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RUSAI JAU LENKIJOJ
Isz Amerikos
ŽMONES-

PRALEIDŽIA
BILIJONUS

Ant Gerymo
Washington, D. C. — Septy

ni isz kožno 100 doleriu likos 
iszduoti per Amerikoniszkus 
-įba nuiXaaS ąuu snfoiuaA^S 
diszkuose sztoruose, kliubuose 
ir saliunuose. Praeita meta 
Amerikonai iszdave ant gery- 
mu 6 bilijonus doleriu. Nuo 
prasidėjimo kares Amerikonai 
iszduoda daugiau ant svaigi- 
nancziu gerymu ne kaip 25 me
tus adgal.

Surado Nužudyta
Mergina Katedroje

Washington, D. C. — Kada 
Jonas Bayless, atėjo in Wash- 
ingtono katedra apžiūrėti ar 
viskas randasi paredke knygy
ne, užtiko skiepe pusnuoge ne
gyva mergina Katre Cooper, 
37 metu, kuri buvo knygyno 
perdetine. Manoma kad kokis 
tai darbininkas nužudė mergi
na ir paslėpė skiepe. Vėliau žu- 
dintojas likos suimtas. Buvo 
tai nigeris kuris dirbo knygy
ne kaipo džianitorius.

Dvasios Pasakė Kur 
Randasi Užkastas

Auksas
Commerce, Mo. — Jau tre- 

cziu kartu in laika penkesde- 
szimts metu aplinkinei gyven
tojai pradėjo jeszkoti puodą 
aukso kuri užkasė kokis tai 
daktaras Docher, laike nami
nes kares.

Tasai daktaras, bijodamas 
idant kareiviai neapiplesztu jo 
narna, užkasė auksa, pasaky
damas savo slaptybia tik vie 
nai y patai, savo senai juodai 
tarnaitei. Nepoilgam daktaras 
mirė o gimines visokiais budais 
pri vertine j o tarnaite ant iszda 
vimo slaptybes bet visokį ker- 
szinimai ir maldavimai buvo' 
ant niek ir senuke mirė nuo su-'I 
muszimu kokius aplaike nuo 
inirszusiu giminiu, pasiimda- 
ma su savim slaptybia in gra
bą.

Dabar marszalas Moore, de
tektyvas, tvirtina, buk jam 
dvasia pasakė buk randasi už
kastas auksas ir pradėjo toje 
vietoje kast bet nežine ar skar- 
ba surado ar ne. 
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Scranton, Pa. — Kariszkas

Susirupines Vokietis

Paveikslas perstato Vo- 
kiszka lekiotoja Haupt 
mann Nowotny, kuris ka tik 
apleido savo sunaikinta ero- 
plana ir iszrodo labai susiru
pines isz priežasties jo nepa
sisekimo suszaudyti kelis 

eroplanus.

Naujos Taksos Ant 
Visko

Washington, D. C. — Naujos 
taksos, paskirtos per konįgresa, 
ineis už 30 dienu nuo kada ta
sai bylas perejo ir likos užtvir
tintas nors prezidentas gana 
buvo prieszingas naujam by- 
lui. Tarp kitu padotku, arba 
taksu, reikes mokėti už arielka 
po 6 ir 9 dolerius už galona; už 
alų 7 ir 8 dolerius ant baczkos; 
už vyną nuo 50 lyg 100 procen
to daugiau. Taipgi reikes mo
kėti taksas už geležkelio tikie- 
tus, telefonus, telegramus, kai
linius, auksinius dalykus ir t.t.

Meilus Suspaudimas 
Sūnelio

Saugus, Mass. — Kada kap- 
r alius Norman La Blanc sugry- 
žo ant keliu dienu in namus, 
atlankyti savo motinėlė, taip 
szirdingai pasveikino savo mo
tinėlė suspausdamas ja, kad 
sulaužė jai net du szonkaulius. 
Motina likos nuvežta in ligon 
bute ant gydymo.

Užplakė Savo Moteria 
Ant Smert

Morristown, N. J. — Jonas 
Andrews, 38 metu, ana diena 
užplakė savo moteria ant smert 
panaudodamas koja nuo lovos. 
Kokia priežastis buvo žudins-

eroplanas, lekentis laike snie- tos tai palicija da neisztyrine-

KARE
TRYS VOKISZKI

GENEROLAI 
SUSZAUDYTI

Už Pabėgima

Stokholmas, Sz vedi j a — Trys 
Vokiszki generolai likos su
szaudyti ant paliepimo Hitle
rio už tai kad jie paliepė savo 
kareiviams trauktis szalin isz 
kares lauko, artimoje Pskovo, 
kada buvo vejami per Masko
lius. Hitleris su generolu 
Himmleriu pribuvo patys ant 
vietos suszaudymo idant persi- 
tikrint kad j u paliepimas butu 
iszpildytas.

Japonai Pasidavė Kad 
— Aplaikyt Valgyt -

Su Amerikoniszka armija 
ant Mandenejo salos. — Kelio
lika Japonu pasidavė Ameri
konams laike piet kada karei
viai buvo apsedia stala. Japo
nai rode in savo burnas jog yra 
iszalkia ir Amerikonai juos pa
ėmė in kariszka kuknia kad pa- 
valgydyt. Po suvalgymui pie
tų Japonai stojo eile j e su man
dagumu, atiduodami kariszka 
garbe, pasikloniojo žemai ir ap- 
reiszke kad suplaus torielkas. 
Matyt jog Amerikoniškas val
gis jiems buvo smagesnis ne 
kaip ju laisve.

--------a--------
Akron, Ohio. — Keturi le- 

kiotojai likos užmuszti kada ju 
eroplanas susidaužė artimoje1 
czionais su kitu. I

4,500 JAPONU 
UŽMUSZTI

I -—f-
Per Kinczikus— .——i—

New Delhi, Indija — Indisz- 
ki pulkai užmuszp ir sužeidė 4,- 
500 Japoniszku kareiviu nuo 4 
dienos Vasario menesio, Bur- 
moje, kur radosi 8,000 Japo
niszku kareiviu o likusieji pa
bėgo in szali Akyabo. Anglikai 
taipgi užklupo ant nekurui Ja
poniszku pulku Buthedange, 
kur užmusze gana dideli skait
lį Japonu.

Japonai Su Bagnietais 
Žudė Serganczius

London — Kuopa Japonisz
ku kareiviu insigavo in Ameri
koniszka ligonbute Burmoje, ir 
nudure visus ligonius su bag
nietais. Tokiu budu nužudė ma
žiausia apie 30 kareiviu ir ke- 
turis daktarus. Kas atsitiko su 
kitais ligoniais tai nedažinota. 
Japonai buvo užemia ligonbu
te per 36 valandas, pakol pri 
buvo pulkas Amerikonu ir juos 
isz ten iszgujo, užmuszdami 
keliolika tuju žvaira-akiu sze- 
tonu.

TRUMPOS ŽINUTES

Newark, N. J. — Penki vai
kai sudege degancziam name 
Pleasant Valley, tris mylės nuo 
czionais. Tėvai ir deszimts me
tu sūnelis iszszoko per langa.

Philadelphia, Pa. — Pacziu- 
le Petro Kozlovskio, saliunin- 
ko, 2100 E. Tioga uly., likos 
aresztavota už iszliejima de- 

i vyniu bonku geros arielkos kad 
i nemokėti taksu.

Vokiecziai Bėga
Isz Lenkij os

Rusai Paėmė 500 Miesteliu; 
Daug Vokiecziu Uzmuszta;

Amerikonai Užmusze
3,000 Japonu*

Vokiecziai pripažinsta kad 
nesitiki laimėti szia kare bet 
nepasiduos ir pradės kita kare 
už 25 metu, kada bus geriau 
pasirengia ant tos skerdynes.

Prie Anzio pakraszczio, Ita
lijoj, Allijentai atėmė nuo Vo
kiecziu beveik visas užimtas 
vietas kuriu buvo netekia in 
paskutines kėlės sanvaites.

Pagal apskaityma Vokiecziu 
tai skaitlis užmusztuju Italu 
nuo Imos dienos Liepos 1943m., 
daejo lyg 100 tukstancziu vyru 
o priek tam puse milijono ka
reiviu gavosi in nelaisve ant vi
sokiu kariszku lauku.

Allijjentai sunaikino du ge
ležinkelius Ryme. Anonzo ap
linkinėje eina kruvini musziai 
kuriuose žuvo daugelis karei 
viu ant abieju pusiu.

Kada Japonai stengėsi atim
ti Momote nuo Amerikonu, li
kos baisei supliekti ir apie trys 
tukstancziai Japonu likos už- 
muszti. Amerikonai numėtė ant 
tosios salos apie 23 tonus bom
bų.
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Generolas Stilwell Ir Jo Kinis/k i Kareiviai

Generolas Stilwell turi po savo kamanda tukstanczius Kinu, kurie kovoje su Allijen-
ginęs viešnios nukrito artimoje jo. Kaimynai sako buk Jonas 
kaimelio Beilin ir trys lekioto- baisei užvydejo savo moterei
jai likos užmuszti. ir isz tojo pasiutimo nužudė ja.

tais Burmoje su didelia pasekmia prieszais Japonus. 1—Paveikslas Kiniszku Kareiviu. 
2—Generolas Stilwell. 3—L ent. Col. Newman Burns ir Capt. Arthur Draper laiko Ja-
poniszka vėliava surasta prie negyvo Japono.

London — Rusai pradėjo nauja užklupi- 
ma Ukrajinoje ant Vokiecziu, Rusai nusiyrė jau 
35 mylės toliau ir supliekė 12 divizijų Vokiecziu, 
apie 6,000 kareiviu ir jau gavosi in Lenkija, pa
imdami geležkelio stoti Voloczysk. Tame už- 
klupime taipgi paėmė apie 500 miesteliu ir kai
mu, kuriuos Vokiecziai buvo paemia. Dabar Ru
sai randasi tik 20 myliu nuo didelio Lenkiszko 
miesto Tarnanoliaus.

Ant Italiszko frunto musziai truputi apsi- 
malszino bet Allijentu eroplanai padare daug 
bledes ant Italiszku miestu ir fabriku aplinkinė
je Rymo.

Vokietijoj in laika vienos paros Anglikai su 
Amerikonais bombardavo Berlina trecziu kar
tu, sunaikindami daug fabriku ir užmusze dideli 
skaitlį žmonių, taipgi nuszove 14 Vokiszku ero- 
planu o Anglikai neteko 6 eroplanu.

Amerikoniszki eroplanai užlėkė vela ant 
dideliu miestu Vokietijoj kur padare milžinisz- 
kas bledes o kiti eroplanai užlėkė ant Francu- 
ziszku pakraszcziu, bombarduodami miestą 
Chartres kur suteszkino kelis žymius fabrikus ir 
suszaude vienuolika Vokiszku eroplanu bet ir 
trys Amerikoniszki eroplanai nesugryžo isz to
sios pavojingos keliones. Alijentu eroplanai už
lėkė ant miesto Lancaster, numėtė ant jo viena 
isz didžiausiu bombų kokia naudojo szioje ka
rėje. Toji bomba svėrė 12,000 svaru.

Bern, Szveicarija — Tele
gramai pranesza buk Italijoje 
užėjo daugelis straiku, 43 pro
vincijose, kur straikuoja apie 
szeszi milijonai darbininku ka- 
riszkose dirbtuvėse.

London — Vokiecziai aresz- 
tavojo kunigaikszcziute Mare,
29 metu, ir jos vyra, Liudvika,
ju palociuje. Mare yra duktė 
Italijos karaliaus Viktoro Em-
manueliaus.

Vyras Svėrė 115 Svaru, 
Jo Motere 356 Svarus
Elizabethon, Tenn. — Willia- 

mas C. Buckles, turintis 81 me
tus amžiaus ir paeinantis isz 
Stoney Creek, ana diena nuve
dė prie altoriaus pana Mabel 
Odell, kuri yra 34 metu am
žiaus. Jaunikis svėrė tik 115 
svaru o nuotaka 356 svarus. 
Bus tai sunkus gyvenimas to
sios poreles.
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■ su žeme svėrė szeszis sekstili- 
jonus arba 6,000,000,000,000,- 
000,000,000 tonu.

Anglis, tasai juodas deiman-.1 
tas, kuria isz’kąsime 'kyla viso-į' 
ki neužganadinimai tarp loc- 
nininlku 'kasyklų ir darbininku, 
galima ji sunaudoti beveik 
prie visko, kai]) siengsimes že
miau iszrodyt, nors trumpai.

Jeigu katras isz mus, varg- 
szu, sudegina tona augliu ir 
imasi prie sudeginimo kito to
no, jeigu turi pinigu pirkti 
dangau, isz pirmutinio tono 
arrgliu nieko nepasilieka kaip 
tik pelenai ir da turi užmokėti 
už iszvežima pelenu laukan. 
Jeigu nueitumem iii koksiny- 
czia tai pamatytum ten kad to-. 
nas min'ksztu augliu po jo su
deginimu arba “iszkepimo,” 
atnesza locnininkams beveik 
keturis kartus tiek pelno ne 
kaip jam 'kasztavo.

Pas mus anglis eina su du
rnais bet pas turtinga persi
maino jis iri milijonus.

Nes ir iko sziadien nedaro isz 
anglių ? Aspiriną del skausmo 
galvos, rabarberi priesz suty- 
nima ir skausmą, visokius kve
palus (perfumus) apie 900 vi
sokiu kvarbu, esencija geguži
nio vyno, lydyta, fenocetiim, 
juodyta del czystinimo czeve- 
ryku, amonija, gaza apszvieti- 
mui ir kelis szimtus kitokiu 
dalyku, kokius czionais negali
ma visus iszreikszti.

Bet tas viskas darosi labai 
slaptu budu, ant kurio žinunai* ir kemikai dirbo per daugeli 
metu, pakol daejo prie budo, 
kaip ta viską isztraukti isz 
anglies.

Anglis naudojamas ant tuju 
produktu yra pirmiausia su
daužytas ant smulkiu szmote- 
liu, po tam iszmazgotas ir in- 
mestas iii peczius. Isz tuju pe- 
cziu, isz apaezios iszima taip 
vadinama koksą, 1,400 svaru 
ant kožno tono. Koksas turi 
didesne verte ne kaip anglis.

Tasai gazas pereina per plie
ninius sietus, kurie surenka isz 
jo apie 140 svaru anglines sma
los (coal tar) isz kožno tono 
augliu arba 10,000 Ikubiszku 
pėdu gazo, kurio kožnas tonas 
anglių iszduoda.

Po tam tasai gazas yra per
mainomas ant skysto aliejaus 
ir amoniko. Isz kožno tono aug
liu aplaiko dvideszimts du sva
rus rukszties amoniko ir už
tektinai aliejaus ant iszdirbi- 
mo pustreczio galono benzino.

Po iszgavimu tu visu pasza- 
liniu produktu, gazas gali 'bū
ti sunaudotas vietoje augliu del 
szilumos arba ant apszvietimo.

Praeita meta Amerikoj likos 
perdirbta 49 milijonai tonu 
anglių ant 34 milijonu tonu 
kokso, kurio verte apskaito ant 
195 milijonu doleriu. Pelno ap
lankyta isz tuju produktu ver
tes ant 50 milijonu doleriu, 
amonika už 27 milijonus, alie
jaus del apszvietimo ir kitu da
lyku už 17 milijonu, smalos už 
10 milijonu doleriu ir 1.1.

Tai matote ka mums duoda 
anglis ir ka isz jo iszspaud'žia 
kapitalistai del dolerio — pa- ■ 
.nasziai kaip ir isz darbininko 
iszspaudžia paskutini lasza 
kruvino prakaito. '

aviu kurios iszsibaidia bėginė-' 
ja aplinkui pakol nesukrinta Į 
negvvos ant žemes. Gal tosios . tavys persigando mažo szuny-, 
ežio, kuri drūta avis galėtu ji 
sumindžioti su savo kanapa.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondas 

ir Markes.
$įSį

iSztai atsitikimas kuri gali- 
ma pritaikyt prie tamsybes ir 
apszvietimo: Praeita meta du! Bot taip aviu yra nuomone jog

“bile szuo gali užmuszti avi,’L 
lodei'bėga nuo jo persigandę ir 

siaukelyje abudu susitiko. Bu krinta negyvos netekia pajėgu, 
vo tame laiko labai tamsi ir vie-'jeigu avis vietoje klausyti “ ka 
sulinga naktis. Norints abudu ’sako”, tartu viena in 'kita:

stovėkime malszei, drasei pa-

kariszki laivai iszplauke iszj 
dvieju atskiriu pristovu ir pu-'

laivai turėjo žiburius bet vie
nas kito negalėjo pažinti, ma- sitilkime taji szuni ir persitik- 
nydaniilkad yra neprieteliu vie- rinkime kaip jis yra galingas,” 
nas kitam ir vienas in kita pra-1 tai szuo daugiau nebegiotu 
dėjo szaudyt. Szaudymas tese- paskui avis.
si per visa nalkti. Ant abieju, Nekurie'žmones tiki kad su- 
laivu žuvo keliolika žmonių o kūlimas veidrodžio reiszkia 
laivai nukentėjo skaudžiai. Tik nelaimes per septynis metus, 
tada, kada prasidėjo pasirodi-’^a,'l dvi-dolerine ibumaszka yra 
net dienos szviesa, persitikrino negiliukninga, jeigu 

įkad ant abieju laivu plėtojo i prie stalo trylika 
1 Angliszkos- vėliavos. Auszra 
'sulaikė tarp broliu kova.

Panasziai ir su žmonimis, 
kaip tieji du laivai kovojo tarp 
saves tamsybėje ir tik tada ka
da szviesa apszvieczia ju pro
tus, paduoda vienas kitam bro- 
lisz'kus delnus sutikimo. Tam- 

Įsy'be yra musu didžiausiu ne
vidonu ir priežastis visokiu 
nesutikimu ir ergeliu. Szviesa 
(apszvieta) apmalszina žmonis 
kurie po tam gyvena sutikime 
ir dirba isz vien del gero vi
suomenes.

Praeita meta redaktorius 
“Saules” sujeszkojo del žmo
nių 28 vardus laivu ant kuriu 
jie atplaukė in Amerika ir toji 
žinia buvo jiems reikalinga del 
iszemimo ukeso popieru ir del 
kitu dalyku kur vardas laivo 
buvo labai svambų žinoti del 
dolkumentu. Už maža atlygini
mą surasime ir jums taja 'žinia 
jeigu atsiszauksite pas redak
torių.

Tikriauses Kabalas

X.XJ. X —
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Italai prigialbsti indeti in amkulancius sužeistuosius kareivius isz penktos armijos, ku
rie likos sužeisti musziuose prie Rymo. Tie kareiviai yra gabenami in ligonbutes kur ap- 
laikys geriausia priežiūra, BET TIK SU JUSU PAGIALBA PIRKDAMI U. S. BONU ! ! 1

atsisėda
žmonių tai 

ti'id jog vienas isz tojo skait- 
lians mirs in meta laiko ir 1.1, j

X. I

Žinoma, tame nesiranda ne 
žodelio teisybes nes jie tiktai 
apie tai “girdėjo” ir ka kiti 
“sake.” |

Netikėkite in tai ka jums 
kiti ‘ ‘sake ” ar ka “girdėjote,’'1
a patys išdyrinkite teisybe' JAp()NU UŽKLUPI 
del saves o jeigu nežinote tai 
nesisarmatinkite atsakyt “kadį 
nežinot.”

Jeigu patys “nežinote” ko;
“neisztyrinejote” del saves, 
neskelbkite ir neplatinkite žo
džius “girdėjau nuo kitu” ar
ba “man taip sake.”

MAI PRADĖTI

buvo

yra. tikru Rojum
Ten randasi tuju 

apie deszimts 
isz kuriu deszim-

del ubagu.
dykaduoniu
tukstancziai
tas procentas yra moterių
vaiku. « .

Pas Ligoni

Arba atiaengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persi&zku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra iabai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

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

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

or VISOS TRYS 
KNYGUTES 

“SAULE” 
MAHANOY CITY. PA.

Adresus Gyvenimo

Washingtone, po žeme, ran
dasi nepaprasta ir labai jausli 
maszina kuri sveria musu že
me. Žiaunai apskaitė kad musu 
senute žeme sveria tiek, kiek 
svėrė -puse szimto metu adgal. 
Pagal naujausia skaitlį tai mu-

Kunigas, atejas pas ligoni
rado ji jau mirusi.
— Ar jau numirė! — tarė 

kunigas, — da norėjau su 
juom priesz smerti pasikal
bėt ir suramint ant laimingo 
kelio: — del ko manes ne pa- 
szauket?!..:
— Asz teveli ne norėjau jus 

turbaczyt, tai asz pati ji ra
minau, — atsake likusi nasz- 
lele.

— Tai ka tu jam kalbėjai?
— Asz pasakiau: — Jonai 

kaip rodos, tu smertelnai ser
gi!
— Tai teisybe, — atsake 

man Jonas.
— Jonai, asz tariau, 

jau isz to neiszeisi!
— Ne, atsake jis.
— Jonai, tu tuojaus numir

si!
— Taip, — atsake jis man.
— Jonai, tu negali tikėtis 

dangaus!
— Ne!? — atsake ligonis.
— Jonai, tu eisi in pekla!
— Rodos jog taip bus, — at

sake jis.
— Jonai, tu privalai 

džiaugtis jog yra da tokia 
vieta in kur tu gali gautis!
— Tai ir asz taip kalbu, te

veli, jog jis ta jaute, ba tuo
jaus numirė!.. .

ketxiitainiu m\liu. žmones gy • Įa įr Japonija iszsigandusi ve 
■vena tik ant 21 salų. Žmones ]a atidavė Kinijai.
■žvejoja. Japonams Pescadores'
juostas yra labai svarbus. Ja-' ja kariavo Rusįj;ų 
ponija tuoj permaino uosta in j ]<ap Rusija 

j svambia laivyno baze.
Tuo pat laiku, Japonijai pa

vesta mažas žemes plotas Azia 
' tisz'kame kontinente. Tai buvo
Korea, arti Dairen ir Port Ar
thur. Bet Rusija, vartodama
Port Arthur kaipo szilto van-! priesz 30 metu. Kita dalis Sak- 

Į dens uosta, tuomi nepatenkin- Daliu Salos buvo Rusijos. Gali
ma ta dali IRginti su Vermont 

■ ir Connecticut didumu. Žvejo
jimas, medžio ir anglies indus
trijos, buvo svarbiausi užsi
ėmimai.

1910m. Japonija pasiėmė 
Korea ir permaino jos varda in 

yra pussalis, 
Minnesotos valstijos didumo,

Deszimt metu vėliau, Japoni- 
tik dėlto, 

nepatenkinta Ja- 
Į ponijos iszsivystijimu. Taikos 
i sutartis, po kuria pasiraszyta 
! Portsmouth, New Hampshire, 
Į1905 m. pavede Japonijai Ko- 
jrea kaip ir pietine dali Sakha
lin Salos, kuria ji pasisavino

Tieji kurie persikrausto in 
kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule* 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
cnirszta paduoti ir savo sena 
įdresa, o tuom palengvinsite 
Ges kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
lei, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in rėdys 
e kad permainyti Jusu adrese 
paduokite taipgi ir savo sena 
įdresa, kur kitados gyveno, 
nuros darba ir daug ergelio!

SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

Kiek tai žmonių naudoja žo
džius: “ugi girdėjau” arba 
“taip sake.” Kiti vela kalba: 
‘‘girdėjau kad jis geria, ’’ ‘‘gir
dėjau kad jis daugiau pralei
džia ne kai]) uždirba,” “girdė
jau kad jo gyvenimas yra pa
leistu vingas,” “girdėjau kad 
jis yra atskalūnas,” “sako kad 

i jis draugauja su svetimom mo- 
terem,” “sako kad jis yra ap
gaviku” ir 1.1.

Ir tai]) tieji žodžiai “girdė
jau” ir “sako” skleidžiasi po 
svietą be paliovos. Kiek tai ne
kaltųjų vyru, moterių ir mer
ginu likos “užmusztais” tais 
žodžiais, kiek tai szird'žiu su
truko, kiek geru vardu nu- 
pleszkejo in pragara, kiek tai 
neteisingystes padare ir užtru- 
cino gyvenimą žmonių szie žo 
džiai: “Girdėjau” ir “sake.”

Žmogus, turintys sveika pro
tą, nemestu akmens ant kito, 
jeigu jam palieptu taip daryti. 
Pirmiausia isztyrinetum prie- 
žasti del metimo akmens bet j 
milijonai žmonių daro arsziau1 
ne kaip meto a’kmenais ant sa-l 
vo artimo. Girdime kaip taip 
“sake” ar .“girdėjome” o tas 
daugiau padaro bledes ne ’kai]) 
inžeidimas žmonių su akmeniu.!

Ar-gi nebutu geriau žino-1 
niems 'kalbėt: “kalbesiu tik kaiI 
asz žinau” o ne paaiitrinet ka Kenouha, 
“asz girdėjau.

Turime ausis del girdėjimo, skaitliaut 
akis matvmui, smegenis idant les 

' • ' ...vi..surasti, bet devinta dalis ’žmo- prisiuneziu užmokesti už laik
inu
girdėti ir suprasti už save.

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.

Kairo Konferencijoje 
nutarta atimti nuo Japonijos 
visa teritorija kuria ji buvo pa
sisavinusi nuo 1895 m. kaipo 
bausme už visiszkai netikėta 
užpuolimą kitos szalies. 

į Jung. Valstijos pabudino
ir Japonija isz jos prieszginingo 

Į apmirimo ir priėmė ja in vaka
rini pasauli, jai atidarė preky-į Kraujo julazma milijonu žmo- 
bos ir komercijos duris, per ii- niu aukota ir Amerikos Rau- 

!ga laika jai pristatė reikalinga donojo Kry žiaus pristatyta Į
aliejų, geleži ir alumina, kurie Lai vynui ir Armijai iszgelbejo, 
būti būtinai reikalingi pastaty- daug 'kareiviu ir jūreiviu. Szie Chosen. Korea j 

! ti jos karo maszina Aziatisz- centrai turi vėliausius inren- 
! kam pergalėjimui ir užkariavi- gimus ii 
'mui Bacifiko. Ir per ta laika nojo Kryžiaus pinigai. Remki-111US- Koriecziai yra ūkininkai, 
I Japonija seke Jung. Valstijas, te 1944 m. Raudonojo Kryžiaus! PUSG milijono Japonu, ku-
kaipo pavyzdi. Fonda ir padekite iszgelbeti išsikrausto po pasisavini-

Pavelindama savo karo po- gyvybes musu kareiviu ir jn- niu tuojau užėmė ones. Jie irgi 
<nams pakeisti gražiai iszsivys- reiviu. !p-aeme szilko ir bcvilnes fabri

kus ir aukso kasyklas. Tuoj 
Į Japonai virto ponais ir Korie- 
įežiai buvo vergais.

Japonijos sekamas iszsivys- 
tijimo žygis buvo po pirmu pa
sauliniu karu kada ji kovojo 
Alijentu puseje. Mažai ji pri- 
side jo prie to karo, bet greitai 
stvėrė ka tik galėjo. Anglija ir 
Japonija, kaipo Alijentai, sau
gojo savo abcJiius užėmimus 
tolimuose rytuose, bet kada 
Anglija kovojo, Japonija pra
dėjo savinti visa Vokiecziu 
valdoma žeme Tolimuose Ry
tuose in sziauruš nuo ekvato-įdeda isz kareivio, marinio ka
riaus. Vokietijos salos ’Pacifi- reivio, 
ke — Marshall^, Marianas irįriaus.
Carolinas papuolė in Japonu 2—Aniolas Sargas sergsti
rankas ir po Versailles Sutarti vaikuczius nuo nelaimiu.
1919 m. pasiliko po jos mauda-' 
tu. • r

Szios salų grupes, apie 600 
koralu saleles, apenie tik 830 
ketvirtainiu myliu, bet strate- 
giszkai svambios nuo laivyno 
atžvilgio. Nuo pat pradžios bu-į 
vo manyta, kad Japonija isz ju muro ir žaidžia su visztukais. 
padarys stiprias laivyno bazes. į Kalendoriai yra puikiai nu- 

pieszti ir tinkami ant pakabi 
rimo bile kur. Keturi kalendo 
riai tik už 50 centu. Paskubin 
kite nes mažai j u turime todėl 
kas pirmesnis tas bus gilink- 
ningesnis. Galite juos pado va

ir datiba užlaiko Rutulo- gyventoju turi apie 23 milijo-

tanezia civilizacija in baisia — 
u'žklupinejimu maszina priesz - 
savo kaimynus, net savo ge-' 
riausia užtarėja, Jung. Valsti-,

Japonija bus priversta 
labai susiaurintu

jas, 
! g ryžti prie 
i ru'bežiu.

Japonija, pagal praneszima * 
Geogra p h i c Socie

ty, susidėjo isz grupelių mažai! 
žinomu salų 'kada prezidentas 
Fillmoreir Commodore Derry 
atidarė jos uostus pasauliui 

11854 m. Per 223 metus, nei vie-; ■ j
įmus Japonietis nepavelintas- 
iszvykti isz salų. Ir tik po 1870 J 

lm. garsusis Ishin, arba “atimu-■ 
I ° ijinimas” invy'kdintas, tas su- 
i naikino kersztingas luomas.! 
(japonai pirma 'karta pavėlinti 
vartoti savo szeimynos vardus 
o ne vardus savo ponu. Kariai

Ponia Feli'ksiene Bartkus isz 
Wi‘s., raszo: Noriu ( 

prigulėti prie jusu milžiniszkb 
skaitytoju “ Sau

ka ipo nauja skaitytoja ir

kus ir vaikszczioti Lie kardu 
gatvėse. Japonija seke visus 
vakarinio pasaulio iiiprocziusf

Japonijos pirmas žemes pasi
savinimas buvo po Sino-Japo- 
uu karu. Tada ji paėmė Kinu 
sala Formosa, kuri buvo didės-į 
ne negu New Jersey valstija.! 
Formosa sala, apart mineralu,j 
arbatos, cukraus ir ryžiu, isz- 
diibdavo pasaulio kampara.

YRASAULE 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Keturi Puikus Kalen
doriai Tik Už 50 Centu

kitiems duodasi matyt,' raszti ir malonckite man 
siunsti, ant viso meto. Lieku

Paimkime kaimene aviu ku- pagalba.
rios eina pasikui savo vada su 
varpeliu ant kaklo. Tosios avys 
perstato žmones kurie “girdi”!
ir “sako,” Matomom szimta!

' jonai žmonių, tik 5% buvo Ja- 
i ponai.
Į Kada ji paėmė Formosa Sa- 

Pirkite Apgynimo lf, Japonija irgi pasisavino 
Czedinimo Bondus Pescadores nuo Kinijos. 64 sa

il1 Markes. los sudaro szia grupe isz 50

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

Saule Publishing Co.,!
Mahanoy City, Pa. 1

Szitie puikus kalendoriai su 
szventuju vardais, didumo 

yra labai puikus ir 
tinkami pakabinti visur. Ka 
lendoriai perstato sekanczius 
paveikslus:

1—Keturi Amerikoniszki ka
reiviai nesza vėliavas ir susi-

eroplanisto ir laivo-

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

4— Maža mergaite sėdi ant

eiti prie sziu szaleliu. Kitos 
tautos Japonijai nepasitikėjo.

Laivyno bazes ant salų Yap 
ii- Truk, Jaluit Marshaluose ir 
Rote (tik 50 myliu nuo Guam),
prisidėjo prie pasekmingo už- noti savo kaimynui ar gimi 
puolimo Perlu Uosto.

Bet Kairo Konferencijos su- SAULE PUBLISHING CO 
tartis sunaikins Japonijos sva-' MAHANOY CITY, PA. 
jones tapti pasauline joga. ——------

-Common Council for Amer. Unity.

nems isz ko bus užganadinti.



MAHANOY CITY, PA.
vaikszcziojo, 

O bestija apie velnią mislijo. 
Na ir viena karta, kada vyro 

namie nebuvo, 
Toji porele in platu miestą 

iszrunijo, 
atskirdamas 'Turimi toli, ba net 40 doleriu 

tikietas kasztavo 
Dingo, rodos pekloje gala gavo.1 
Dą'bąr vyras graudus verks-

Naszlaites Aszaros
Štokas Bolių 

Loszeiu

Branch E. Rickey, perdeti- 
nis Brooklyn Dodgers beis 
bolinio kliubo, prisižiurineja 
bolems ir mansto kas bus isz 
ju kada nebus užtektinai lo- 
szeju del naudojimo szitu bo- 
liu szimet.

Visi naszlaite skriaudė, visi 
ja naudojo, tik niekas jos ne
atjautė ir nepaguodė. Vienin
telis jos suraminimas buvo 
aszaros... Ji nesuprato ir su
prast negalėjo už ka ja bare, 
koliojo ir kartkartėmis musze, 
stumdė. Didele buvo naszlai 
tęs kantrybe nes visa iszkente- 
jo, neisztardama prieszingo žo
delio. Karta būdama labai pa
vargus, (gule ir užmigo. Vos 
spėjo užmigti — ir sapnuoja:

Nuriedėjo per jos skruostus 
dvi paskutines, priesz užmig
siant, dideles aszaros. Tosios 
aszaros prakalbėjo: “Kelkis, 
naszlaitele, kelkis, seserele! 
Eik drauge su mumis!”

Nustebo naszlaite, pirma 
karta, iszgirdus savo aszaru 
baisa. Kelc ir, aszaru vedama, 
nuėjo. “Koks gražus vasaros 
rytas!” tarė naszlaite: “tokio 
asz dar neesu maezius. ” — 
“Daug dar tau sesut, parody
sime daigtu, kuriu netik ne esi 
maezius bet ir sapnuote nesap
navus,” atsake aszaros.

Beeidamos, priėjo dideli 
miszka. “Czia sesimes pasilsė
ti,” tarė viena aszara. Sėdėda
ma, naszlaite iszgirdo, kaip me
delis, su kits kitu meiliai svei- 
kindamies, sznab'ždejo
bas rytas!” Mat, kaip ju galve
les; priesz vieną kita lingavos, 
kaip szakeles viena kita gla
monėjo ir kaip žali lapeliai, 
susiglausdami su kits kitu, 
karsztai 'bueziavosi.
* “Ai, kaip medeliai įgražiai 
gyvena, kaip jie myli viens k i 
ta!... Jie daug geresni už žmo
nes...” durnojo' naszlaite.

“Pasitikim czia gyventi!” 
Vos naszlaite isztare tuos žo
džius, kaip sztai pragydo vi- 
sdkiais 'balsais miszko gyven
tojai paukszteliai. Ji dabar su
prato ju visu žodžius ir ju gies
mių reikszme. Vėl nebeisz'ken- 
tus suszuiko: “Dieve! 'kaip tie- 
paukszteliai Tau gražiai gieda 
rytmetines giesmes! O kokia 
asz bueziau laiminga, kad 
drauge su paukszteliais .gale
eziau giedoti!” Tuo tarpu at
skrido raiboji gegutele ir liūd
nai sukukavo. Naszlaite pakele 
galvele ir tarė gegutėlei:

“Brangioji gegutele! kokia 
tu turi jautria szirdele! Asz iki 
szio ryto nežinojau, jog yra pa
saulyje tdkis pauksztelis, kuris 
naszlaiteliu skriaudas, skaus
mus ir liūdna ju likimą... verk
dama pau'kszteliams apsako.” 
Toliau tese raiboji savo liūdna 
rauda, apsakinėdama jiems 
pasaulio gyvenimo slėpinius... 
Bet naszlaitei aszaros tarė: 
“Gana ilsėtis! eisim toliau!” 
Nueidama, dar atsižiūrėjo in 
tuos laimingus medelius, kurie 
gaivu linktelėjimais rode jog

supranta ir atjauezia ka gegu
tele jiems kukuoja. Bent kiek 
paeja gražia pieva, kurioje au
go, 'žydėjo visokios žoleles. Per 
ta pieva vingiavo sriauni upe
laite, kurios nei vieno,

Igalo negalima 'buvo 
“Pa-1 Aszaros, patemija, jog 

te czia nori apsistoti, 
tarė :
pasėdėti!” Tekanczios saules 
rausvi spinduliai budino isz 
miego visas žoleles. Žiurėjo in 
jas naszlaite ir nebegale jo atsi
žiūrėti.

nei kito 
matyti, 
naszlai- 
tuojaus

Sėskim ežia -ant kranto

Ne Nori Kaip Namieje
— Gerai kumute, kad atva

žiavai pas mus tai galėsi pa- 
sisvecziuoti kėlės dienas.
— Nežinau kumute kaip 

padaryt.
— Isztikro busi kaip na

mieje.
Sveczias vaikas girdėdamas 

tai paszauke:
— O ne! ne! Del Dievo ne!
— U-gi kodėl Jonukai?
— Jeigu Mama czion bus 

kaip namieje, tai mums duos 
visiems! — Mama namieje ir 
visus musza!...

“Kaip jus, žoleles, taikiai 
gyvenate! Tai susiglaudusios, 
tai susikabinusios, tai ant kita 
kitos galveles pasidejusios sal
džiai miegate! Su jumis ir sau
lele elgiasi, kaip tikriausia mo
tinėlė palengva jumis isz miego 
keldama. Kad galecziau pavirs
ti in žolele ir drauge su jumis 
žaliuoti, 'žydėti ir kvepėti, bu- 
cziau lygiai su jumis laimin
ga”... Žoleles už pączia tyla ty
lesniu 'balsu atsake: “Tu už 
mus esi jau laimingesne ”... 
Saulyte, vis auksztyn kildama, 
rinko sidabrinius rasos lasze- 
lius ir kur tai auksztyibeje juos 
szle'be. O naszlaite, insmigus 
in upelaite savo akytes suszu- 
ko: “O, sriaunioji upelaite, ap
sistok skubinai tekėjus! Duok 
man nors valandyte pasižiūrė
ti in tas gražybes, kurias tu ne- 
szi!”... Upelaite nesustojo te
kėjus, bet nesze skubinai tai 
pintinėlė 
vystanti 
auksine 
bancziu 
daug visokiu daįgtu pro mer
gaites akis skubiai plauke. Jos 
veidas tai linksmumą tai 
skausmą, tai liūdnumą reiszke 
mat, ji visa žinojo ir suprato, 
kas ka reiszke. Ji'butu ilgai ten 

, žiūrėjusi, bet aszaros atsikėlė 
ir vadino toliau.

Ženge žingsni, kita, sztai — 
platus laukas visoki javai bu
joja, stengdamiesi 
iszau'gti. Juose žydi vasilkai,| 
aguonėlės, kirvepenteliai ir, 
daug visokiu laukiniu .gėlėliu;' 
visi jie linksmueziai, visi mei-' 
liai sznekucziuojasi.., Naszlaite 

I ir ežia norėjo atsisėdus paklau
syti ju meiliu žodeliu, bet asza
ros ėjo toliau. “ Delko žmones 
nemoka taip meiliai kalbėtis, 
kaip tie augalėliai ?” su gailės- ’ 
ežia tarė naszlaite. Aszaros 

į nieko jai neatsake, tik, rody-1

Prieszai-AteiviaiKadą paskutine aszarele, auksztyn, atkartojo: “Danguj 
skubėdama, riedėjo in krūva, siela, kūnas po žemiu”... Isz- 
nuszvito ežeras ir nusileido nyko nuo kalno dangų siekian- 
puikas skaiseziu angelu su lis'kelias; užgeso toji pro atsi- 
auksinemis Idksztemis rauko-1 verusi dangų matyta szviesa; 
se. Prisiartinę prie susirinku- užplaukė pulkelis melsvu debe
siu naszlaites aszaru, atsargiai sėliu, visai mus 
'pradėjo jas, rinkdami, dėti in'nuo'broliu, seserų, danguje gy- 
Iauksines leksztes. Tuo tarpu' venaneziu 
isz naujo nuszvito kalno vir- 
szune. Pakėlus naszlaite akis 
auksztyn, pamate daugybe esy
bių ipalengvelei nusileidžian- 
cziu isz dangaus. Vienos ju lai
kėsi ore, sustodamos isz abieju 
pusiu kelio,'kuris, lyg iszdyges' 
isz kalno, Ivdedamos dvi esy- 
nes, kuriodvi, rankose tureda 
mos baltesni už sniegą neszuli, 
artinosi prie stovinezios nasz-i 
laites.

Kaip tik prisiartina; indave 
naszlaitei ta neszuli. Tuojaus 
jai lyg isz naujo atsivėrė akys: 
mato ant saves’baltutėlė Krik- 
szto suknele, priesz save sto- 
vinezius Krikszto tėvus, malo 
niai ja glaudžianezius prie sa
ves. Tarp esybių, apie ja sto- 
vineziu, pamate daug iszmiru- 
siuju: tai kaimynu, tai giminiu 
ir kūdikystes draugu ir drau
giu; visi sparnuoti, visi kaltuo
se rūbuose, su rožėmis arba le 
Ii jomis rankose.

O veidu linksmumu naszlai
te nebegalejo atsidžiaugti. Vi
si su deganezia meile ir su di
džiausia pagarba sveikino men
kute naszlaitele; ir dangiszku 
geliu, kurias turėjo palaimin
tieji rankose, sulingavo virszu- 
neles, sveikindamos ja. 
išzkilmingoje valandoje 
girdo Varpu gaudimas — 
su žvilgsns 'kreipėsi in ta 
isz kur in kalną atkeliavo 
laite. Kas instengs 
nusistebėjimą naszlaites, pą- 
maeziusios ten, žemai, toli toli 
žemes 'pasauly, jos kuna nesza- 
ma in kapus...

Isz kalno auksztybes lydė
dama akimis savo kuna, pama
to angela, atsivedanti in kaina 
jos brangius tėvelius, kuriu ji 
aname pasaulyje visai nepaži
no, nes ja, numirdami, mažiu- 
lyte lopszelyje paliko. Žaibo 
greitumu puldama prie teveliu, 
Miszuko: “Tėveliai mano bran
giausieji!” — “Dukterėlė mu
su m\ Imliausioji!”...

Liūdnoji valanda, kurioje 
tėveliai, mirdami, nors szirdys 
jiems alpo, priversti 'buvo ap
leisti savo vienintele dukrele— 
Teklyte, verkianezia lopszely
je... dabar persimainė in sal
džiausia rojaus linksmybe... 

. ....... i Sujudėjo visos dangiszkos dva-noreio pulti ui sulaikyti, bet' ... ... sios; sulingavo ju rankose ro- 
. . |žes, lelijos, ir dangaus pulkas, m nedėjo ui' i-apsiautes isz visu pusiu nasz- iros, tuojaus i ..... , .laite su jos tėveliais, pradėjo 

kilti minėtuoju keliu augsžtyn. 
Angelas sargas nesza po-pirmu 
jos dorybių geliu vainiką; po- 

į tam paskui eina Krikszto tė
vai; tėveliai su ja isz szaliu; an
gelai su auksinėmis leksztemis,1 
pilnutėlėmis spindulingu asza- 
reliu, paskui juos kitos dan
giszkos dvasios, aplinkui ap
siautusios juos, sudarė skais- 
czia, iszkilminga minia, ’kas be- 
suskaitys!...

Pasiliejo dangiszku stygų 
saldus 'balsai, pragydo angelai; 
negirdėta giesme o varpu pla-Į 
tus, gailingas 'banguojantis 
skambėjimas pritardamas 'dan-J 
giszkai muzikai, lydėjo in 
augsztybiu tikrąją tėvynė žino-' 

imas jau mums tris skaisezias Jeigu vyrueziai, bobai valia 
'sielas. 1 duosite,
I Kada duobkasiai kastuvais Tai jau nuo jos gero neturėsite, 
baigė užberti smėliu veliones— Pažinau viena bobą,
naszlaites balta karsta, pasku-' Trijų vaiku motina, 
tinis varpu balsus, kildamas Su burdingierium in bažny'ezia

! damos in siaura keleli kuris 
priesz jas, !kailpė isz žemos isz- 
dyges, vingiavo in kaina, .pa
klausė: “Ar pažinsti ta siaura, 
asztru keleli ir tuos dygliuotus

I

J augalėlius, isz szahu augan- 
czius ? ” !

Naszlaite neatsake o pradėjo: 
dairydamosi, in visas insižiu-l 
reti. “Kaipgi nepažinsiu! Tas 
kelias tai — mano gyvenimas... 
Ei-szkecziai medeliai — lieme
nėliai tai — tie nedorieji... žmo
nes. Ju szakeles tai — žmonių 

.rankos, 'kurios mane musze... 
Ju smailus 'dygliai tai — žino 
niu įpikti liežuviai, kurie mano 
szirdi bade... Visus, visus pa
žinsiu dabar.”

Kad naszlaite užbaigė savo 
kalba, atsiliepė kelelis: “Asz 
buvau priežastim tavo vargu; 
asz kaltesnis už visus, nes asz 
esu naszlaicziu gyvenimo ke
lias.” Ne tik nepailso mergaite, 
bet ne nepatemijo, kaip pasie
kė aukszcziausiojo kalno vir- 
szune.

Czia aszaros apsistojo o nasz
laite užpakalyje iszigirdo malo
nu pažinstama baisa, sakanti: 
‘ ‘ SuDiev! ” Naszlaite, atsigry- 
žus, vietoj siauro kelelio pama 
te gražiausias in vairiu spalvų 
ir r.usziu žydinczįas gėlės, ku
rios, atsisveikindamos, lingavo 
savo virszunoles.. Be galo nasz
laitei patiko tos gėlės: ji, atsi- 
gryžus in aszaras, norėjo pra- 
szyti jas, kad jai leistu ilgai, 
ilgai geliu gražumu pasi
džiaugti. Tuo tarpu radosi vela 
naujas reginys: prie deszinio 
jos szono stovi szviesus spar
nuotas angelas; rankoje laiko 
isz tik ka matytu geliu nupinta 
vainiką; ant kiekvienos gėlės 
lapelio paaulksoti žodžiai — ju 
vardai. Czia. ji akies mirksnyje 
paskubo perskaityti visu geliu 
vardus. Viena vadinos nekal
tybe, kita — kantrybe, treczia 
— teisybe, ketvirta — maldin
gumas, pasižeminimas ir Lt. 
Ilgai ji butu dar žiurėjus in ta 
indomn vainiką, kad naujas 
reginys jos akiu nebūta patrau
kęs prie saves. 'Sztai antroje pu
sėje pamate tarp beturiu kalnu 
didžiuli ežerą. Visose keturiose 
e'žero kerte.se, stovėjo angelai 
su auksiniais kardais rankose, 
rūpestingai sergėdami ežerą.' 
Ežeras buvo pilnutėlis, tik ne 
vandens, bet viso pasaulio 
naszlaicziu aszaru.., Aszaros j 
nuo kita kitos skyrėsi savotisz- 
ka spalva ir neapsakomu žibė
jimu. Naszlaite, pamaezius sa
vo paskutines dvi aszaras, ja 
veduses, in riedinti in ežerą J

(GALAS.)

TARADAIKA R

mus gieda, 
'Gaila labai, ba nuo žmonių 

'geda,
Pats žmogeli, kaltas buvai, 
Jog bobai kaili nelupai.

Ateiviai Ir Pilietybe

J. Edgar Hoover, direktorius 
Federal Bureau of Investiga
tion savo metiniame raporte, 
pareiszke, kad ligi Birželio 30 
d. isz viso 14,432 ateiviai-prie- 
szai 'buvo suimti nuo karo pra
džios Gruodžio 7, 1941 m. Isž 
tu net 5,027 suimti .per praeitus 
dvylika menesiu. FBI ir kitos 
valdžios insteigos rinitai varo 

1 ateiviu-prieszu valdymo pro- 
Į grama. Net 492 atsitikimuose 
žygiai imti sunaikinti natūrali
zacijos certifikatus Amerikos 
jpiliecziu kurie trukdė musu
karo pastanga, 75 certifikatai

pąsi- 
ir vi
sžali, 
nasz

apsakyti

gražiausiu geliu, tai 
rutu vainikėli,

Jekszte, pilnutėlė ži-
aszareliu... Ir daug,

tai

angelas, prie jos stovintis, ja'K, 
suturėjo. Kaip ti ; 
ežerą vedusios a- z 
prie ju pradėjo isz visu pusiu 
rinktis gražiu gražiausios asz- 
areles. Naszlaite ne tik pažino 
savasias aszareles, ibesirenkan- 
czias iii krūva, bet kiekviena ju' 
atsiminė, kuri kada buvo isz- 
lieta.
___ ____ '

« Nubudus

greicziąu'

, Mergina, vade ant saito kar
ve ir linksmai dainuoje, o 
kokis tai ponas patikės už
kalbino :

>- Gal kas tave pabucziavo 
kad taip jau labai linksmi
niesi! ...
— Ar tai pabucziavimas 

priduoda linksmumą? — pa
klausė mergina.
— Žinoma!—atsake ponas.
— Na, tarė mergina, tai 

buk taip malonus pabucziuot 
mano karve nes ji labai nu
liūdus !

Kaip lietus ir vejai tai negerai, 
Akis gadina labai, 

Ypatingai del manes, 
Tai sakalėliai, ne 'kas.

O bet turiu po visas apygardas 
trankytis, 

Po visus užkaborius

O ka, vyrueziai, darysiu, 
Akulorius insitaisysiu.

Dabar virto mada tokia, 
Neszioja brylius bile kokia, 

Kad ir nemoka skaityti, 
Bile svietui pasirodyti.

“A groisę fanaberije,” anot 
Žydelio,

Kaip pamate brylius ant nosies 
ponelio.

Tai ne dyvai, poneliai skaito, 
Paskui kvailybe nesivaiko.

Viena užrietus galva ėjo, 
Ir ncbagele ant kokio bakso 

užėjo, 
Puolė kaip ilga net 'balksztelejo, 
O bryliai nuo nosies nugar

mėjo, 
O czia. 'daugybe žmonių 

stovėjo, 
Nuo didelio juoko susilaikyti 

negalėjo, 
Parpuolė smarkiai net stenėjo.

Net setas dantų isz 'burnos 
iszteszikejo.

Protinga motore ant parodos 
brylių nenesziotu, 

Kad ir jai kasžin ka duotu, 
Tik katros protą praskridusi 

turi, 
Deda ant nosies junga, nieko 

nežiūri.
Bet nieko nesakau, kas in 

raszta nuolatos žiuri, 
Tai tieji družnas akis turi, 

Tieji, kad savo akis kiek ap
saugoti, 

Turi kanecz 'brylius neszioti.
* * * j »

Ne viena bobele, 
i Kaip iszleidžia in darbą savo

diedeli,
Pasirūpina dolerūka, 

Ir isz grinezios iszsmunka, 
Pas kumute nubėga, 

Bonlka apsėda, 
Geria nuo ryto lyg vakaro, 
Darbelio nieks namie ne

padaro.
Namine riaukia, 

Nekaleziausius per dantis 
traukia, 

Negana kad aploja, 
Da ir bjauriai pliovoja.

Nuo tokiu gero negali tikėti, 
Niėkszes, nes vaiku negali 

mokinti.
Tai yra labai negerai, 
Isz ko turi pekla vyrai.

* * *

Naujas insakvmas, Commis- '’au ;
Į _____  ._________ ___ M

sioner of Immigration and Na
turalization, Earl G. Harrison, Į eisingas Užklausymas 
iszleistas, pa'keiezia immigi a- 
cijos ir natūralizacijos distrik- 
tn geografinius ru'bežius. In- 
sakymas uždare penkis distrik- 
tinius ofisus — Miami, Cincin
nati, New Orleans, St. Paul ir 
Salt Lake City juos sujungė su 
kitais ir insteige viena nauja 
Atlanta.

Paežiu laiku, ofisai Puerto 
Kičo ir Hawaii priskaityti prie 
Jung. Valstijų ofisu. Atlanta 
apsidirbs su visais Puerto Ki
šo ir Virgin Island reikalais ir 
San Francisco su Hawaii.

Distriktai Jung. Valstijose, 
pagal numero yra:

1 St. Albans, Vt. 2 -Boston, 
Mass. 3 New York, N. Y. 4 
Philadelphia, Pa. 5 Baltimore, 
Md. 6 Atlanta, Ga. 7 Buffa
lo, N. Y. 8 Detroit, Mich. 9 
Chicago, 111. 10 Spokane, Wash. 
11 Kansas City, Mo. 12 Seattle, 
Wash. 13 San Francisco, Cal. 
14 San Antonio, Texas 15 El 
Paso, Texas. 16 Los Angeles. 
—Common Council for Amer. Unity ' \ ■ * > :■ -

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

— Mergaite asztuoniu me
tu taip karta kalbėjosi su sa
vo tėvu:
— Juk teisybe, mylimas te

veli, jog su motinėlė laimin
gai gyvenate?!...

— Kodėl klausi? — paklau
sė tėvas.
— Taip sau, ba Mama man 

tankei sako: , ,,
— Duok tau, Dieve, gerai 

kvaila vyra o busi taiposgi 
laiminga kaip asz, — mano 
dukrele!...

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 
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 Szv. 
Malda prie 
Malda prie 
Malda Szv.

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 r an turas.

Tiktai 98 Centai

ir

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

SAULE PUBLISHING CO.
MAHANOY CITY, PA.

Abudu Gatavi
Vienas nemokantis skai- 
nusipirko sau važiuoda- 

vagone laikraszti, ir
tyt, 
mas 
žiopsojos in adbula laikrasz
ti.
— Tai vyruti, turėjo būti 

nemaža viesulą ant mariu jog 
net akrota apvertė stiebais 
žemyn!

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00 

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

PUIKI ISTORIJA
- - ■■■ -

■ > Ifl ■ . ' >
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TIKTAI,... 50c
SAULE PUBLISHING CO

Mahanoy City, Pa. . r

BUY 

UNITED 
STATES 

SAVINGS 
ONDS 

AND SUMPS

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

Bondas ir Markes.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienei

:: Pranaszystes

tai stebėtina try
nes joje randasi 
teisybes ir jąn 

atspėta kas buvo
pranaszauta; toliąus toa 
pranaszystes pildosi.

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

Yra 
gute, 
daug 
daug

t

f
e

kerte.se


I I

"BKUEB” MAHANOY CITY, M.

Žinios Vietines Amerikonai Pristaty s Aliejaus Kur Reikia

— Ketverge pripuola 8zv. 
Pranciszkos, naszles.

t Praeita Subata mirė Ro
že Povilaitiene, 1239 E. Centre 
rily., Schuylkill Haven ligon- 
buteje, sirgdama koki tai laika. 
Velione gimė Lietuvoje, pribū
dama in Amerika daug metu 
adgal. Jos vyras Petras mirė 
keliolika metu adgal. Prigulė
jo prie Szv. Juozapo parapijos 
ir keliu 'bažnytiniu drauguviu. 
Paliko viena sunti ir dvi dukte- 
res Filadelfijoj ir viena dukte- 
re ’vienuole, Cambridge, Mass. 
Gralborius L. Traskauskas už
siėmė laidotuvėms kurios atsi- 
ibus Utarninko ryta su apeigo
mis Szv. Juozapo bažnyczioje.

— Sudas uždraudė kasti 
angli ibutlegeriams, isz žemes, 
prigulinczios prie Read ingo 
kompanijos Mahanoaus aplin
kinėje.

t F. Petkevicziai, 520 E. 
Pine uly., ana diena aplaike ži
nia nuo valdžios buk ju suims 
Albertas, 19 metu amžiaus, li
kos užmiisztas laike muszio Ita
lijoj. Jaunas vyrukas buvo gi
nies mieste ir užbaigė czionais 
mokslą. Tėvai aplaike laiszka 
nuo jo kėlės sanvaites adgal o 
vėliaus valdžia pranesze buk 
jis žuvo muszyje.

—■ Gerai žinomas del dau
gelio, advokatas Albert Knittle 
|71 metu amžiaus, mire Potts vil
ioję, sirgdamas koki tai laika. 
Buvo jis žymiu advokatu per 
daugeli metu ir buvo gerai su
sipažinęs su Lietuviais.

t Valdžia taipgi pranesze 
Vincentui ir Anastazijai Mc
Gill, 531 W. Spruce uly., buk ju 
sūnūs Jonas, 19 metu, taipgi 
žuvo ant kares lauko, Italijoj, 
laike muszio, Vasario 2 d. Jo
nas buvo vienatiniu vaiku Vin
cento ir Anastazijos (Valen- 
cziutes) McGill, kuris gimė 
mieste ir czionais užaugo. Yra 
tai 14-tas jaunas vyrukas, isz 
musu miesto kuris žuvo tar
naudamas Amerikos kariuome
nėje.

—■ Vincas Lazauskas, gerai 
žinomas ūkininkas isz Catawis
sa, Pa., ana diena lankėsi mies
te su reikalais ir prie tos pro
gos atlankė redakcija “Sau
les.” atnaujinti savo prenume
rata už laikraszti, nes ponas 
Lazauskas yra musu senas 
skaitytojas. Acziu už atsilan- 
kyma.

— Szia sau va i te eis per na
mus suraszytojai ir suraszines 
visas moteres ir merginas tar
pe 20 ir 50 metu, kurios yra 
tinkamos prie kariszku darbu.

Amerikonai neapsileidžia niekur ir yra pirmutineis 
prie visko. Kada pribuvo in Italija, buvo didelis stokas 
aliejaus ir gazolino bet tuomi nenusiminė ir pradėjo dirb
ti paipas kurias matome ant pirmutinio paveikslo, kurias 
sudėjo in sanvaite laiko. Žemiau ant kaireses parodo kur 
paipos baigiasi. Ant deszines augszcziau parodo kaip ga
zolinas buna pumpuotas isz laivo in stoti ir pampas o že
miau parodo pulkininką priimanti atskaita nuo darbinin
ko, kuris užbaigė savo darba.

Neri Kad Kareiviai Aplaikytu Balsus

Senatas Washingtone stengėsi investi byliu kuris už
draustu Amerikoniszkiems kareiviams balsuoti būnant ant 
tarnystes Europoje ant ateinaneziu rinkimu prezidento bet 
Amerikoniszkos merginos priesz tai užprotestavo j o ir sako 
kad kareiviai turi pilnas tiesas balsuoti nežiūrint kur jie 
butu ar kokioj szalyje.

Advokatas Nužudė Sa-!
I

vo Nepilno Proto
Sūneli

1 Pittsfield, Mass. — Turtin
gas advokatas, John Noxon, li
kos aresztavotas už nužudymą' 
savo szesziu menesiu sūnelio,! 
kuris buvo nepilnaprotis nuo

■ užgimimo. Laike teismo tėvas 
aiszkino buk geriau matyti to
ki vaika mirusi ne kaip jis tu- 
letu būti sunkenybe del visuo
menes. Tėvas sujungė elektri-'

I 
kini drata prie vaikuezio ran-j 
keliu, atsuko guzikeli ir vaiku-, 
tis likos elektrikiuotas.

Motina Ir Keturi Vaikai 
Užsitrucino Kopūstais

Lexington, Ky. — Mrs.
James Price ir jos keturi vai
kai mirė nuo valgymo virtu 
kopūstu. Daktarai isztyrinejo 
buk motere iszvire kopūstus 
variniam puode nuo ko jie už
sitrucino.

Už Randa Paėmė 4
Vaikus

Detroit, Mich. — Albertas 
Mažeika, gyvenantis name Ro- 
zelinos Ruszis, negalėjo užmo
kėti locnininkei randos. Ruszie- 
ne už tai pasiėmė Mažeikio ke
turi mažus vaikus ir juos laike 
pas save pakol Mažeika atsily
gins su ja už randa. Tėvas tada 
nusidavė jeszkoti rodos in sū
dą kuris paliepė moteriai ati- 
duouti vaikus.

Badai Rusziene iszmete Ma
žeika isz namo pasilaikydama 
vaikus, sakydama jog už kožna 
gales gauti po szimta doleriu.

Trumpa Gailestis Po
Mircziai Moteres

Cressona, Pa. — Jurgis 
Pavlikas, žmogelis 59 metu 
amžiaus, nelabai gailėjosi savo 
pacziules kuri mirė nes in laika 
devynių dienu po laidotuvių 
savo prisiegeles jis nusidavė 
in Wilkes-Barre suda ir iszsi- 
eme laisnus ant apsivedimo su 
jauna naszlia, Mare Bendrikie- 
ne. — Gal nebaszninke dagri- 
so Jurgiui nemažai kad taip 
greitai užmirszo apie ja.

MacArthuras Su Amerikoniszkais Indijonais

Generolas Douglas MacArthuras, vadas ant Ameriko- 
niszku kareiviu Pacifike, turi po savo kamanda visokiu ka
reiviu bet szitie vyrukai yra tikri Amerikonai nes tai yra 
Amerikoniszki Indi jonai isz Navajo sztamo, kurie yra 
smarkus kareiviai.

Prezidentas Dekavoja Už Prisiunstas Aukas

Prezidentas laike savo 62-tros sukaktuviu gimtines die
nos, siunezia dekavone visiems tiems, kurie aukavo deszim- 
tukus del suparalyžavotu vaiku gydymo. Prie jo sėdi Basi- 
lius O’Conner, pirmininkas tosios draugavęs ir prisižiuri- 
neja prisiunstiems deszimtukams del tu j u nelaimingu vai
ku ant gydymo.

Tosios Stotys Apgauna Vokieczius

Bougainvilles Kareiviai Kovojo
Liepsna Per 30 Valanda

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

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

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

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Maizeville, Pa. — Ketures- 
deszimts valandų atlaidai buvo 
laikomi Szv. Liudviko bažny
czioje isz ko pasinaudojo dau
gelis žmonių dvasiszkai. Kelio
lika kunigu prigialbejo klebo
nui Kum Degucziui.

Garsus Kompozitorius 
Mirė 
----- <*■.; /

Spalio-Oct. 15 diena, 1943 m. 
Stasys Szimkus, kuris kitados 
lankėsi Chicagoje, mirė po ope
racijai užsienyje, badai Lietu-j 
voje. Velionis buvo gerai žino-| 
mas Amerikiecziams kuris pa- 
rasze daug muzikaliszku veika
lu tarp kuriu buvo gerai žino
mos dainos: “Kur Bakūže Sa
manota” ir “Plaukia Sau Lai
velis.” 1917 mete jis lankėsi 
Amerikoje.

Amerikoniszki kareiviai kovoja su liepsna ant salos 
Empress Bay, Bougainvillej Pacifike, kada Japonai su ero- 
planais padege gazoliną ir aliejų kada Amerikonai paėmė 
sala. Per 30 valandų kareiviai dirbo pakol užgesino liepsna.

Paskirstymas Maisto
Ant Mėsos, Tauku ir Sūrio—
Rudi ženkleliai Y" ir Z, kny

gutėje nr. 3 yra dabar geri ir 
baigsis Kovo-March 20 <1.

Raudoni ženkleliai A8, B8 ir 
C8 knygutėje .nr. 4 yra dabar 
geri ir baigsis Gegužio-May 20. 
Kožnas 'ženklelis yra vertas 10 
punktu.

.Maistas bleszinese — Žali į 
ženkleliai K, L ir M, knygute-1 
je nr. 4 yra dabar geri ir baig
sis Kovo-March 20 d.

Mėlyni ženkleliai A8, B8, (*8, 
1)8 ir E8, knygutėje nr. 4 yra 
dabar geri ir 'baigsis Gegužio- 
May 20 d. Kožnas ženklelis ver
tas 10 punktu.

Cukrus — Ženklelis nr. 30, 
knygutėje nr. 4, yra geras ant 
5 svaru cukraus, ant neaprube
žinoto laiko. Ženklelis n r. 40 
taipgi yra. dabar gegras del 5 
svaru cukraus del sunaudoji
mo dedant vaisius in Fonikas. 
Jis baigsis Kovo March 1 die
na, 1945 mete.

Anglikai ėmėsi ant in vairaus budo apgauti Vokieczius 
su szitokioms kariszkoms stotimis kad negalėtu jas pažin
ti isz oro kada bombarduoja miestus. Yra jos taip pastaty
tos kad isz oro negalima jas pažinti. Tokiu budu Anglikai 
nuszove 94 Vokiszkus eroplanus.

Pirmininkas Demokratiszkos Partijos

Robertas Hannegan, isz St. Louis, Mo., likos iszrinktas 
pirmininku Demokratiszkos partijos ant seimo idant isz- 
rinkti nauja prezidentą arba iszrinkti vela Roosevelta.

Skaitykite “Saule”

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Ant Gavėnios
U

Graudus Verksmai arba Pa- 
sibudinimas prie Apmislinimo 
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- 
tuiso 5c. Tretininkių Seraphisz- 
kas Officium 10c. Novena 
Stebuklingo Medaliko Dievo 
Motinos Garbei 10c. Litanja 
Liauretaniszkoj Szvencziau- 
sios Panos Marijos 10c. Istori
ja apie Amžina Žydą, jo kelione 
po svietą ir liudymas apie Je
zu Kristų 20 c. Adresas:

Saule Publishing Company 
Mahanoy City, Pa.

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio - 15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas: ,
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, misziu maldos su 
paveikslais, celuloidos kietais virszais 
su gražiu kvietku ir kryžiaus atspau
dais, puikiais piesziniai, paauksuotos 
baltos ar marmulines spalvos, Tilžės 
spaudimo, $1.75; Vainikėlis, maldų 
knygele, paveiksluotos misziu maldos 
kietais drūtais juodais virszais, 50c., 
taipgi minksztais juodais virszais 
$1.25; Kanticzkos, visokiu giesmių, 
$2.00; Gydyklos nuo baimes mirimo, 
su daugeliu paveikslu, gražios stabios 
raides, 50c.; Istorija Seno ir Naujo 
Testamento, su daugeliu paveikslu, 
25c; Iszganingi dūmojimą apie Sopu
lius Szventos Motinos, gražus skaity
mai, 35c.; Katekizmai, Poteriai ir 
Ministrantura del patarnavimo kuni
gui laike Szventu Misziu, 10c. arba 3 
UŽ 25c.; Tikras Szaltinis Ražancziniu 
Atlaidų arba kryžiokines karunkeles 
15c; Karves, j u nauda ir geresniu bei 
skanesniu suriu padarymas, su devy
niais paveikslais 25c; .Duktė Mariu, 
graži apysaka 25c.; Kaip Duktė Gy
vena Pustyneje 25c.; Virėja, Kepeja 
ir Prižiūrėtoja, knyga apie 450 viso
kiu receptu $1.; Tūkstantis Naktų ir 
Viena, dalis I, 50c; Mikaldos Pasako
jimai Pranaszystes 25c.; Gudrus Pie
menukas, graži apysaka 25c.; Eusta- 
kijaus gražus apsakymas isz Pirmu 
Amžių Krikszczionybes arba Iszgan- 
ymas Szv. Kryžiuje, 128 pus., 35c.; 
Sveikata Ligoniams, knygele apra- 
szoma visokios vaistiszkos žoles 25e; 
Lengvas Budas Iszmokti Angliszkos 
Kalbos 35c.; Kabalas su Saliamono 
Nosia 10c.; Sapnu Knyga, su paveik
slais $1.25; Gyvenimas Marijos 35c.; 
Sapnas Marijos ant Kalno Alyvų 15c; 
Ražancziai: juodi medinukai po 25c; 
kukavimai, stiprios vielos su stacija- 
vu kryželiu, pailgi juodi poteriai po 
50c; Szkaplieriai: Karmelitu, Nekal
to Prasidėjimo,. Szirdies Jėzaus, Szv. 
Traices, Sopulingos Brangiausio 
Traices, Sopulingos Brangiausio Kr 
Kraujo, Szv. Pranciszkaus, Kruvinos 
Kanczios ir Szv. Juozapo, po 25c.

ŽOLES ARBATOS FORMOJE
Nuo nervu, inkstu, akmenėliu, du

sulio, vyriszkumo pataisymui, vande
nines ligos, cukrines ligos, reumatisz- 
ku sausgėlų, viduriu liuosavimo ir Pa
lankos trejankos po 85c., pakeliai su 
nurodymais kaip vartoti.

M. ŽUKAITIS, 
336 Dean St. - Spencerport, N. Y.

Neužmirszkite Guodotini Skai- 1 
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE III

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam! 
reikalams. Telefono Numeraa 78.
520 W. Centra St., Mahanoy City


