirėmė Lietuviai su Lenkais, 

Mozūrais ir pučais.
0 kad Lietuviu mažiau buvo, 
Tai nuo “braciszlku” pusėti

nai gavo,
Katrie kietus sikriblius turėjo, 

Tai in skutus suteszkejo, 
Nereikejo namon neszti, 
Turėjo in szali 'numesti,

Kad tai tik butu trukus

Tai nieko, bet truko ir 
makaule.

Ir sziadien ne vienas dejuoja
Su kiaura galva linguoja,

■ Už tai czesni puiku turėjo,

nestovėjo, 
Tai ne vienas ne burnoj nieko 

neturėjo.

Kai]) žmones tai]) padaryti 
gali,

apsieina, 
•Sudėti pinigai in kiszeniu 

nueina.
* * * /

Tieji musu pabijotai,
Tai tikri vari jotai, 

Taip žmones sukvailino, 
Ir pasikėlime sutrukdino.

f) ka apie tikėjimą, tai nėra ka

Reikia veluk nutylėti.
Vieni tauta gaivino,
O tikėjimą marino, 
Per pirsztus žiurėjo, 

Nieko ant to nekalbėjo.
Su tikėjimu tiek to, 

Bile drūtas savo tautoj, 
Ir ka mes sziadien turime, 
Tamsybėje ir nedorybėje 

gulime, 
Dievui ir mamonai 

tarnaujame, 
Jaustos puikios savyje 

. neturime.
G irtybe, 

Tai ramybe.
Bažnycziu pristatė, kad ki

tiems neapsileisti, 
Kad paskui isz tos Ibažnyczios 

kunigą iszmesti. 
Kai-]) tai sziadien daugeliose 

. vietose girdėti., 
Isz savo dvasiszko tėvo ne- 

užganadinti.
Visi ant Lietuviu įpirsztais 

bado,
Už neiszinintingus juos atrado. 

Lietuviai ir politikoj, 
Toli nuo kitu atsiliko, 

Nors sutverineja kliubus, 
Tai del to kad gervino bus.

Amerikonai tai pažino, 
Kad del Airisziu bernaujam, 

Už stiklą niunszaines pri- 
tarnaujam.

Vakare tiems valkeliams gi- skraidė Ikad 
kregždutes j u 

Pavakaryje, 
pamate dideli
nusileido, apsivilko drabirže- 

! liais ir prieja prie'pirmojo na- 
hno, palklabeno in duris. Namo 
'savininke, pravėrusi duris ir 
ipamacziusi tokius instabius 
auksaplaukius vaikuczius, nu
stebo ir nedrąsiai paklausė:

— Ko judu norite, mažy- 
cziai ?

— Alkani esame. Gal gautu
me nors po trupinėli duonos,— 
atsake Juoksui ūkas.

Motore, nors ir nedaug turė
jo duonos bot pasigailėjusi 
vaikucziu, davė vienam ir ant
ram po gabalu duonos. Vaikai 
gardžiai suvalgia 'duona, padė
kojo ir iszejo.

Prie ja prie kito namo, pra- 
sze vandens. Szeimininkai juos 
meiliai priėmė ir davė p’o puo
deli pieno. Sutemus priėjo prie 
treczio namo ir nedrąsiai pa- 
prasze nakvynes. Bet to namo 
savininkas storu balsu suszu- 
ko:

— 0 koki darba judu moka
te?

— Nieko nemokame!
— Tai kuom man užmokėsi

te už nakvyne.
— Pinigu mudu neturime!
— Gal galesite man parnesz- 

ti žabu isz girios?

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

Dirba Parasziutus Prie Muzikes

Viena isz didžiausiu parasziutu dirbtuvių, idant priskubint darba, bosas fabriko paleidžia fonografa kad dar sininkes butu smagesnes ir turėtu didesni upa prie darbo. Parasziutai yra tai dideli parasonai su kuriais lekiotojai nusileidžia laikę pavojaus.

2%x4 coliu Didumo, 327 Puslapiu; 
Juodi Paauksuoti Audeklinei Apda
rai. Aiszkus drukas; labai smagi 

knygele.. Rodykle:

Bažnytinis metu padalinimas. 
Pasnikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetines.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu.
Du didžiausi meiles prisakymai.
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles ir 
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos.
Psalme 45.
Giesme Szventas Dieve.
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažinties. 
Perkratymas sanžines.
Maldos priesz pat Iszpažinti. 
Imdamas nuo kunigo iszriszima. 
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus.
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos. 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus. 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo.

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka. 
Paskiaus atiduodamas Dievui gar

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Malda su visuotiniais atlaidais.
Malda prie Szv. Sakramento po 

Komunijos.
Garbinimas
Malda
Malda
Malda
Malda

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

kalbamas.
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
Litanija prie Szv. Antano isz 

Padvos.
Malda prie Szv. Antano.

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

Szv. Sakramento. 
Tamosziaus. 
Vieszpaties Jėzaus. 
Panos Szvencziausios 
Bernardo prie Szv.

apsi-
Heme-Į CT-

man isz ano saulinio vandens?
— Negalėsime: esame per 

silpni, — dar liūdniau atsake 
vaikucziai.

Tada szeimininikas suriko:
— Tai eikite sau, isz 'kur 

atėjote! Dykaduoniams ir val
katoms mano name nėra vie- 

Vaikucziai, negave nak
vynes kaime, nuėjo miszkan ir 
apsinakvojo.

Sekanczia diena, vela juodu 
slkraide padangose drauge su 
paukszteliais o atėjus vakarui 
nusileido žemen, nuėjo praszy
ti kaiman valgio. Ir dabar ge- 
ri žmones juodu ipavalgydmo, 
pagirdė, bet nakvynėn priinir 
ti ne vienas nenorėjo. Vaiku
cziai ir szi karta, negave nak
vynes kaime, daugiau jau ne- 
dryso praszyti. Vėla jiedu bu
vo priversti nakvoti girioje.

Bet oras darėsi kas karta 
szaltesnis. Vaikucziai, neturė
dami prieglaudos, suitraukia 
drebėjo ir dejavo:

— Ak, kad nors koki darba 
dirbti mokėtume!

Viena diena berniukai atke
liavo in dideli miestą; gatves 
buvo lyg kimszte žmonių pri- 
siikimszusios. Niekas ju nekrei
pė dėmesio in tuodu auksa
plaukiu berniuku; iszvaiksz- 
czioja jiedu visas gatves neži
nojo kur ipasideti. Pastebėja, 
kad vienu ’didžiųjų namu du
rys atdaros, ir valandėlė pa- 
manste ar eiti ar ne, inejo vi
dun. Viduje vieszpatavo tyla. 
Vaikucziai, atsargiai slinkda- 
mi minksztais kilimais, priėjo 
prie mažo, apstatyto gėlėmis 
kambariuko, kurio viduje sto
vėjo lovele o joje miegojo isz- 
blyszkes nejudantis kūdikis. 
Aplink lovdle stovėjo keletas 
poniu, kurios užsidengusios 
skarelėmis veidą, gailiai verke.

Verksniulkas, tai pamatęs, 
taip graudžiai apsiverike, kad 
mirusio kūdikio motina, pakė
lusi galva, žvilgtelėjo in ver
kianti ir isztiesusi in ji rankas, 
tarė:

— O, gerasis vaikeli! Tur
būt Dievas atsiuntė tave, Ikad 
mane paguostum. Tu liksi vie
ton mano mirusio sūnelio ir ta
ve, kaip ir ana savo vaikeli, 
szirdingai mylėsiu. Tat likis 
pas mane! Paskui, atsikreipu
si in Juolksniuka, tarep

— 0 tu, kuris szaltai žiurė
jai in veTkiancziu aszaras, esi 
negeras kietaszirdis. Iszsinesz- 
dink isz ežia kuogreieziaušiaij 
kad tavęs daugiau nematy- 
cziau.

Tada Verksniukas greit nu
stojo verkes ir tarė:

— Kas ka nors padarys ma
no broliukui, — man padarys. 
Taigi, geriau isz bado numir
siu negu su juo persiskirsiu.

Tai pasukęs, paėmė savo 
broliuką už ranlkos ir skubiai 
iszlbego in gatve. Niekur neras
dami mieste prieglaudos, juo
du iszejo isz miestelio, isztiese 
savo sparniukus ir toli nuskri
do. Pailsę ir iszalfke, vela nusi
leido žemen. Atsidūrė ties se
nu malunu ir pamate atdara 
pasziure, inejo vidun ir insika- 
sia szieno kugin, užmigo. Se-

— O gal galėsite pamešztis

Misziu Mald. uz Duszias mirusiųjų. Į<anįį rvfa gzeimininlkaS, iuejaS 
Szv. Sak. Įpasziuren ir pamatęs miegan- 

i ežius vaikuczius, suprato kad 
juodu yra naszlaieziais ir nu
sprendė juos paimti globom 
Mažucziai gyveno. Bet toji 
globa nepatiko malūnininko 
tarnams, kurie kaip inmany- 
dami juodu skriaudė.

(Bus daugiau) 
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI^

Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo.
Maldos po palaiminimo !

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
Giesme Laba Nakt.
Ministranturas.

Tiktai 98 Centai
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA.



Žinios Vietines
___________________________________ "B 3£ P E E ’ ’ MAHANOY CITY, PA.
Isz skailliaus 68 vyruku, ĮApvaiksztinejo Sukak-

pripuola

Žid'žiu-
Heights,

] —< Sukatoje pripuola Szv. 
Agotos o Nedelioje Szv. Dara
tos, taipgi ta diena 
Szv. Szeimynos.

— Ponas Franas 
nas, isz Shenandoah
lankydamasis mieste, atlankė 
ir redakcija “Saules” nes yra 
musu senu skaitytojum.

— 'Nedelioje, litą vai. ry
te, Szv. Juozapo bažnyczioje, 
Kun. P. C. 'Czesna suriszo maz
gu moterystes Franciszlka Bo- 
bilniute, 90 S. Alain uly., su 
George Frunzi, isz Filadelfi- 
jos. Po saldžiai kelionei jau
navedžiai apsigyvens Filadel
fijoj.

— Ana diena likos surisz- 
ti mazgu moterystes daktaras 
William Haniseik, sūnūs Sabi
nos Hanisek, po tėvais Rinke- 
yieziute, 901 AV. Centre uly., 
su pana Elzbieta Deremer, da- 
žiuretoja ligoniu isz Phillips
burg, N. J., Katalikiszkoj baž- 
nyczioj Jenkintown.

—< Ugnis kilo Utaminlke, 
laike piet, kambariuose Wil- 
liamo AlcCormick, Coffee na
me, 34 AV. Centre uly. Bledes 
mažai padaryta, tik per durnus 
ir vandeni.

! >— Visi anglekasiai kieto
je ir minksztose anglių kasyk
lose, visokio amžiaus nebus 
traukiami in kariuomeniszlka 
tarnysta per tris menesius nes 
ipaJgal valdžios apskaityma 
anglių yra trukumas apie 
milijonu tbnu.

Mahanoy Plane, ,Pa. f Ata
riate, dvieju metu dukrele Jo
nu Borisu (motina po tėvais 
vadinosi Kaminskiute), mirė 
Nedelioje Ashlando ligonbute- 
je. Bus palaidota su pamaldo
mis Szv. Liudviko bažnyczio
je, Ala.izevilleje. Graborius O- 
raviezius laidos.

kurie stojo ant kariszkos per
žiūros, Allentown, Pa., praeita 
Sukata, Sausio [Jan.J 29-ta d., 
30 isz ju perėjo pasekmingai 
sveikatos egzaminą. 18 likos 
priimti in kariuomene, 12 in 
laivyną. Sekanti vyrukai likos 
priimti prie tarnystes:
Mahanoy City, Pa.

Clinton J. Richards 
Daniel J. Sieck 
Thomas 
Michael 
John F. 
Richard 
Peter P. Alansky 
Edward H. Blackwell 
Philip R. Serano 
William C. Althoff 
Joseph J. Killian 
Robert B. Miller 
Joseph J. Weber 
Emil M. Rovnyak 
William F. Bolinsky

tuves Gimimo Dienos
Vyras 86 m. Pagyveno] Moka Ne Tik Joti Bet 

Tik 3 Sanvaites Su
18 m. Pacziule

tai
60

Frackville, Pa. f (Atkarto
jame szia žinute del tuju kurie 
klausė apie mirti V. Barauc- 
ko). — Musu senas skaitytojas 
Vincas Barauskas mirė Lap- 
kriczio-Nov. 5 d., 1943 m. Ve
lionis buvo czionais gerai ži
nomu, pribūdamas in Amerika 
da jaunu vyruku ir aipsiigyve- 
no Gilbertone. Velionis sirgo 
anglekasiu dusuliu beveik tris 
metus. Paliko paczia Agota, 5 
dukteres ir du sūnūs isz kuriu 
vienas randasi kariuomeneje. 
Buvo geru 'žmogum ir geru te- 
yu del savo szeimynos ir turė
jo dideles laidotuves.

SHENANDOAH, PA

— Seržantas Albertas Ži- 
džiunas, kuris randasi karisz- 
koje tarnystoje ana diena su- 
gryžo ant tarnystes in Camp 
Gordon, Johnston, Florida, po 
atsilankymui pas savo tėve
lius ir pažinstamus. Seržantas 
Albertas iszrodo gerai ir yra 
sveikas. Sugryžo automobi- 
lium vienas ir perdetinis davė 
jam kėlės dienas ant pasilsio 
po. taip ilgai kelionei.

William Penn, Pa. f Juozas 
Pajonis (Peil), kuris kitados 
czionais gyveno bet nuo kokio 
tai laiko aipsigyveno Tuscaro- 
roje, mirė Subatos ryta namie. 
Velionis buvo gimęs Lietuvoj, 
pribūdamas in Amerika da 
jaunu vyruku, apsigyvenda
mas William Penn. Paliko pa
czia Rože, tris sūnūs, dvi duk
teres ir szeszis sūnūs. Likos 
palaidotas Seredoje per gra- 
boriu Želoni.

J. Balish
J. Foley
Shock
W. Zebel

Morea, Pa.

Peter J. Thornton

New Philadelphia, Pa.

Joseph J. Sabaitis 
William J. Chernes 
John A. Eames 
Daniel A. Dauksis 
Bernard V. Kertavage 
Percy A. Lokitus 
Adolph A. Pittman

Barnesville, Pa.

Howard B. Smith
Harry
Elmer

G. Holman
J. Davidson

Park Place,

Frank

Pa.

K. Humes

Kaska, Pa.

John P. Novack
Ralph Nothstein

Middleport, Pa.

Peter J. Shappella

Shamokin, Pa. f Ona, myli
ma pati Antano Gedmino, 1215 
Pulaski Ave., mire 2 d. Lap- 
kriczio-Nov., 1943 mete, susi
laukus 60 metu. Velione buvo 
gimus mieste ir apsivedė 1901 
mete, prigulėjo prie keliu baž
nytiniu draugyscziu. Paliko 
dideliam nuliuldime vyra ir du 
sūnūs kurie randasi kariszko- 
je tarnystoje, vienas Italijoj o 
kitas nežįne kur. Velione 'buvo 
mylėta nuo visu tuju su ku
riais turėjo pažinti ir mylėjo 
labai skaityti laikraszti “Sau
le.” Ir mes dalinamės gailės- 
czia su likusia szeimyna.

Pagavo Didele Zuvi

Wallace McMillan, isz Win
nipeg, Manitoba, preziden
tas tenaitinio žuvinio kliu- 
bo, ana diena pagavo szita 
žuvi kuri svėrė 60% svaru, 
buvo 30 coliu storia ir 53 co
liu ilgio. Yra tai didžiausia 
žuvis veisles salmon.

ISTORIJE apie Gregorius, 
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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Musu prezidentas Franklin 
D. Rooseveltas apvaiksztine- 
jo savo gimimo dienos su
kaktuves Sausio-Jan. 30 d., 
sulaukės 62 metu amžiaus. 
Padekavojo jis visiems gy
ventojams už j u gerus veli- 
nimus. Prezidentas yra labai 
pailsės kariszkais veikalais.

Brooklyn, N. Y. — Priežodis ■ 
mus mokina jog senatve nieka
dos negali sutikti su jaunysta 
ir tieji žodžiai teisingai iszsi- 
pilde 
kuris 
metu 
veno
Senas kvailys dabar jeszko 
persiskyrimo nuo savo pa- j 
cziules. Priežastis atsiskyrimo] 
nepaduota.

ant 86-metu James Hart' 
nesenei apsivedė su 18 
amžiaus mergina ir gy 
su ja tik tris sanvaites.

Drebėjimas Žemes Ve
la Padare Daug Ble

des Turkijoj

Rado Kunigą Negyva 
Klebonijoj

Parox, Pa. — Kun. Tamo- 
szius Coningham, klebonas 
Szv. James parapijos czionais, 
likos surastas negyvas per pa- 
rapijonus. Kunigas sirgo ant 
szirdies ligos. Buvo jis 42 me
tu amžiaus.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Nakara, Turkija — Smarkus 
drebėjimas žemes, Turkijoje, 
padare daug bledes mieste Ge- 
rereda, užmuszdamas ir su
žeisdamas daug isz tenaitiniu 
30,000 gyventoju. Drebėjimas 
tęsęsi ilgiau kaip 50 sekundų.

Instabule Gruo. 1 d. drebėji
mas užmusze 2,084 žmones, su
žeidė 1,684 ir sugriovė 3,321 
namus. In szeszes dienas vė
liaus naujas drebėjimas užmu
sze 658 žmones ir sunaikino 29 
kaimelius. Anatolija likos su
kratyta smarkei per drebeji- 
ma žemes kuris užmusze apie 
30 tukstanczius gyventoju po 
tam da tvanai prisidėjo prie 
tos nelaimes,

100,000 Žydu Užmusz- 
ta Italijoj

London — Daktaras Nahum 
Goldman, tarptautiszkas pir
mininkas Žydiszko komiteto, 
kuris rūpinasi Žydu padėji
mu, apreiszke laikraszcziuose, 
buk dabar Žydams Italijoj yra 
arsziau ne kaip buvo už vai 
džios Mussolino.

Daktaras Goldmanas ap
skaitė buk in laika paskutiniu 
szesziu menesiu szimtas tuks- 
tancziu Žydu likos iszskersti 
per Vokieczius ir iszguiti isz 
sklypo.

Paskirstymas Maisto
Ant Mėsos, Tauku ir Sūrio— 

Rudi ženkleliai V ir AV, kny
gutėje nr. 3 yra dabar geri ir' 
pasibaigs Vasario-Feb. 26 d J 
X ženkleliai prasidės nuo Va-j 
sario-Fdb. 6ta o pasibaigs Va
sario-Feb. 26 d.

Maistas bleszinese — Žali j 
ženkleliai G. H ir J, knygu
tėje nr. 4 yra dabar geri ir pa
sibaigs Vasario-Feb. 20 diena, j 
Ženkleliai 'K, L ir AI taipgi yra 
geri, o baigsis Kovo-March 20.

Cukrus — Ženklelis nr. 30, 
knygutėje nr. 4 yra geras ant 
penkių svaru cukraus ir bus 
geras lyg Kovo-March 31 d. Į

Czeverykai: — Ženklelis nr. 
18, knygutėje nr. 1 yra geras 
del vienos poros czeveryku lyg 
atidėtam laikui. Eroplaninis 
ženklelis nr. 1, knygueteje nr. 3 
taipgi yra dabar geras ir abu
du bus geri iki da nepaskir
tai dienai.

Kukarkauti

4

Ellen, Laura North, 19 me
tu, isz Hollydale, Cal., ne tik 
yra gera jodike ir moka val
dyti arklius bet taipgi ir yra 
gera kukarka.

Sūnūs Nuszove Tęva
Kuris Norėjo Užmuszt

Motina
Chicago, Ill. — Jonas Ver- 

burgas, 19 metu amžiaus ko- 
lieka, kuris nuszove savo tęva 
ant smert, likos paleistas ant 
liuosybes per koroneri.

Emilija Verburgiene, moti 
na vaikino ir 17 metu Mare — 
jo sesuo, prisiege jog tėvas nuo 
ilgo laiko nedirbo ir pragerda
vo visus pinigus uždirbtus per 
jas. Pasigėrės muszdavo visus 
ir pasielgdavo nepriderencziai.

Kada parėjo ana diena na
mon, gerai užsigėręs, pradėjo 
paczia nemielaszirdingai plak
ti, ka matydamas sūnūs, pa
griebė revolveri isz artimos 
szepos, szaudamas in tęva ap
gynime motinos, kada paregė
jo jog tėvas smaugia gyvasti 
isz jos.

HI ■■■!> I . kjjĮMį

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Cyclops - 
didžiuolis, 
kuose. 

smarkus gyventojas.

Vien-akinis 
senovės lai- 

Buvo jis labai
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IR SENOVĖS GYVENTOJAS CYCLOPAS
GALĖJO MATYTI TAI

Ka matyt?
Kad elektriko pajėgu kainos yra dabar daug mažesnes 
negu kitados buvo.

Kaip tu sakai?
Teisybe. Dabartine vidutiniszka szeimyna sunaudoja 
du kart tiek elektrikos pajėgu už tiek pat pinigu kiek tu
rėjote mokėt 15 metu adgal.

Nustok jau, nustok! Man iszrodo kad mano elektriko bila kas 
meta yra didesne.

Ar žinote kodėl? Nes dabar naudojate daugiau elektri- 
kiniu intaisu, kad jusu naminis gyvenimas butu lengves
nis ir parankesnis. Pavyzdžiui, turite elektrikini pecziu 
ar ne?

Teisybe. Pirkome ji — apie penkis metus adgal
Ir nupirkai skalbiama maszina del paczios, ar ne?

O kaipgi? Nenorime senoviszku budu.
Ar pirkote elektrikini szaldytuva, priesz kare, ir elekta 
kine vedykla (fana)?

Gerai, gerai. Jus laimėjote, jus teisybe.
Ne—jus laimėjote. Nes jus laimejot geriausi namini tar
ną—elektriką. Ir už labai žema kaina.

Teisybia kalbi, brolau!
Idant Laimėt Kare—1944 Mete—Pirkite Daugiau Bonu!

PENNSYLVANIA Hffi'EI! & LIGHT COMPANY

į RASZYMO I 

j 64 pus., Did. 5x7col. | 
I Tiktai, 10c. $
* s

"SAULE” 
| MAHANOY CITY, PA. |

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

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


