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Finlandija Taikosi SuRusija
Isz Amerikos
MILIJONIERIUS NE
GALĖJO ISZLAIKYT

GEROVES

Lietuviai Apvaikszti 
nes Lietuvos Ne
priklausomybe

poNew York — Lietuviai 
visa Amerika apvaiksztines 
26-tas sukaktuves Lietuvos 
Nepriklausomybes, 16-ta d.

Trauks Ūkininkus In
Kariszka Tarnysta

rSk“‘Nori Atsikratyti
Nuo Vokietijos20,000 Žmonių

Washington — Valdžia ap- 
laike raparta apie baisu pasi
elgimą Vokiecziu su mažu 
sklypeliu Holandija, kuria nu-! 
tarė visai isztremti nuo szio

Washington — Tieji vyrai, 
Vasario. Taja sanvaite dauge-! kurie likos paliuosuoti nuo ka-!
lis Lietuviu bažnycziu, kliubuj riszkos tarnystes kad jie buvo pasaulio. Nuo Gegužes mene-Į

___ ; ____ _______  ir drauguviu apvaiksztines reikalingi dirbti ant ukiu ir šio, 1940 meto, Vokiecziai isz-i 
milijonierium tik per keturesj prigulineziai taja svarbia die- 
sanvaites o priesz tai dirbo 
sunkei ant savo užlaikymo, 
Maksas A. Andersonas, mirė 
czionais nuo gero gyvenimo ir 
pervirszinio sportavimo.

Andersonas aplaike žine nuo 
advokatu isz Szvedijos buk jo 
dede mirė ir paliko jam visa 
savo turtą susidedanti suvir- 
szum isz milijono doleriu tur
to. Advokatai prisiuntė jam 
keliolika tukstaneziu doleriu 
kaipo rank-pinigiu. Anderso
nas aplaikes pinigus, pradėjo 
gyvent karaliszkai. Daktarai 
nutarė jog Andersonas nepa
pratęs prie tokio gyvenimo to
dėl turėjo mirti.

Andersonas nepaliko czio
nais jokiu giminiu todėl vai 
džia paims visa jo turtą.

Turėjo Mirti
Duluth, Minn. — Būdamas

Ant Viso Amžiaus In 
Kalėjimą Už Pavogimą 

Guminio Rato
Huntington, W. Va. — Kada 

sudžia T. N. Taylor nubaudė 
Roberta Bayles ant viso gyve
nimo in kalėjimą už pavogimą 
guminio rato nuo automobi- 
liaus, prasižengėlis isz baimes 
net apalpo.

West Virginijoj tiesos paro
do buk jeigu žmogus buna ap
kaltintas tris kartus už ta pati 
prasižengimą tai gali būti nu
baustu ant viso amžiaus in ka 
Įėjima. Bayles yra 40 metu am
žiaus ir yra nepataisomu pra
sižengėliu.

na ir inteiks rezoliucija prezi
dentui Rooseveltui kad po ka
rei sugražinti laisve Lietuvai.

Vėlino Pasikart Ne 
Kaip Eit In Mokslaine
Williamsport, Pa. — Dvyli

kos metu amžiaus Emerson 
Trick likos surastas tėvo tvar
te kabantis ant virvutes. Prie
žastis savžudinstos buvo ta, 
jog tėvas prispyrinejo eiti in 
mokslaine o vaikas baisei ne 
kente mokintis ir vėlino pasi
kart ne kaip mokintis. Kuna 
pasikorelio surado jo brolis 
kada nuėjo in tvarta szerti 
gyvulius.

Miega Tik Du Kartus 
Ant Sanvaites

Columbus, Ohio — Czionais 
randasi žmogelis kuris miega 
tik du kartus per sanvaite. 
Dirbo jis naktimis tūloje kan- 
celarijoj ir taip atprato nuo 
miego jog galėjo iszlaikyti ke- 
turės naktis. Dabar jis yra da
raktorium mokslaine j e o kad 
alga neužtenka ant iszmaitini- 
mo jo szĮeimyneles, aplajike 
darba naktimis fabrike. Po už
baigimui darbo Subatoje jis 
miega per visa diena ir Nedė
lioję.

Naujas Budas Pasisvei 
kinimo Ant Ulyczios

Tėvas Užmusze Tris
Savo Vaikus Ir Pats

Save

tokiu budu iszsisaugojo nuo žudė 20 tukstaneziu Holandie- 
tarnystos, bus szaukiami ant ežiu o 300 tukstaneziu iszbego 
tarnystes be tolimesnio iszsi- isz savo tėvynės jeszkoti prie- 
kalbejimo. Isz tos priežasties 
bus didele permaina ant ukiu.

Rusai Paėmė Szepe- 
tyvko Miestą

London — Rusai ana diena 
paėmė dideli geležkelio miestą 
Szepetyvka, tik 27 mylės nuo 
Lenkijos rubežiaus. Isz ten Vo- 
kiecziai aplaikydavo visa mai 
sta ir amunicija del savo karei
viu. Keturi pulkai Vokiecziu 
likos apsiaubti ir iszskersti lyg 
paskutiniam.

22,200 Musu Nelaisvi’!
Suszaudyti Ir Niikan- 

kyti Ant Smert

’ glaudos kituose sklypuose,
120,000 Žydu likos iszguita ar 
ba nusiunsti in Vokietija kai
po kariszki nelaisvei prie vi-1 
šokiu sunkiu darbu. Nors Vo
kiecziai prispaudineja Holan- 
dieczius visokiais budais bet 

i tieji laikomi drueziai ir kovoja 
I už savo laisve.

Washington — Valdžia da- 
girdo, isz tikrųjų szaltiniu, 
kad 2,200 Amerkonai ir 20,000 
Filipinų likos iszskersti, nu- 
kankyti ir suszaudyti, Camp 
O’Donnell per Japonus, nuo 
kada toji sala gavosi in rankas 
tuju žvaira-akiniu szetonu bet 
vėliaus likos isz ten iszguiti. 
Amerika nusiuntė protestą in
Japoniszka ciesorių už toki viu, kuriuos gabeno isz Itali- 
barbariszka pasielgimą su ka
reiviais.

Amerikonai Paskandi 
no 12 Japonu Laivu

Vokiecziai Iszžude 20,000 
Holandiecziu; Jeruzalemas 
Bombarduotas; 2,464 Nusken
do Su Vokiszku Laivu; Ameri- 
kaTrauks Ūkininkus In Karisz-

? . X - Į •

ka Tarnysta; Lietuviai Ap
vaiksztines Lietuvos

Nepriklausomybe
Rusai dabar kovoja prie Lu

gos su visu smarkumu, perkir-Washington — Amerikonisz
ki submarinai paskandino 12 to visus geležinkelius o Ukra- 
Japonu laivu in du me Ijinoje apsiaubė deszimts Vo- 
nesius, ant Pacifiko mariu su kiszku divizijų susidedant isz 
didėlėms bledems. Pagal vai- 100 tukstaneziu kareiviu, pri- 
džios apskaityma tai Ameri- versdami juos ant pasidavimo 
konai lyg sziol paskandino 584 arba būti suszaudytais. Rusai 
Japonu laivu su 12,380 karei- in tris menesius paskandino 
viais.

2,600 Nuskendo Su
Dviem Laivais

London — Žinios skelbia buk 
Allijentu submarinai paskan
dino du Vokiszkus laivus,! 
artimoje Gretos su 2,600 karei-

tris Vokiszkus transportus 
su kareiviais, amunicija ir 
maistu. Daugiau kai 40 kaime 
liu ir miesteliu likos paimti 
per Rusus. Visa aplinkinė ant 
80 myliu, Latvijos rubežiaus 
likos paimta per Rusus.

Stokholmas, Szvedija — Finlandija jesz- 
ko taikos su Rusija ir paliauti būti po Vokiszku 
padu todėl Vokiecziai dabar kerszina kad isz- 
trems visus jos gyventojus ir sulygins ju namus 
su žeme jeigu Finlandija savo kerszta iszpildys 
ir padarys taika su Rusija.

Badai Vokiecziai apiplesze visa Holandija 
nuo visko ir iszžude daugiau kai 20 tukstaneziu 
gyventoju.

jos kaipo nelaisvius, visi lai- 
voriai taipgi žuvo.

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

Jeruzalemas — Vokiecziai ana diena 
bombardavo Jeruzalemo miestą numesdami 
bombas ant keliu svarbiu namu kuriuos sulygi
no su žeme. Keli žmones likos užmuszti.

Amerikonai Pietiniam Pacifike Purvyne Ir Vandenyje

Lynn, Mass. — Pati Frank 
Koleskio, sugryžus praeita Su- 
bata isz darbo, rado namie 
baisu atsitikima.

Frank Koleski, laiszku ne- 
ant* ulyczios.’In ^ietUankirio sziotojas, užmusze tris savo 
pasisveikinimo užveda karisz- vaikus> sužeide tarnaite ir Pat3 
ka saliutacija - pridėjimo nusižudė. Szia tragedija užti- 
rankos prie kaktos. Yra tai:ko P- Koleskiene sugryžusi na- 
daug geresnis ir garbingesnisira0 isz darbo' Ji dirbo uakt1' 
pasisveikinimas ne kaip pada- m’s- 
vimas rankos. Daktarai tvirti
na buk 90 procentą užkreczia- du sunelei 6 ir 2 metu amžiaus 
mu ligų praplatina žmones per lr dukrele 5 metu amž. Ketvir- 
ranku pasisveikinimą. Karisz-j tas ju vaikelis, jauniauses, isz- 

liko nesužeistu.
Tarnaite, sulyg kaimynu 

praneszimo, dar gyva tapo nu
gabenta in ligonbute.

Priežastis tragedijos, pagal 
kaimynu, buvo girtuoklyste.

Minneapolis, Minn. — Czio
nais protingi žmones pradeda 
investi nauja būda pasisveiki
nimo su savo pažinstamiems

ka saliutacija privalo visur 
prasiplatint.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

nusižudė. Szia tragedija užti-

Užmusztie j i. vaikai. buvo:

MB

te*#.
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Tokius kelius turėjo naudoti Amerikoniszki kareiviai kada užėmė Bougainville ant 
Solomonu, pakol Amerikoniszki inžinieriai nepadare geresnius kelius del troku. Karei
vis Gonzales plaukia per upe su pagialba baliono idant dasigauti ant kitos salos Pacifi- 
ko mariose. Amerikoniszki mirinai stengėsi isztraukti traktori nuo ju laivo, ant kranto 

-- it----------- priesz nusileidimą saules.-----------it-----

London — Allijentu submarinas paskan
dino Vokiszka laiva ant kurio radosi 2,464 ka
reiviai ir visi nuskendo drauge su laivu.

Hitleris iszdave atsiszaukima in visus gy
ventojus Vokietijoj kad visi vyrai, nuo 51 lyg 
|60 metu bus szaukiami in kariszka tarnysta. To
kiu budu Hitleris mano aplaikyt 900 tukstau- 
cziu nauju auku ant kariszkos skerdynes.

Allijentu eroplanai numėtė 134 tonus bom
bų ant salos Rabaul kur padare milžiniszkas 
bledes ir suszaude 254 Japonu eroplanus in tris 
dienas.

Rusai insigavo in Luga o nius laivus, 
kiti pulkai užėmė Batetskaja 
kur apsiaubė daugeli Vokie- Allijentai kėlės dienas ad- 
ežiu su didėlėms bledems. Ant «al Paskandino Vokiszka tran- 
Ukrajinos Rusai gavo in slais-j sPorta su kareviais ir amuni- 
tas deszimts Vokiszku divizijų-clJa- _________________
ir paskandino 33 transport!- ( skaitykit “SAULE” PLATINKI®
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Kas Girdėt
Berlino reidio pranesza buk 

eziadien Vatikano (Popiežiausį 
miesto) sargyba, kuri suside
da isz 2,300 kareiviu, aplaike 
regulariszikus karisz'kus gink
lus in vieta senoviszku medi
niu kuju, maszininiu karabinu 
ir armotu kaipo ir naujausios į 
mados mandieras. Taip garsi-j 
na Berlinas bet ar tieji karei - < 
viai yra po valdžia Popiežiaus 
ar Vokieeziu, tai sunku i n spė
ti.

[Nors .aficierius užprotestavo 
J priesz toki bjauru pasielgimą 
ibet likos nustumtas iii szali su 
kerszinimu suszaudymo.

Ant rytojaus tasai aficierius 
dažinojo nuo tuju barbaru buk 
ligoni užkalė gyva grabe su 
szesziu coliu vinimis. — Taip 
tai Vokiecziai pasielginejo su 
sei ganeziais nela isveis.

ka trijų menesiu 1,800,000' nais, nes tik tokiu budu o ne 
szmoteliu muilo. i namie sėdėdami ir straikuoda-

----------------- : mį U£ niekvlg) galime jiems su- 
SZETONAI JAPONAI sr.elpti, kurie kovoja už musu 

----------- 'j ir viso svieto laisve ir apginti 
Pn------------------------------------mus nuo tokiu szeton.i koki

yra Japonai.

Carter Glass Yra Seniausiu Senatorium Tikriauses K abalas

Laike kariszkos viešnios 
tuosius ]taškutinius kelis 

ltus, gyventojai Amerikos 
lužtemino vieno svarbaus atsi- I
tikimo o tai yra: visiszkas ap- 

i simalszinimas ir dingimas Ai 
'risziu. Senesni gyventojai at
simena ka. tai Airisziai iszdari- 

Pulk. Povylas Žadeikis, I/ie-'11^’0 kltados> Airisziai atsižy- 
. mojo visur, buvo jie girdėt ir 

matyt visur. Diena Szv. Patri
ko a p va ik szt i nėjo su savo ža
lia vėliava ir visose pralkall'bo- 

'se priminėjo apie Irlandija.
Airisziai buvo czion vis- 

kuom. O sziadien? Ne girdėt 
; ne matyt ju. Sziadien ap- 
vaikszcziojimuose ju vėliavos 
nematysi. Ar-gi Airisziai din- 

. !go ar iszsikrauste kitur? O ne. 
Kaip buvo taip ir yra Airisziai. 
Bet — toji kare ne ant smoko 
daugeliams.

Pirmiausia, jog didesne dalis 
Airisziu priguli prie revoliuci- 
jonieriszkos Airiszines draugu- 
ves “Sin Fein” (tariama Szin 
Fein). Yra tai užsikieteja ne
vidonai Anglijos.

tuviszikas pasiuntinys iii Suv. 
[Valstijas, pasakė czionais pra
eita. Nedelia'kad “Rusija daro 
yis'ka kad užimti musu sklypą. 
'(Lietuva) nesi Lietuva ne yra 
taip galinga ir drūta bet nesi
randa ant svieto tokios gink
luotos galybes kuri mums at
imtu tiesas apturėti liuosybe 
kaipo tauta.”

Žadeilkis įkalbėjo czionais in 
delegatus isz 21 valstijų ant 
susirinkimo Lietuviu ant ku
rio nutarta ir suraszyta rezo
liucija idant prezidentas Roo
se ve] tas stengtųsi sugražinti 
laisve ir neprįgulmyibe Lietu
vai pakol da Vokiecziai bus 
iszguiti isz Lietuvos.

Szveicariszlkas lai'krasztis
‘ Gazette de Lausanne” pra- 
nesza žinias isz Vokiszko frun- 

. to 'buk gyventojai Austrijos 
pranaszauja buk kare pasi
baigs in laika trijų menesiu. 
Austrijokai yra labai neužga- 
nadinti isz valdžios Vokieeziu 
ir prisiuntima Vokiszku pabe- 

.geliu ‘kuriuos, jie .turi užlaikyti.

Laike 1943 meto gimė 3,400,- 
000 vaiku. O kad 1942 mete 
gimė 3,040,000 todėl drauge in 
tuos du metus gimė 6,440,000 
vaiku. Apie 200,000 vaiku mi
re in tuos du metus todėl Ame
rika turėjo 6,200,000 nauju 
Amerikoniszku ukesu.

Lyg szioll Amerika neteko 
apie 130,000 žmonių, — tai 
reiszkia kad kare padaugins 
gyventojus ir jeigu kare da 
tensis meta laiko tai skaitlis 
Amerikoniszku gyventoju da
eis lyg 145 milijonu gyventoju.

Ar norite žinoti kokia, ims 
jusu skola mete 1945? Tame 
mete ant kožno gyventojams 
pripuls po $1,985.00 doleriu 
ant kožnos galvos nes tame 
mete valdiszka skola daeis lyg 
258 (bilijonu doleriu. Nėra dy- 
vo kad žmones sziadien kaso 
sau galvas turėdami tiek skolų 

. o kur da pabaiga?...

Vokietijoje atsirado naujas 
sztamas kūdikiu kuriuos už
vardino “kariszkais vaikais.” 
Tieji vaikai yra labai silpni, 
nerviszki ir sunkei kvėpuoja. 
Priežastis tame, yra nuolatine 
baime kokioje buna neszczios 
motinos laike kares. Tieji vai
kai bus netinkami prie nieko 
kada užaugs ant moterių ir 
vvru.

Tūlas Angliszlkas aficierius, 
isz daktariszko korpuso, turėjo 
labai perimanti atsitikima. 
Dirbo jis prie ligonfoutes, ku
rioje radosi Angliszki nelais
vei ir .sirgo ant kraujate'kio. 
Vienas isz tuju kareiviu, da 
gyvas, likos indetas in grabą 
o nekurie Vokiszki kareiviai 
buvo pasirengia graba užkalti.

per; 
me-1

Be Jokios Mielaszirdy- 
stes Nukankino 8,000 
Amerikonu Ir 14,000 
Filipinų, Degindami

Juos Gyvus
NEDUODAVO JIEMS MAI- 

, STO NE VANDENS IR PA
SIELGDAVO GYVULISZ- 
KAI IR BEJAUSLINGAI 

SU NELAISVIAIS

Pasižadėjimas Namu 
Frontui

Sziadien visi patriotingi pi- 
liecziai namu fronte kovoja 

i viena pavojingiausiu kovu, ku
rias bet kada musu krasztas 
kovojo sziame ar 'bet kuriame 
kitame kare. . .kova kylancziu 
kainu!

Nuo juros iki juros jie pra-Washington, D. C. — Tik
dabar kongresas pradeda ap įdėjo kampanija priesz kylanti 
laikineti rapartus isz Filipinų gy venimo standarta, kampani- 
kaip Japonai pasielginejo su ja, kuri ukamba Namu Fronto 
musu kareiviais ant Bataan ir pasižadėjimu:
Corregidor, kur tieji szetonai, Asz nemokėsiu daugiau ne-

Carter Glass, demokratiszkas senatorius isz Virginijos, 
yra vienas isz seniausiu senatorių Washingtone, turėda
mas jau 86 metus amžiaus ir skaito daug linkėjimu ir geru 
velijimu jam prisiunstu ant jo sukaktuviu gimimo die 
nos. Senatorius Glass yra tvirtas kad kare bus laimėta szi- 
met su didele pasekme Allij mtams.

nukankino taisei 8,000 musu gu aukszcziauses tegalės kai- pajsvas SlaUgill ApiUO- Priėmė Kunigysta Toj 
Amerikoniszku kareiviu ir 14,- nas. . ° .
000 Filipiniecziu kurie prigial- 
binejo musu kareiviams.

Apie taisės baisenybes daži 
nojo kongresas nuo trijų pabė
gusiu Amerikoniszku kareiviu 
kurie apsakė apie taisės baisy-Į priesaikas, 
bes ir kurie kentėjo per 361 dėti palaikyti žemas kainas... 
dienas pakol jiems pasisekė iszgyvendinti juodąją maisto 
pabėgti. Szimtai musiszkiu rinka... “laikyti linija” na- 
nebutu pasidavė gyvais Japo anie!

Jusu vyriausybe ėmėsi dvie
ju svarbiu žingsniu kainu kyli-

Daugeli kartu aplaikome 
skundus buk tokia ar tokia ži
nia buvo paduota laikrasztyje 
neteisingai. Bet kode] raszyto- 
jai, žinodami visa teisybe, ko
kiu nors atsitikimu, neparaszo 
apie tai tuojaus in laikraszti 
bet laukia pakol žinia buna 
patalpinta o po tam prisiun- 
czia laiszka su skundu buk ži
nia 'likos neteisingai paduota. 
Lailkrasztis žinia aplaiko isz 
AngliszJko telegramo ir pagal1 
jo iszverczia ji ant Lietuvisz- 
ko, nežinodamas ar toji žinia 
yra teisingai paduota ar ne.

Maisto administratorius iii 
susirinkusius Washingtone, 
valstijų maisto administrato
rius sake jog musu tautos yra 
prideryste gelbėti žustanezia 
žmonija kares sunaikintoje Eu
ropoje, suteikiant jiems maisto 
iki ateinanezios vasaros. Tas 
reikalaus Amerikos žmonių pa
siaukojimo taip pat kaip ir 
praeita meta.

Europoje o ir Kinijoj dabar 
badas yra didesnis negu mes 
galime sulaikyti, net iszpildy- 
dami savo prisi'žadejima atei 
naneziais metais iszsiunsti isz 
Amerikos 20,000,000 tonu mai
sto. Vien tik sziaurineje Rusi
joj, jis pranesze, yra 40,000,- 
000 .žmonių kurie mažai teturi 
progos gauti maisto szia žie
ma. Al iii jonai tu Europos gy
ventoju, kuriuos galima pa
siekti, turės 'būti maitinami.

Badai po sziai karei karei
viai, kurie randasi ant karisz- 
ko lauko bus Dievobaiminges- 
niais ir daugiau ingys tikėji
mo ne kaip priesz kare. Szia
dien ne tik abazuose, 'bet apka
suose ir ant kares lauko, karei
viai yra perimtais tikejimisz- 
ka dvasia ir meldžiasi kada 
turi proga. Taip, kare padaro 
daug permainų žmogiszkairi 
gyvenime.

Europines vieszpatystes pri
pažino buk Amerikoniszka ar
mija yra szvariausip ant svie
to. Tame turi teisybe nes mu- 
siszkiai ten sunaudojo, in lai-

kymas Jaunoms 
Moterems

Asz nepriimsiu racijonuotu 
prekių, neatiduodamas racijo- 
davimo ženklu.

Visame kraszte iszti'kimi 
Amerikiecziai duoda szias 

pasižadėdami pa- mas Parran, I 
nes Sveikatos Tarnybos, Fede
ralinio Saugumo Agentūros, 
vyr. gydytojas Ikreipesi in jau
nas moteris, 

'stoti in slaugymo sriti. Tuo 
j paežiu jis atidarė vaju sziais 
metais sumobilizuoti mažiau
siai 65,000 studencziu-slaugiu.

“Tautos sveikatos saugu- 
Įmas reikalauja, kad szis vajus 
pasisektu,” pasakė Dr. Par
ran. “Niekuomet nebuvo pa
kankamai slaugiu. Sziadien-gi 

;nlju trukumas pasiekė kritiszko 
laipsnio. Kadetu-slaugiu kor
pusas tebuvo insteigtas priesz 
szeszis menesius ir jo naudin
gos pasekmes jau yra jauezia- 
mos musu perpildytose su ne
pakankamu personalu ligoni
nėse. Alums reikalinga tu’ks- 
taneziai gabiu jaunu moterų 
stoti iii studencziu-slaugiu ei
les .palaikyti minimum ligoniu 
aptarnavima ir (palaikyti svei
katos stovi 
Nepaprastos 
nemokama profesionalini ap
mokymą turėtu užtikrinti, kad 
kvota bus iszpildyta. ”

Jaunos moterys tarp 17 ir 
35 m. amžiaus, gerame sveika
tos stovyje ir baigusios high 
school, gali stoti in US kadetu- 
slaugiu korpusą. Kaipo kade
te- slauge ji galės būti apmo
koma 'bet kurioje isz szimtu 
slaugiu moky'klu, 
trauktos in szia
Praszytoja gali pasirinkti mo
kykla, in kuria nori eiti. Ten 

i klaidas. Daugu jjįij)US niekinama pilnu slauges 
.lavinimu be jokiu isziaidu. US 
.kadetu-slaugiu korpusas ap
moka už mokslą, knygas, gy- 

I veninio iszlaidas, duoda mėne
sinėms iszlaidoms ir unifor- 

! moms. Kada ji baigs mokslą ji 
bus tinkama tapti registruota 

___ įge — turinti karjera visam 
t ui, kui io \ ra didelis truku- savo ^wvemmui 
mas. Jeigu jus praszote dau-į Instojimui in US kadetu- 
giau negu jusu 'ženklai jums slaugiu korpusą, smulkiu žinių 
leidžia, jus skriaudžiate savo jaunos moterys gali kreiptis in 
kaimyną. Jeigu jusu krautu- artimiausia ligonine, ar raszy- 
vininkas pasiūlo jums iiusi-'fį įn Box 88, New York City, 
pil kti daugiau prekių negu Office of War Inf., Washington, D.C. 
ženklai leidžia — galite 'būti! -----------□-----------

nams jeigu butu žino j a kas j u 
laukia.

Japonai dasiprato kad Ame- mo iszvengimui ir užtikrinimui j 
rika jiems už taisės bjaurybes kiekvienam atitinkamos mais- 
nedovanos kad ir imtu milijo- to dalies. Reikalingas maistas; 
nūs metu nes isz visu daliu buvo racionuotas. Taip pat bu- 
svieto pasipylė protestai in Ja-^vo nustatytos aukszcziausios 
poniszka imperatorių apie į legalios kainos beveik kitkvie- 
b j aurybes 'papildytas per jonam svarbiam maistui, kuris 
kareivius. į ineina. in

Abaze O’Donnell mire apie krepszi. Tos tai yra karo meto 
3,000 Amerikonu kurie buvo augszcziausios kainos jusu

szeimynos valgiu

apylinkėje.
Vyrai ir moterys visur yra 

raginami duoti ir laikyti namu 
fronto priesaika — žiūrėti in

YVashingtonas — Dr. Tho- 
S. Visuomeni-

apleisti ir nukankyti per Ja
ponus. Daugiau kaip du tuks- 
taneziai kariszku mekaniku Ii 

jkos nusiunsti in Japonija kai
po nevalninkai prie sunkiausiu' ja Ikaipo atskira atsakomybe, 
darbu kur puse ju iszmire iii rFai jusu'karo tarnyba! Tai ju
kelis menesius. Daugelis isz ju sukaro 'laiko apsauga!
buvo priversti marszuoti 12 Sztai 'ka kiekvienas žmogus 
dienu laike didelio karszczio gali daryti sustiprinti ir pa- 
be maisto, vandens ir pasilsioJ remti vyriausybes programa 
Nekurie musu kareiviai, kurie del kainu sutvarkymo ir racio- 
svere po 200 svaru ir daugiau,' 
pasiliko tik szeszeliais sveren-
ti po 80 svaru. Tieji, kurie pri- del legaliu augszcziausiu kai- 
jaute prisiartinanezia mirti ir,nu savo apylinkėj. Iszsikinpk 
parpuldavo ant žemes, likos1 isz laikraszczio ir uesziokis su 
nuplakti arba suszaudyti. Tie- savim kada eini pirkiniu. Jo
ji, kurie iszlaike taisės kan- su maisto krautuvininkas turi 
ežias, likos uždaryti smirdan- parodyti pardavimo kainas-gi 
cziozse budukese kur jau gule-1 tavo atsakomybe yra palygin- 
jo mirusieji ju draugai supu- ti tas kainas su turimo virszi- 
via. Japonai taip buvo beszir- ninko 
džiai kad kankino kareivius kainomis, i 
priversdami juos dirbti be pa- ninko dėmėsi in bet kokias pa
silsi© kad mirdavo po 20 Ame- sitaikiusias 
rikonu ir Filipinų ant dienos, moję atveju jis bus dėkingas 
Tieji, kurie kad nebuvo tin- už jo domesio atkreipimą in 
kami prie jokio darbo tai su- tai. Tacziau, jeigu jis nenorės 
dėdavo juos ant krūvos ir isz- isztaisyti tu klaidu, raszykit in 
neszdavo in padanges. Dauge- jusu War Price and Rationing 
lis musu kareiviu kurie neap- Board Price Panel.
laike vandens per kėlės dienas, Racionąvimo ženklai “ 
ant galo duodavo iszgerti ke- vartojami tiktai tokiam mais-įsiair 
lis puodukus po tam szokdavo 

lant j u kad net vanduo prasi-
muszdavo jiems per akis, au
sis ir nosi.

Apsakymai pabėgusiu karei
viu ir j u privatiszki daneszi- 
mai yra taip baisus kad negali 
ma ne apraszyt, kurie suszal-

navimo:
Temyk spaudoje sanraszu

sanraszo
Atkreipk krautuvi- •

legaliomis

Paczioj Vietoj Kur 
Buvo Apsivedęs

Philadelphia, Pa. — Rymo 
Kataliku bažnyczioje czionais, 
atsibuvo nepaprastas regeji 
mas. Katalikiszkas kunigas, 

. | Rev. Charles A. Klauder pa
” i eme stoną kunigystes prie to

paties altoriaus kur 14 metu 
adgal likos surisztas mazgu 
moterystes su pana Ludvika 
Soulas. Po szesziu metu laimin
go pagyvenimo pati Klaude- 
rio mirė nesusilaukus vaiku. 
Jaunas naszlys nesitikėdamas 
daugiau apsivesti, inženge in 
Belmont Abbey kolegija, N. 
Carolina, kur per szeszis metus 
lavinosi kunigystėje po dažiu- 
ra Benediktinu zokoninku. 
Kėlės sanvaites adgal likos in- 
szventintu per vyskupą, Mon- 
signora.s, kuris 14 metu adgal 
suvineziavojo Klauderi, pri- 
gialbejo jam prie dvasiszkuju 
ceremonijų.

saugiame lygyje, 
galini) bes gauti

kurios in- 
programa.

do net krauja žmogaus gyslo- tikras, 'kad jis operuoja juodo- p; ; K’nvrra Arka 
se. Amerikonai tokiu bjauru- je biržoje. WeSmlU Knyga AFOa

“Saule” dabar S4.0C 
metams in Suvienytose Vaisti 
jose, $5 kitose Vieszpatystese

SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

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

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigu* 
galite siusti stem po mis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti 
Su Salamono Nose.

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

nr visos trys
4-OL KNYGUTES

“SAUL
MAHANOY C

E ’ ’ 
zZ, PA.

WE BOUGHT EXTRA WAR BONDS

. ■

WAR IOAN
Sziame pavojingam laike, 

tavo Tėvynė reikalauje tavo 
paszialpos. Pirkie Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes.

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

:: 25tf ::
SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.

Naujas Lietuviszkas

SAPNORRJS
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.

Keturi Puikus Kalen
doriai Tik Už 50 Centu

Szitie puikus kalendoriai su 
szventuju vardais, didumo 
6^x9^ yra labai puikus ir 
tinkami pakabinti visur. Ka 
tenderiai perstato sekanezius 
paveikslus:

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

2— Aniolas Sargas sergsti 
vaikuczius nuo nelaimiu.

3— Kariszki laivai ir eropla- 
nai plaukia per mares dalyvau
ti kovoti priesz Japonus, Vo 
kieczius ir kitus prieszus su 
Amerikoniszkoms vėliavoms ir 

i Laisves Stovylu Liberty.
I 4—Maža mergaite sėdi ant 
muro ir žaidžia su visztukais.

l 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 giliuk- 
ningesnis. Galite juos pado va 
noti savo kaimynui ar gimi
nėms isz ko bus užganadinti.
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA.

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

Kanticzkos, $2.00
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

mu Japonu labai inirszo ir ke
tina atkerszint lyg paskuti
niam tiems szetonams kurie 
taip bjaurei pasielginejo su 
musu kareiviais.

Todėl pirkinekime bonus 
idant suszelpti musu vyrukus jįena
ginklais, amunicija ir eropla- —office of War inf. Wash. d. c. skaitykit "saule” platinki!

Paremk musu kovotojus, 
palaikydamas namu frontą 
stipriu. Padaryk Namu Fronto 
pasižadejima savo karo dar
bu... paremk ji pilnai... pa
laikyk ji isztilkimai kiekviena

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes. Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa.
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Liepsnojantis Kryžius
(Taša)

Miikolas tare: — Tu besi- 
draugaudamas aname sviete 
su blogos valios žmonėmis daž
nai užmirszdavai Dievą, neisz- 
pildydavai Jo įprisaikymu. Da
bar tu esi užmirsztas. Tik vie
nas kunigas tave atmins Szv. 
Misziu aukoje, tas tave pagel
bės. Tas 'kunigas atmins tave, 
kuriam tu pagelbejai savo tur
tu pasiekti kunigyste.

— Bet Mikolai, asz padariau 
daug labdaringu darbu, — ta
re Kalavinas.

— Tas nieko tau negelbes 
nes tu darydavai labdarystes 
tik savo svietiszkai garbei.

Milkolas ir Orvellis paliko 
naszta apsunkinta ir skaus
mus kenczianti Kalavina o jie
du artinosi prie Teisybes Sau
les keliu Vilties per skausmus. 
Orvelis taipgi buvo skausmais 
varginamas, vienas pažiūrėji
mas in liepsnojanti Kryžių su
naikindavo skausmus ir pa
lengvindavo naszta. Jis vis 
kartojo sziuos žodžius: “Einu 
prie Kryžiaus, einu prie Kry
žiaus.’’

Kad ir atsimindavo apie ap
leistąjį svietą bet visai neno
rėjo gryžti. Nesuprantama ga

ni aukomis.
Priėjo prie bedugnes duobes' 

kuri iszrode niekuomet negali
ma bus pereiti ir pasiekt lieps
nojanczio Kryžiaus bet jie tu
rėjo vilti. Daugybe žmonių 
stovėjo ant bedugnes kranto ir 
žiurėjo antron pusėn su di- 

> džiausiu iszsiilgimu. Kaiku- 
i riuos nesuprantama galybe 
perkele per 'bedugne, kiti isz-. 
tiestomis rankomis lauke pa-i 
gelbos. Belaukianczius pagel
bės ilgėsis labiau kankino ne
gu paczios kanczios.

— Mikolai, ežia laukti vra i'sunkiams negu neszti sunkiąją 
naszta.

— Taip, bet mes turime lauk
ti pakol ateis mums pagelba. 
Szi bedugne yra musu neisz 
pildytos p r i edermes.

Netikėtai iszvydo neapsako
moje szviesoje ir grožybėje at
lekianti kūdikėli. Abiem szir- 
dys nudžiugo veiduose džiaug
smas užgimė. Tas kūdikėlis 
žavejancziu balseliu pratarė 
tik viena žodeli: ‘ ‘ Tetuszi! ’' 
(Jis buvo Mykolo sūnelis). Or- 
velis taip-gi pažino ta kūdikė
li ir atsiminė jo laidotuves. 
Kūdikėliai mirus. Mikolas ne
turėjo isz ko palaidoti, jo po
nas, Orvelis susimylėjo ir savo

() vyras kvailas butu, 
Kad tokia ragana priimtu.

VELNES PAGELBĖJO

Pagavo Vokiszkus Kaiininkus

lybe ji trauke, kad tuk grei- 
cziaus prieiti prie liepsnojau- turtu palaidojo savo tarno mi
ežio Kryžiaus, net kanczios rusi kūdikėli.
jam rodydavo saldžiomis, szir- “ Dievas mane atsiuntė, ” ka
dis troszko ir džiaugėsi kad tik [dikelis prakalbėjo, “teveli, 
greieziaus pamatyti Teisybes £>©rnesziu tave ir tavo poną per 
Saule. Kartais Orvelis szaūke::szia bedugne.’’ Kūdikėlis tik 
“Daugiaus skausmo, daugiaus dasilytejo ju dvieju, pasijuto, 
skausmo, kad tik greieziaus kad jau. perneszti antron pusėn 
prieieziau (prie liepsnojanczio neiszipildytu priedermiu be-
Kryžiaus.” Jis klausia:

— Mikolai, kiek jau metu 
praėjo kaip asz numiriau.

— Deszimts minutu kaip esi 
numiręs, — Mikolas atsake. — 
Dabar minutos iszrodo kaip 
szimtmecziai, bet kada priei
sime liepsnojanti Kryžių, tada 
szimtmecziai iszrodys kaip mi
nutos. ’ ’

IV.
Kantriai kentėdami vis ėjo 

artyn liepsnojanczio Kryžiaus, 
keliu Vilties per skausmus.

Orvelis tarė: Kodėl mano 
akys taip skaudžiai kenezia,

Mikolas atsake: Dėlto, kad 
jos daugiau nusidėjo priesz 
Dieva aname sviete.

— Taip-gi rankomis papil
džiau daug nuodėmių bet jos 
ne taip skauda, ant ju ža’izdos 
baigia užgyti, kodėl taip?

— Dėlto, kad dažnai savo 
rankas isztiesdavai vargszams

Ant Gavėnios
Graudus Verksmai arba Pa- 

sibudinimas prie Apmisiinimo 
Kanczios Vieszp. Jezuso Kris- 
tuso, pagal senoviszka būda 
10c. Stacijos arba Kalvarija 
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- 
kais Officium 10c. Novena 
Stebuklingo Medaliko Dievo 
Motinos Garbei 10c. Litanja 
Liauretaniiszkoj 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 
Mahanoy City, Pa.

d ugnes.
‘1 Palaiminti mielaszirdingi, 

nes jie mielaszirdyste apturės; 
palaiminti tyros szirdies nes 
jie Dieva roges.”

V.
— Mikolai, kodėl taip sunki 

kelione, kodėl taip akmeniuo- 
tas kelias, kodėl skausmai taip 
mus kankina?

— Szie keliones keblumai 
yra musu papildytos mažos 
nuodėmės aname sviete. Bet 
jau prieisime lyguma, kuri yra 
paskutinis tarpas linkui lieps
nojanczio Kryžiaus. Per ta ly
guma taip-gi bus labai suriku 
eiti; negalima apsakyti kaip 
suriku. Pereja ta lyguma, u'ž- 
mirszta visos keliones kan- 
czias.

Mi'kolo veidas persimaino;, 
neapsakoma szviesa apsiautė: 
ji; jo nuvarginta iszvaizda per
simainė in gražiausia esybe; 
jis paskendo amžinam džiaug
sme.

— Mikolai, kas tu dabar esi ?
Mikolas maloniu balsu atsa

ke: “Asz esu tavo tarnas, Mi
kolas.

Orvelis dar daug kentėjo. 
Rodosi jo kaulai dege karszto- 
se liepsnose; nemieruotos so
pos ji slopino. Bet vienu kartu 
persimainė ir Orvelio iszvaiz
da. Dabar ir Orvelis taip pat 
žinojo ir suprato, kaip ir Mi
kolas. Visos kanczios pasiliko 
užpakalyj. Liepsnojantis Kry
žius pasitiko juos. Kryžiaus 
szviesa nuplovė jiems skaus
mus, džiaugsmu pripildė ju 
szirdis. In'ženge jie amžino 
džiaugsmo ir linksmybių Ro- O v
jun. (Galas)

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

Lai'ke szios kares priviso 
mergų,

Isz visu szaliu valkatų, 
Po saliunus reizuoja, 

ISzenadoryje ir Mahanojuj 
apsistoja.

Na ir atsiranda toki gamrilos, 
Ka prisiplaka prie tokios 

merginos, 
Trytuoja ir duoda pinigus,

Misiūną jog jo ant visados bus. 
Ant tokios valkatos, 

Nereikia tikėtis niekados, 
O kai]) tik nuo katro kiek 

nugriebia, 
Tai ir biesas pagriebia, 
Ir pinigus ir mergina, 

Ir gana.
* * *

“Asz 'gersiu brendęs su romu, 
Ba dalaikyti negaliu, 

Saides nenoriu,
Szonus skauda, gerti negaliu.” 

Taip kalbėjo da jauna, 
Apie 18 metu mergina, 
Bartenderis nusiszypsojo, 
Ir tam tikėti nenorėjo, 
Saides stiklą pripylė, 

Merginai padavė, 
Ta, kada paragavo, 

Net užpykus paraudonavo.
Stiklą ant baro pastate, 

Net pasikratė,
Ir paszauke, duok ko prasziau,

Kada Dievas Adoma ir Jeva 
vare isz Rojaus, pasigailejas 
ju pribarsto visokiu jevu vie
tose, pro'kur ketino nelaimin
gi praeitinei. Velnes, amžinas 

[nevidonas žmogaus, paregėjus 
'daugybe grudu pribarstytu 
ant žemes, mislino sau:

— Aha, jau 'žinau, tai priber
ta del to, idant kai]) eis pro 
ežia, turėtu kuom maitytis. 
Nieko nebus, turiu juodu gaut 
in mano nagus, kai]) badas pri
spaus. Reikia tiktai imtis prie 
darbo o pažiūrėsime kas bus 
isz to žmogaus. Jis turi būti 
mano.

Kaip nesiims velnepalaikis 
prie darbo, kaip nepradės su 
nagais žeme draskyt, net leka
vo. Prisidirbės velniuksztis per 
virsz, net liežuvis nuo masto 
karojo ir mislino sau, jog Die
vo daiba isznaikins.

Bet stebuklas, netrukus gru- 
dai iszdave ’varpas ir vaisi 
szimtaropa kuri Adomas su 
Jeva su džiaugsmu nuvalo. Da. 
bar vyreli, velne-palaikis po 
laikui susižiurejo jog vietoje 
kenkt žmogiszlkam sztamui, 
pats prie gyvenimo ju prisidė
jo.

Žinoma piktu dvasiu ir da
bar turime ant svieto bet ne 
tokios kaip mes sau perstatom 
su ragucziais ir nagucziais! 
Jeigu vadinasi dvasia, tai rei
kia žinot jog dvasia neturi kū
no. Szios gadynes velnei sten
gėsi kenkt žmogui, ne vėlina 
jam gero pasivedimo, pavydi 
jam laimes, tariasi ant praga- 
riszflęu persekiojimu ir kanki
nimu bet tas viskas ant tu vel-

Asz antru kartu sakau: 
Brandes su romu, 
Ba man nesmagu. 
Tai bent mergeles, 

Szios gadynes paneles,
Su arielka gydosi, 

Brandes su romu provojesi.
Apie nieką ned'boja, 

Geria prie baro karezemoje,
Ir tai jauna mergele, 

Brandes ir rūmo pilna 
czierkele, 

Jeigu katras tokia gaus, 
Tai szirdeles pasidžiaugs.

* * *
In tula miestą nuvykau, 

Ii- tokia naujiena dažinojau: 
Jog boba labai vyrui vierna, 

Pamėto ji ir gana.
Ka ant to galima mislyti, 

Ir sakyti?
Jeigu vyro iszsižadėjo, 

Bet kaipgi ji dv-.j. to kūdikiu 
ne asigailejo?

Paliko du n.Dagelius, 
Kaip karvelėlius, 

Klause tėvelio, “kur musu 
motinėlė, 

Ar nupirko man gražia 
szlelx.de ?

Kas tai, 
Nepareina ilgai?

Graudu szirdeles klausyti, 
Nuo verksmo negali susi

laikyti.
Sziadien nulindęs vyras, 

Vaikszczioja kaip negyvas,
Nežino ka turi pradėt, 

Ir ‘kur pasidėt.
Ar-gi ne nebagelis, 

Tasai žmogelis,
Tai-gi visame jai užsiti'kejo. 
Pinigus del jos atidavinėjo, 

O ta ragana vyro ir vaiku 
iszsižadejo,

Su prielaidiniu iszpiszkejo! 
Dieviszko padėjimo nebus, 

In varga inklius,
O kaip neteks pinigu,

riiu galvos virsta. Isz tu paežiu 
žmonių velnei arba piktos dva
sios ir isz tu paežiu žmonių tu
rime aniolus. Aniolais yra tieji 
visi kurie gina mus nuo pikto 
ir stengėsi apszviest o velniais 
yra tieji kurie žmogui pikto 
velija, pliovoja, gundo 'žmogų 
ant pikto.

Jeigu Dievas yra danguje, 
ant 'žemes ir kožnoje vietoje, 
<aip pat geru ir piktu dvasiu 
trinasi taup mus.

Admirolas Atlanko 
Ligoni

Admirolas William F. Hal
sey, kamandierius Pacifiko 
flotos, atlankė savo drauga 
Emanueliu Caruso kuris ran 
dasi Bougainville, ligonbute 
j e, sirgdamas uždegimu ak
losios žarnos. Admirolas ne- 
senei sirgo ta paezia liga ir 
žino kiek ji nukankina žmo
gų todėl turi jausla ir del ki-

Tada pasigens vyro ir vaiku; tu.

Keturi Vokiszki nelaisvei likos ana diena suimti mies
te Wichita, Kansas, kurie pabėgo isz czionaitinio kalėjimo 
Du vaistinei palicijantai stovi užpakalyj Vokiecziu. Kali
mai ne yra nusiminė nes žino kad Amerikonai su jais pa- 
sielgines žmoniszkai.

Posėdis Su Generolais

Nuo kada ministeris Anglijos, Winston Churchill, atsi
kėlė po sunkei ligai, laike jis pirmutini posėdi su genero
lais apie vedima kares. Jis kalbasi su generolu Eisenhow
er, ant kaireses, ir generolu Aleksandru.

Arabiszka Pasakaite

Achmedas pasikloniojas net 
ilki žemei tarė:

— O Mahometai, susimylėk 
ant manes! Paskolink man 100 
cdkinu! Jeigu negausiu tai pra
žūsim Ant užstato duosiu tau 
szita auksini lenciūgą, kuris 
gali kabot ant puikiausios mer
ginos.

Mahometas, kaipo žmogus 
geros szirdies, iszemes 100 ce
kinu padavė juos Achmedui ir 
paėmė ant užstato auksini len
ciūgą kuri gali neszioti pato
giausia mergina.

Perejo menesis, perejo ir an
tras. Achmedas nepribuna at
siimti lenciūgo. Tada nuėjo 
Mahometas pas auksoriu Bag
dade. Auksorius, apžiurėjas 
lenciūgą, kuris yra gadnas ne- 
sziojimo patogiausios mergi
nos, pašake jog tai yra misin
ginis.

Isz gailesties Mahometas isz- 
rove sau puse barzdos ir plau
ku isz, galvos o ant galo atėjo 
jam giliukninga mislis: Nubė
go kogreieziausia pas Achme
do szvogeri ir pasakė jam di
dele slaptybe:

'gas?...
į Metes 100 cekinu ant divo- 
no, lauke atsakymo:

Mahometas jragrie'bes pini
gus, sieke in anti ir padavė

1 Achmedui lenciūgą tardamas:
— O Achmedai, vagis buvo 

pavogęs lenciūgą bet sugraži
no ji man tuojaus nes per klai
da padavei man misingini len
ciūgą.

-----------□-----------

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

—
Siuncziant pinigus per hm. 

kini czeki arba ekspresini 7H<F 
nev orderi in iszdavvsta “Sau- v •/
les,” pridekite deszimts-centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jum* 
dėkingi už tai ir neužmirszlkite 
ateityje, kada sinusite czekiun 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet ' 
jeigu sinusite money orderius 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

:: Naujos :: ( 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes s •
“°- ■ ;

Yra tai stebėtina kny
gute, nes joje randasi

i daug teisybes ir jau , 
į daug atspėta kas buvo 

pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

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

Pasirengęs Užklupti
Ant Savo Nevidonu

Szitas Amerikoniszkas ka- 
riszkas laivas USS Missou
ri, ka tik likos užbaigtas ir 
nuleistas in vandeni ant vi- 
siszko užbaigimo. Laivas li
kos padirbtas laivu dirbtu
vėje New Yorke.

Mahometą ir papraszyk len 
ciugo. Dabar tau užmokės dvi 
gubai o gal ir tiek, kiek parei

ISTORIJE apie “z
----------------- iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už- 
'aikyti sveikata ir apsaugoti
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio atl
aikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
szka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15^ 
‘SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

Del Musu Skaitytoju!
Jeigu persikraustote in nau

ja vieta, visados atsimykita 
prisiunsti nauja adresa drauge 
su senu. Jeigu turite numara 
kokioje dalyje miesto gyvena 
te tai ir ta prisiunskite, tokiu 
budu aplaikysite greieziau ju- 
3U paczta ir laikraszti. Jeigu 
taip padarysite, tai neturėsite 
jokio ergelio sau ir del mus. 
Acziu visiems.

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

Bondus ir Markes.

— Beda man! Pavogė manįKa^aus^
czysto aukso lenciūgą, palikta, Nuejas pas Mahometą pa
mali per Achmedą. Praszau Prasze ’lenciūgo.
tavęs, niekam nieko nesakyk ir — Neturiu, — atsake su 
pagelbėk man atjeszkot vagi! veiksmu Mahometas.

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

•4
Saule, Mahanoy City, Pa.

iSzvogeris Achmedo, apsire- — Neturi ? — o kas man gal- Sieniniai Kalendoriai, 23%
dės kogreieziausio nubėgo pas: 
Achmedą ir susznabždejo jam 
in ausi:

— Eik kogreieziausia pas

voj! — paszauke su piktumu 
Achmedas. — Lenciūgas buvo 
vertas 500 cekinu. Czion imk 
savo 100 cekinu, kur lenciu-

coliu ilgio -15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas:
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

szlelx.de


Žininę VipfinpR Norcjo Parduot Kudi’
LllllUd T ICUllCd ki Už 35 Centus

! — Praeita sanvaite sniegi
nes pusnys užpustė daugeli 
aplinkiniu keliu per ka žmo- 
nes turėjo nemažai ergelio1 
'gautis isz miesto in miestą. .

— Knickerbocker kasyklų ' 
aniglekasiai, skaitlyje 900, isz- 
ejo ant straikos praeita Ket- 
verga isz priežasties prasza- 
linimo vieno anglekasio. Su- 
batoje atsibuvo anglekasiu po
sėdis Pottsvilleje kad užbaig
ti tąjį nereikalinga strai'ka.

8 F B K U E E * ’ ' MAHANOY CITY, O.

Kariszki Vadai Tariasi Apie Muszius

H10

KRAKOW,

m

Mokina Kareivius Kaip Szauti

Vaiku Skautai Prigialbsti New Yorko Ligonbutems

Harold McSpaden, isz Fi
ladelfijos, Amerikos žymiau- 
ses golfo loszejas, laimėjo 
12,500 doleriu loszima kuris 
atsibuvo Los Angeles.

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

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

budapes^HUNGAR/

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE ! 1 ! 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.
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J MAHANOY CITY, PA. J

Bondus ir Markes.

I

i

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

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

Nuo kada kare prasidėjo, Vaiku Drauguve, žinoma po visa Amerika kaipo Boy 
Scouts, prigialbsti visame ir visur kur tik ju patarnavimas yra reikalingas. Ant paveik
slo matome skautus dirbanczius ligonbutese ir kitose instaigose.

L. TRASKAUSKAS
L1ETUV1SZKAS GRABORIUS

Majoras William Rupertus, kuris valdo visus marinius 
kareivius, Cape Gloucester, ait Filipinų. Priesz užklupima 
majoras duoda patarimus ka p kareiviai turi naudoti tai
sės maszinines armoteles.

BRESLAU

■>?
i
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Pirkite Apgynimo Czedinimo Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Laimėjo Daug Pinigu Arkliukas Su Dviem
Galvoms

New York — Norėdamas 
parduoti savo penkių menesiu 
kūdiki už 35 centus, Wilson G.iĮ Darrer likos aresztavotas 
drauge su dviems moterems, 

Į kurios likos uždarytos kalėji
me drauge su kaltininku. Sli
džia nubaudė Darrer ant $10 
ir kalėjimu o kūdiki nusiuntė 
in vaiku prieglauda.

Girardville, Pa. — Szimet vi
sas Lietuviu Parapijos Schuyl
kill apskriezio rengia Iszkil- 
mingas Pamaldas Szv. Vincen
to Lietuviu Bažnyczioj, Girard
ville, Pa.. Nedelioj, Vasario 
(Feb) 20-ta diena, 10:30 valan
da ryte.

Szios Pamaldos yra rengia
mos tam tikslui kad pasimelsti 
“už Lietuva ir kad visi 'galė
tu bendrai paminėti 16-ta die
na Vasario (Feb.) Lietuvos 
Nepriklausomybes,” boto to
mis Pamaldomis galėsime la
ibiau užtemyti Anglu laikrasz- 
cziuose, kad “Mes Lietuviai, 
(visi reikalaujam kad po karui 
[Lietuva taptų LAISVA ir 
NEPRHCLAUSOMA!” Mes 
privalome visur vieszai ta nuo- 
pione skleisti Amerikonu tarpe 
kad musu. Jaunimas kovoja 
Europoj ir Pacifike už “LAIS- 
VE ’ ’ netik vienos Tautos, BET 
LYGIAI IR UŽ LIETUVA! 
(Todėl, kas gyvas vykite VISI 
in tais iszkilmes. in Girardville, 
Pa., iminėtoj dienoij.

Kvieczia VISUS Lietuvius 
skaitlingai dalyvauti tose pri- 
r uoszt os o isizik il mese.
KUN. M. F. DAUMANTAS, 

Szv. Vincento Lietuviu
Parapijos Klebonas

Atidarys Repubkko- 
niszka Konvencija

Oakland, Cal. — Ant ukes i 
Roberto Carson atsirado ku- 
melukas su dviem galvom. Loc- 
nininkas tikėjosi padaugini
mo bet nesitikėjo tokios dova
nos nuo savo kumelaites. Alė
jas pažiūrėti isz ryto in tvartą > 
nusistebėjo labai pamatęs pui j 
ku kumeluka bet ne su viena 
galva tik su dviem. Kumelu- 
kas auga puikei ir kaip rodos 
gyvens.

■■ M

Andrius J. Recklitis
PIRMOS KLIASOS SALONAS 

206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

Jonai kur taip skubiniesi? Einu 
pas p. Andriu Reckliti. Kas tenai 
naujo yra? Tai geriausia Lietuvisz- 
ka užeiga del visu Lietuviu. Jis už
laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip
gi minksztus gėrimu ir kyepianczius 
cigarus. Visi pas p. Reckliti, 206 W. 
Centre St., MAHANOY CITY, PA.

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

Harrison Spangler, pirmi 
ninkas republikoniszkos par
tijos, atidarys tos partijos 
konvencija kuri atsibus szi- 
met Chicago j nes tasai mies
tas likos iszrinktas kaipo 
sostapyle Repuhlikoniszkos 
partijos.

Priimtas Ant Iszaugini-
Per Amerikonus

Sunkiausia Motere
Pennsylvanijoj, Mirė

Trexler, Pa. — Mrs. Mary 
Kessler, viena isz sunkiausiu 
moterų Pennsylvanijoj, mirė 
czionais nuo szirdies ligos. Ve
lione svėrė 550 svaru ir jos gra
bą turėjo neszti net dvylika 
vyru. Grabas buvo taip dide
lis jog turėjo iszpjauti adveri- 
ja idant iszneszti ji laukan. 
Nors daugeli kartu ji buvo kal
binta idant rodytųsi su persta
tymais bet visus prikalbini- 
mus ji atmete nes buvo gana 
turtinga ir turėjo isz ko gy
venti.

Turėjo Už Daug Keiniu 
Likos Aresztavotas

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Dirba Laike Keliones

Ana diena generolas George Marshall atlankė genero-
Douglas MacArthur pasitarti su generolais Kenney, 

Chamberlain ir Kreuger kaip vesti toliaus kare su Japo
nais.

la

Ka Rusija Nori Nuo Lenkijos Po Karei

uykųania. 
Oemh / .

f ■

Camden, N. J. — Vasario 8- 
ta diena instojo in Marinu 
korpus ą pirma Camden o Lie
tuvaite, panele Helena Navic- 
kiute, nuo 2103 S. 9-tos uly. 
Jai sudeda szirdingus linkėji
mus jos tevelei Ignas ir Ona 
Navickai, brolis Antanas su 
žmona ir vaikeliais, brolis Jo
nas su 'žmona ir jos visos drau
ges, draugai ir artimiausi kai
mynai. Visi vėlina ipanelei He
lenai įgerai isžlpildyti savo už
duotis ir kad laimingai su- 
gryžtu prie savųjų. —T. M.

Superior, Wis. — Tik tei- 
singystes ant svieto nesiranda 
nes jeigu motere turi dvide- 
szimts szlebiu, tai jai niekas 
neisz metinėj a bet jeigu vyras 
turi keliolika poru kelnių tai 
ji aresztavojo, kaip tai atsitiko 
su J. P. Reedy, kurio kupare 
palicija rado dvideszimts poni 
kelnių ir daugybe visokiu so- 
cialistiszku knygeliu paraszy- 
tu per garsinga anarkiste Em 
ma Goldman. O kad Reedy ne
galėjo iszaiszkint kokiu budu 
aplaike tiek kelnių, todėl ji 
palicija uždare kalėjime lyg 
tolimesniam isztyrinejimui.

Antanukas Mao, deszimts 
metu Italiszkas vaikiukas, 
kurio tėvai likos užmuszti 
laike bombardavimo mieste
lio Avalino, likos priimtas 
ant iszauginimo per Ameri 
koniszka 5-ta Armija. Anta 
nukas turi savo mandiera ir 
maža karabina ir eina su sa
vo pulku kur tik jie eina. An
tanukas randasi po priežiūra 
Amerikoniszko pulkininko, 
Anderson Smith.

Turėjo Barzda 7
Pėdu Ilgio

MINSK

BOBRUIS

POSEN
RUSSI;

WARSAW

ROSTENI

^ZHITOMIR

’Nczechcslo^kja
VIENNA ’ X

BERDICHEV

LIETUVIAMS MINĖTINOS 
DIENOS, VASARIO-FEB.

:: MENESIO

16 d. (1918 m.) 
Lietuvos Vaisty
tos Taryba Vil- 

* niuje pasikelk e 
Lietuvos Nepriklausomybe.

16 d. (1927 m.) — Vilniuje 
mirė Lietuvos Patriotas Dak
taras Jonas Basanaviczius.

22 d. (1387 m.) — Lietuviai 
priėmė Kriksziczioniu Tikėji
mą.

Amerikonai Bombar
davo Japonus

London — Amerikoniszki 
Rombinei eroplanai vela už
klupo ant Wake Island o laivai 
siuntinėjo szuvius ant Japonu 
pozicijų. Sala Rabaul likos 
bombarduota per 250 Allijen- 
tu eroplanu ir nuszove 20 Ja
ponu eroplanu kurie iszleke 
pasitikti Allijentu eroplanus. 
Trys Japonu laivai likos pa- 
skandyti,

Majoras Claire Chennault, 
kamandierius 14-to pulko 
orinio szvadrono, lekia in 
Chicaga su reikalais bet lai
ke keliones užsiima svarbiu 
darbu.

Redding, Col. — Marijonas 
McGhee, 82 metu amžiaus, ku
ris nekarta gyrėsi jog turi pui
kiausia ir ilgiausia barzda ant 
svieto, mirė ana diena czio- 
nais. McGhee’o barzda buvo 6 
pėdu ir 9 coliu ilgio kurios nie
kados neskuto o kuri pradėjo 
jam augti nuo 17 metu am
žiaus. Taja savo barzda jis su
pindavo ir nesziojo po kamzo- 
le ir tik ant dideliu szvencziu 
ja iszszukuodavo.

Rusija tik bus užganadinta jeigu gaus viską kas ant 
szio žemlapio pažymėta. Yra tai didelis szmotas žemes ir 
aplaikys tik jeigu po karei kitos vieszpatystes sutiktu ant 
tokios sutarties.

2 7a x 4 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. 
Dcszimtis 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.
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų. 
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo. 
Maldos po palaiminimo Szv. Sak. 
Per Procesija.

Giesme ant Procesijų. 
Giesme Laba Nakt. 
Minis t ran turas.

Tiktai 98 Centai
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA.

arba pradžia
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

64 pus., Did. 5x7col.8 
Tiktai, 10c

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


