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BERLINAS BAISIAI DEGA
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Is z Amerikos Prezidentas Aplaike Pirmutini Raudono
Kryžiaus Ženkleli

SKUPI MOTERE
ISZSIŽADEJO $500

Ne Kaip Duoti Dovana
Milwaukee, Wis. — Vercziau 

ne kaip duoti dovana atlygini
mo už suradimą jos 500 doleriu, 
Vera Stauffer, 64 metu, pati 
viena ant svieto, atsižadėjo sa
vo pinigu ne kaip duoti surade- 
jai daugiau kai 50 centu.

Helena Plosczyk rado mai- 
sziuka su pinigais restauraci
joj ir atnesze juos in palicijos 
stoti idant tieji sujeszkotu loc- 
nininke pinigu. Kada palicija 
davė locnininkei žinia per tele 
foną kad pinigai atsirado ir pa
klausė kokia dovana ji duos del 
suradejos tai motere isz pra
džių pasiūlė deszimtuka, po 
tam 50 centu bet kada palicija 
apreiszke moterei, kad tai per 
mažai nes už toki radini priva
lo duoti nors penkis dolerius, 
tai motere suriko: “Geriau pa
siliki! sau pinigus ne kaip asz 
duocziau daugiau.” — Palici
ja davė isz tu pinigu 5 dolerius 
merginai o likusius nusiuntė 
adgal skupuolei.

’ Krikszczioniszkas 
Banditas

Newark, N. J. — Ana diena 
palicija aresztavojo Frank 
Ray, nigeri, už apvogimą na
mo. Kada pas ji padare krata, 
rado ant jo kaklo maisziuka 
kuriame radosi szmotelis po- 
pieros ant kurios buvo suraszy- 
ta sekanti maldele:

“O Vieszpatie, apsaugok 
mane nuo szuviu ir kitokiu in- 
nagiu kurie man padarytu ble- 
de ar atimtu man mano gyvasti 
laike mano darbo.”

Nigeris sake jog užmokėjo už 
taja maldele deszimts doleriu 
kokiai tai užžadėtojai, kuri 
tvirtino buk ji apsaugos ji nuo 
visokiu nelaimiu.

Apsiėjo Be Laidotuvių, 
Apgavo Graboriu

Washington, Pa. — Gustovas 
Svintak, Slovakas, 52 metu, ku
ris nuo kokio tai laiko sirgo ant 
proto ir ketino taja diena būti 
iszvežtas in prieglauda del 
paikszu, da labiau nusiminė ir 
nutarė jog ji in taja vieta ne- 
iszvesz. Pasiėmęs szmota dina
mito, atsigulė in lova, uždege 
ji ir Gustovas iszleke in padan
ges in szmotelius, kuriu nesu
rado. Po tam užsidegė namas 
kuri ugnagesiai užgesino po 
sunkiam darbui.

Kada prasidėjo Raudono Kryžiaus vajus tai pirmuti
ni ženkleli aplaike prezidentas Rooseveltas. Vajus yra ant 
surinkimo 200 milijonu doleriu, kuris prasidėjo Ima diena 
Kovo po visa Amerika. Ženkleli inteike prezidentui Mare 
Brown isz Cleveland©, kuri nesenei sugryžo isz Afrikos o 
szale jos stovi pirmininkas Raudono Kryžiaus Drauguves.

Apsivedė Su Savo 
Seseria

TRUMPOS ZINUTĖS
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Vokiecziai Traukia Lie 
tuvius In Kariuomene 

Priverstinai
London (ONA) — Vokie

cziai pradėjo traukti in karino- 
meniszka tarnysta ir prie viso
kiu kariszku darbu priversti-Į 
nai. Taipgi aresztavoja dauge
li kurie pasiprieszineja tani 
paliepimui ir yra siuncziami 
in nelaisviu abazus.

Priežastis tame yra, kad 
Lietuvei nepaklausė tojo pa
liepimo Vokiecziu, kurie juos 
szauke ant tarnystos, todėl1 
ėmėsi prie kitokio budo juos į 
priversti.

Vokiecziai Iszžude
3,100 Lenku Kunigu

Binghampton, N. Y. — John' 
Cziegeris, 17 metu, prisipažino 
buk ana diena apsivedė su sa
vo seseria Elzbieta, 20 metu 
amžiaus, nežinant apie tai. Ba
dai szliuba davė skvajeris. 
Mergina pabėgo su savo broliu 
isz patėvio namo, New Yorke.

Jonas nežinojo kad tai jo tik
ra sesuo nes buvo perskirtas 
nuo jos per keturiolika metu. 
Tik po szliubui persitikrino 
buk tai jo tikra sesuo.

Szis Garnys Jau
Truputi Per Duosnus

Lock Haven, Pa. — Ana die
na garnys atnesze dvynukus 
del Harry Watkins, tai yra jau 
treczia pora dvynu toje szei- 
mynoje. Mete 1934 Watkinsai 
susilaukė dvynuku o vyriausia 
pora dvynu turui jau 15 metu 
— viso toje szeimynoje randa
si vienuolika vaiku. Tėvas ran
dasi be darbo nuo keliu mene
siu todėl kaimynai suszelpine- 
ja szeimyna kuom galėdami.

Philadelphia, Pa. — Kada 
mėsininkas,. Petras. Macieje- 
viez, su ilgu peiliu rankoje, vi
josi paskui banditą, kuris ap
vogė jo buezerne, likos nuszau- 
tas per banditą ant smert.

Philadelphia, Pa. — Szaltuo- 
se magazinuose sziadien ran
dasi daugiau kai 459,750 tuzi
nu kiausziniu, vertes $200,000. 
Tieji kiauszinei prasmirs ir ne
bus tinkami valgymui jeigu 
juos tuoj neiszparduos.

London — Monmouthshire 
mieste sustojo dirbti 12,000 an- 
glekasiu isz priežasties neuž- 
ganadinimo su darbdaveis. Da
bar valdžia pradėjo traukti 
straikierius in kariszka tar
nysta.

Washington, D. C. — Londo
no laikrasztis ‘Catholic Times’ 
skelbia kad Vokiecziai baisei 
persekiojo Lenku Katalikisz- 
kus kunigus. Pagal aplaikytas 
žines isz Vatikano tai nuo kada 
Vokiecziai apėmė Lenkija tai 
iszžude 3,100 Katalikiszku ku
nigu. Daugelis dvasiszkuju mi- 

i re nelaisviu abazuose arba li
kos nužudytais. Sziadien Vo
kiecziu nelaisvėje randasi apie 
5,000 Lenkiszku kunigu, kurie 
turi dirbti sunkiausius darbus. 
Priesz kare Lenkijoj radosi 46 
vyskupai, bet sziadien yra tik 
septyni vyskupai. Visos para
pijines mokyklos yra uždary
tos.
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Ant Senatvės Turi Jesz- 
koti Pagialbos Sude
Philadelphia, Pa. — Du jau

ni vaikinai, 18 ir 19 metu, sto
vėjo su palenktomis galvomis 
sude, klausydami kaip ju tėvas 
ir motina melde sudžiaus idant 
juos uždarytu kalėjime, ka su-- 
das ir iszpilde.

Jonas Posek, 18 metu, likos 
aresztavotas už insilaužyma in 
narna tiksle apipleszimo o jo 
tėvas buvo skundėju.

Antras, Charles Mikosz, 19 
metu, likos aresztavotas už su- 
muszima savo 18 metu pacziu- 
les su kuria apsipacziavo tik 
kelis menesius adgal.

2,000 Amerikon 
iszku Eroplanu 
Bombardavo 

Berlina

,1

Miestas Dega Isz Visu Pusiu, 
Liepsna Matyti Ant 275 Myliu 
Tolumo, Baisus Atkerszinimas 

Allijentu; Rusai Randasi 
Konstatinove, Ukrajinoje

Allijentai bombardavo prie
miesti Rymo su didėlėms ble
dems užmuszdami apie 800 
žmonių. Daugelis namu ir fab
riku likos suardyta ir sulygin
ta su žeme. Isz priežasties szal- 
czio, sniego ir purvyno, musziai' 
truputi apsimalszino nes nega-į 
Įima traukti armotu ir trakto
riai nepereina per purvyną.

Amerikonai užklupo ant Ja- 
poniszku pozicijų o ypatingai 
ant Los Negros, kuria užėmė 
su mažoms bledems sau o už 
musze apie 600 Japonu ir apie 
200 paėmė in nelaisve.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Kova Priesz Tifusa Italijoj
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Neapoliuje, Italijoj, baisei prasiplatino tifusas tarp žmonių kuri vadina “uteliniu 
tifusu” nes uteles ji praplatino. Sanitariszkos tarnaites eina po miestą ir gydo žmones, 
Žemesniam paveikslelyje matome motere kuri serga tifusu nuo kokio tai laiko. Toji mo
tere gyveno smirdancziam tunelyje užmiestyje Neapoliaus ir beveik visa sukandžiota per 
uteles kada ja surado sanitariszkos tarnaites isz Suv. Valstijų.

LONDON — Apie 2,000 Amerikoniszku 
bombiniu eroplanu bombardavo baisei miestą 
Berlina kuris dega isz visu pusiu o liepsna matyt 
net už 275 myliu tolumo. Yra tai penktas bom
bardavimas in laika penkių dienu be paliovos. 
Tieji eroplanai nuleido ant miesto 360 tukstan- 
cziu visokiu bombų bet Allijentai neteko 16 
eroplanu o nuszove 83 Vokiecziu., Sziadien Ber- 
line randasi tikras pragaras, žmones vaikszczio- 
ja kaip apsvaiginti ir renka užmusztuosius nuo 
ulycziu.

Rusai nusiyrė ant 200 myliu perkirsdami 
geležkeli kuri Vokiecziai naudojo ant perveži
mo savo kariszku dalyku, paimdami daugiau kai 
200 miesteliu ir kaimeliu in laika trijų dienu mu- 
szio ir užmusze daugiau kai 15,000 Vokiecziu ir 
paėmė in nelaisve 3,000 Vokiecziu in laika 48 
valandų muszio. Taipgi paėmė dideli miestą 
Voloczeiska.

Rusai dabar randasi Konstatinove, Ukraji
noje, kur tęsęsi baisus ir kruvini musziai, 3,000 
Vokiecziu užmuszta, sužeista ir paimta in nelai
sve, daugiau kai 100 aplinkiniu miesteliu likos 
paimta. Vokiecziai, bėgdami isz tenais, paliko 
daug ginklu ir amunicijos,

Allijentai sulaikė Vokiszkus eroplanus nuo 
užklupimo ant ju pozicijų, nuszaudami dauge
li isz ju ir lyg sziam laikui jau užmsze 24 tukstan 
ežius Vokiecziu tuose musziuose.

Detroit, Mich. — Fordo kom
panija ana diena aplaike nuo 
valdžios milžiniszka kontrakta 
ant padirbimo visokiu karisz-

ku ginklu ir traktorių kuriu 
verte isznesza ant 17 milijonu 
doleriu. Darbo bus užtektinai 
tose dirbtuvėse. „ ;
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Kas Girdėt
Aplinkinėje Zaragosa, Iszpa- 1 

nijoj, nukrito isz dangaus di
delis meteoras. Tasai atsitik i-

b “'X Laikrasztininkas Žuvo
kada vyras pareina isz darbo. 1

Nekalbėkite jam koki turėjai į 
Iergeli su vaikais ir kaip ant ju 
' pykai.

Nekalbėkite jam kaip nutru
ko virve su skalbimu ir kaip 

isz naujo viską per
V4.VXXO lllUlVUi llO. C4OC4.L CllOllLAl" į 
mas buvo priežastim didelio turėjai 1 

gyventojų ku- ° kūdikis verke visa ry- 
nepaprasta

Neprilyginekite ji prie kitu 
pradėjo bėgti, manydami kad v.vru> paniekindama ji už jo 
jau atėjo pabaiga svieto. Antj^3^68 sakydama jog \er- 
ulycziu klūpojo daugybe žmo-.cz^au ''nRai u'ž kito isztekejus 
niu melsdami ir szaukdami- 
Dievo susimylejimo. Meteoras’ 
su dideliu trenksmu nukrito!
ant lauko užmiestyje. Mokyti Į^Y(kuna jo 
žmones (profesoriai) nuvažia- 
yo in taja vieta atkasti meteorą 
ir tyrinėti ji moksliszkam tiks
le. '

sumiszimo tarp g
lie persigandę
szviesa puolanczio meteoro,

enes fr tau nebutu miela idant
Itau vyras prikaisziotu tavo 
Įkaites. Vercziau pagirk ji, sa-

g nesiranda už ji ge Į 
resnio o nors ir neteisybe bet 
jis ant galo tau inti'kes ir tapst

Racionavimo Ženkle- 
' liai Ir Naujieji Ženklai Motinos Vargai

i Milžiniszki Vokietijos
I Kataliku Kunigu

Nuostoliai

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Tikriauses Kabalas

Dabar Amerika pradeda bi
joti kad Rusija gali paliauti 
draugavus su Anglija ir Ame
rika ir daryti viską ant savo 
locno kurpaliaus tiksle apval
dymo visos Europos, jeigu Vo- 
kiecziai butu supliekti. Taip 
iszsitare Angliszkas pasiunti
nys Herbert Samuel, laike po
sėdžio parliamente. — Dauge
lis in tai tiki ir Amerikoje api-, 
bėginėja tasai paskalas kad 
Rusija darbuojasi vien tik del 
$avo la'bo.

geru.
Neapsileidinok savo paro

duose. Vyras tau nieko nekal
bės bet bukie tvirta kad vyras 
neužganadinaneziai žiuri ant 
kutvalos bobos su taukuota 
krutinę ir apsivelusia. Puikiau
sia motere, būnanti apsileidu
si, yra pikta pavyzdis del vyro 
ir vaiku. Lai'kvkis szvarei, bu- 
kie susiszukavus ir nusiprau
sus o vyras nežiuręs ant kitu 
merginu, ju trumpu szlebukiu 
ir szil'kiniu paneziaku.

Raymond Clapper, isz Wash- 
ingtono žymus laikrasztinin- 
kas ir reidio kalbėtojas, žuvo 
eroplano nelaimėje kada ra
dosi ant Marshall salos, rink
damas žinias apie tenaitinius 
muszius.

rytojaus ubagas mirė.
Roberts nuo tosios dienos 

jeszkojo užkasto skarbo ir tik 
ana diena pasisekė jam ji su
rasti ant tosios salos. Skanbas 
\ ra vertas apie .penkių milijonu 
doleriu. Taigi, iszsipilde žo
džiai kad skatikas, iszduotas 
ant mielaszirdystes, sugryžta 
szimtaropai.

Daugelis politikierių turi 
vienatini tikslą savo gyveni
me, tai yra, tapti prezidentu 
Suv. Valstijų idant po ju mir- 
cziai nors tiek galėtu pasi
džiaugti kad ju paveikslas ras
tųsi ant paczto ženkleliu o 
žmones turėtu jiems laižyti už-, 
pakali ženklelio.

Žmogus negali apsieiti be 
naminiu gyvuliu. Ant svieto 
randasi viena avis ant kožno 
penkių žmonių o viena kiaule 
ant kožno dvylikos žmonių. 
Amerikoje yra szeszta dalis vi
su gy vuliu del žmogaus sunau
dojimo. Mes esame didžiausi 
valgytojai mėsos ant svieto. 
Bet esame malszus gyventojai 
ir nelendame nidkam in akis. 
Japonijoj yra prieszingai, nors 
Japonai valgo mažai mėsos o 
daugiausia ryžiu, 'bet turi kar- 
szta krauja ir gyvena nesutiki
me su savo kaimynais. Matyt, 
kad priežodis yra klaidingas, 
kuris sako kad: “tieji (žmones 
turi žveriszka ir nemalszu bū
da kurie valgo gyvulio mesa.”

. 'Kokia tai Mrs. Vera Forbes, 
isz Denyer, Colorado, kuri yra 
kurezia per 40 metu, ana diena 
užsidėjo ant ausu radio telefo
ną tik isz patycziu ir su nusi
stebėjimu iszgirdo koncertą 
kuris buvo laikomas Filadelfi
joj. Isz džiaugsmo motere net 
apalpo. Bet kada jai nuimta ra
dio telefonas, vela buvo kur- 
czialkaip priesz tai.

Dabar užeina klausymas, ko
kiu budu kurezias žmogus, 
kuris negirdi jokio balso, gali 
iszgirsti balsus neiszenczius per 
radio telefoną? Ar-gi radio ne- 
prisiduotu prie iszgydymo 
kureziu? Reiketu apie tai pro
fesoriams geriau tyrinėti o gal 
pasisektu atrasti gera būda gy
dymo kureziu žmonių.

Apie szimta metu adgal, ke
turi laivoriai prisidėjo prie re- 
voliucijonieriu Peruje. Tieji 
laivoriai dažinojo buk bažnyti
ne valdžia paslėpė visus ’bažny
tinius turtus ir brangenybes po 
altorium idant nesigautu i u 
revoliucijonieriu rankas, todėl 
jie nakties laike insigavo in 
bažnyczia ir paėmė visa turtą. 
Neturėdami jokio budo ant isz- 

I gabenimo tojo milžiniszko tur
to, nuėjo ant mažo laivelio pri- 
stovoje, nužudė visus laivorius, 
sukrovė turtą ant laivelio ir 
leidosi ant mariu. Plaukdami 
kėlės dienas, priplaukė prie 
mažos salos Pinaki 'kur užkasė 
pavogta turtą ir nusidavė in 
Sydney, Australija, kur ketino 
vėliaus atgabenti taji turtą ir 
ji pasidalint tarp saves.

Priesz pirmutine Svirtine 
Kare, kada Anglikas, Walter 
Roberts ėjo ulyczia, sulaikė ji 
kokis tai ubagas, melsdamas 
suszelpimo. Roberts suszelpe 
vargsza. ir nusistebėjo nemažai 
kada ubagas pareikalavo idant 
jam duotu savo adresa. In ko
ki tai laika Roberts aplaike ži
nia, idant skubintu in vietine 
ligonbute kur ji geidžia matyt 
kokis tai mirsztantis vargszas. 
Atejas in ligonbute, pažino li
gonyje taji vargsza kuri jis bu
vo suszelpes. ’Ubagas apsakė 
jam visa atsitikima su užkastu 
s'kar'bu, jo draugai likos nužu
dyti per laukinius Australie- 
czius o jis pabėgo o nors sten
gėsi atgauti turtą bet niekas 
jam in tai netikėjo ir nedavė 
pinigu ant jeszkojimo. Mirsz
tantis žmogus davė Roberts’ui 
visus žemlapius kur tasai tur
tas randasi paslėptas ir pasakė 
kokiu budu gali ji surasti. Ant

Washington — Kainu Admi
nistracijos instaiga szia savai
te tpranesze kad laike trijų sa- 
vaieziu nuo Vasario
naujasis racionavimo ženklu 
planas insigaliojo, iki Kovo 20, 
kada užsibaigia terminas jiirk- 
tis konservuota maistu žaliais 

!ženkleliais, “gražai” gali būti 
duodami 1-tasžko žali ženkle
liai ’kartu su naujais ženklais 

■ perkant konservuota maista.
1-taszko rudieji ženkleliai- 

(mesa i - r ie'ba 1 ams) a nkscziau ’ 1 buvo vartojami “gražai,” bet 
1-taszko žalieji ženkleliai iki 
sziol nebuvo ingalioti “grą
žos” iszdavimui. Yra pagei
dautina leist ju vartojima szia
me trijų savaieziu pereinamam 
periode, kadangi kitokiu atve
ju naujieji ženklai nebutu gerai 
iszdalinti kai kuriose apylin
kėse. Todėl kuriam laikui ir kai 
kuriose apylinkėse “gražai” 
\ ra reikalingi vieno taszko ru
dieji ir žalieji ženkleliai.

Laike szio trijų savaieziu 
laikotarpio, pereinant nuo se
nosios racionavimo programos 
prie suprastintos naujosios 
ženklu programos, bus vartoja
mi du setai 
tam maistui 
riebalams.

Mėlynieji
liai A8, B8, C8, D8 ir E8 Karo 
Racionavimo Ketvirtoje Kny
gelėje gali būti naudojami kon
servuotam maistui nuo Vasario 
27 d. iki Gegužes 20 d. Žaliųjų 
ženkleliu K. L ir M toje paezio- 

jje racionavimo knygelėje gali 
būti naudojami konservuotam 
maistui pirktis nuo Vasario 27 
iki Kovo 20 d. Mėlynieji nauji 
ženklai ir žalieji 1-taszko‘ženk
leliai gali but naudojami “gra
žai” duoti.

Raudonieji ženkleliai A8, B8 
ir C8 Karo Racionavimo Ket
virtojoje Knygelėje galios mė
sai ir riebalams pirktis nuo Va
sario 27 iki Gegužes 20 d. Rau
donieji ženkleliai D8, E8 ir F8 
galios nuo Kovo 12 iki Gegužes 
20. Rudieji ženkleliai Y ir Z Ka
ro Racijonavimo Treczioje 
Knygelėje galios iki Kovo 20 d. 
Raudonieji nauji ženklai ir ru
dieji x 1-tasžko ženkleliai gali 
būti naudojami “gražai.”

Žalieji ženkleliai K, L ir M ir 
rudieji ženkleliai Y ir Z palai
kys savo senąją — 8,5,2 ir 1 
taszko verte.

Naujieji ženklai bus duoda
mi “gražai” už mėlynuosius,

97 ^ajįjAnt lopszio pasilenkusi, 
Jaunoji motina

i Vaikeli srpa rankose,
< .Ji rupeseziu pilna.

Cziucziuoja ji, niūniuojant, 
Senovės jam daineles, 
Kad kūdikis nenuorama, 
Užmerktu savo akeles.

ženklu konservuo- 
ir du setai mesai-

. Nuo ryto ji pavargusi,
J Daug darbo tur atlikt,
'O kūdikis vis spardosi, 
Ne nori da užmigt.

Ar jam liga prisimetė, 
Ar dantys ima dygt ?
Kad jis tokiam darbimete, 
Vis turi verkti ir sirgt?

Ir vyraU šznairuodamias, 
Isz darbo tuoj pareis, 
Jis gryžta vis svyruodamas, 
Ir smirda svaigalais.

O kur ta laime dėjosi, 
Pirmųjų ju dienu ?
Ar jau iszsi'žadejusi, 
Pabėgo nuo anų ?

Kur meile stebuklingoji, 
Kuri szviete taip gražiai, 
Jau iszgaravo, dingo ji, 
Paliko vien rvsziai.

Turtingas advokatas, Ed
ward Beecher, isz Santa Moni
ca, Kalifornijoj, važiuodamas 
automobiliam ant pleciaus, kur 
ketino loszti golfą, pyszkino 
greitumu 70 myliu ant valan
dos o paskui ji leke palicijan- 
tas ant motorcikliaus. Kada 
milijonierius pribuvo ant ple-j 
ciaus, palicijantas sulaikė ji 
kalbėdamas jam: “Esi tamista 
aresztavotas už pasiutiszka va- 
žiavima.” Ant ko milijonierius 
su pasisziauszimu jam atsake: 
“Don’t bother me now, I have 
no time, I’m going to play golf 
with my father.” (Nekliudyk 
manes dabar nes neturiu laiko, 
Skubinu eiti loszti golfą su tė
vu.) Liepdamas palicijantui 
palaukti pakol pabaigs loszi- 
ma. Palicijantas lauke tris va
landas po tam abudu nusidavė 
in palicijos stoti kur milijonie-, 
rius likos nubaustas užmokėti 
50 doleriu bausmes ir kasztus.

Tokios tai tiesos yra del tur 
ežiu. Akyvi esame dažinoti, 
kaip tasai palicijantas ir sūdąs 
butu pasielgęs su prastu žmo
geliu jeigu tasai važiuotu savo 
Forduku, kuris yra visas jo tur
tas, tik treczdali greitumo 
kaip važiavo milijonierius? O 
gal tasai palicijantas paleistu v

a • •• i n • • • ’žaliuosius, raudonuosius ir ru-,paskui ji kulka, arba jeigu iri . ’ j
. , J . • įduosiąs racionavimo ženklusstotu da gyvas priesz sudzia,!

. • i-i • l tiktai, kada bus perkama jais,tai gal 'butu aplaikes apie meta T ’ . 1 '
• 1 1 •• Nedaugiau kaip devvni naujie-in kalėjimą. .. v .

m . r ... , 1 ji ženklai gali būti iszduodamiTaip tai dalina teisingysta . 0 . ,
1 • . . ' . (kailio‘‘grąžą” vienoie perinai--czionais. musu laisvoje Ameri-j .

koje, skhpas lygybes, — vie-i110'^' . i
i J. ■' 1 ■, • , . Kadangi tiek žaliųjų, tieknaip del turcziu o kitaip deli 0 1 ’

vargszu.

10-taszku ženkle
Rysziais tais vyras varžosi, 
Sutraukti nori juos, 
Ji verkia suisigriaužusi, 
Kas suramins ir paguos?

Nuo ryto iki vakaro,
Tie patys vis vargai,
Tik pilnos akys aszaru,
A nelengvi dalbai.

Tik dainos ja pasotina,
Vis skamba dar galvoj, 
Kurias senoji motina, 
Dainavo jai Lietuvoj!. . .

SKAITYKIT
“SAULE” ‘

PLATINKIT !

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

Kytras Vaikas

Z^Ar jus, moterėles geidžiate 
užlaikyti meile savo vyru? Jei
gu taip, tai iszpildykite sekan
ezius prisakymus o gal jums 
tas pasiseks:

Nekalbėkite tanke i savo vy
rui apie “gerus laikus” kokius 
turėjote 'būdamos mergina,

— Tetuk, duokie man in 
kaili!
— O-gi už ka?!...
— Ba man Mama duoda 

pyrago, kada tik tėtis duoda 
in kaili.

Prityrė Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus darbininkai padeda 
szeimynoms kareiviu ir jūrei
viu. Kiti atstovai dilba su pul
kais stovyklose ir užjūry. Gero
ve musu vyru ir ju szeimynu 
yra pirmos svarbos Raudona
jam Kryžiui. Tas patarnavi
mas tesis tik su jusu pagel'ba. 
Remkite 1944 m. Karo Fonda.

* A A I 
ruduju ženkleliu galiojimas * 
iszsibaigia Kovo 20, tai papras-j j 

'tuju naujuju ženklu planas ž 
pilnai insigalios Kovo 21 d.

1 Žaliųjų 1-taszko ženkleliu 
vartojimas “gražai” yra vie
nas isz svarbiausiu pakeitimu, J 
investu ryszium su naujuoju | 
planu, prasi'dedancziu Vasario j 
27. Kiti pakeitimai yra pada- | 
ryti tiktai suderinimui racioną-'Ž 
vimo planui su naujaisiais j 
ženklais. £

*
i arba pradžia 

SKAITYMO

Jusu Raudonasis Kryžius Office of War Inf., Washington, D.C. 
stovi prie jo. Vyrai ir tėvai,I T . .. . ,,AArr>TAT. fVtt

n z I Istorija apie “AMŽINA ZY- broliai ir sūnūs ir duktervs . ,, ' , , ., . n ... . f DA.” Jo kelione po svietą irtarnyboj, kreipiasi prie Raudo- , . T ,. v. liudymas apie Jezu Kristų,no 10 Krvziaus reikalui pakilus. . .
o j n •/ -1 -i r u i - 20 Centai.Padekite uzlaikvti Raudonąjį _ . ,r , „„ .. , :ini. „ ' Saule, Mahanoy City, Pa.Kryžių remdami 1944 m. Rau
donojo Kryžiaus Karo Fonda. Į

...ir...
RASZYMO

j64 pus., Did. 5x7col
S Tiktai, 10c.

Wasliingtonas — Kaip buvo 
jprancszta Karo Informacijos 
Instaigai, Britu Radijo Korpo- 

I racija (BBC) Vasario 27 d., 
'transliacijoje Vokietijos žmo- 
' nes parciszke, kad Vokietijos 
Kataliku kunigu ir teologijos 

'studentu nuostoliai sziame ka
re, iki 'Gegužio 1 d., 1943 ra., 

I buvo labai dideli. ’
I Transliacijoje sakoma, kad 

• isz 16,495 sumobilizuotu in Vo
kietijos armija Kataliku kuni- 
gi ir teologijos studentu, 1,597 

1 žuvo fronte, 593 dingo be žinios 1 .dr maždaug apie 100 yra taip 
sunkiai sužeisti, kad vargiai 
begales gryžti prie savo parei
gu atlikimo.

BBC parciszke kad ju infor
macija yra paremta patikimais 
duomenimis sudarytais naciu 
Vokietijos sienose ir pagal ku
riuos 3,819 vyskupijos kunigu 
buvo paimti in Vokietijos ka
riuomene karo tarnybai. Isz ju 
187 žuvo fronte, 138 dingo ir 
257 sužeisti — 23 isz ju sunkiai.

Tarp teologijos studentu nuo
stoliai yra dar didesni. Gegu
žio 1 d., 1943 m., karo tarnybo
je buvo 4,368 teologijos studen
tai. Isz ju 622 žuvo, 159 dingo, 
779 sužeisti — 28 isz ju sunkiai.

Kunigu ir broliu, priklausan- 
cziu prie Kataliku Ordeno ir 
Kongregacijos ir paszauktu in 
karo tarnyba skaiezius yra ne
paprastai auksztas. Pagal Ge
gužio 1 d., 1943 m. duomenis, 
2,245 isz tu kunigu buvo ka 
riuoraeneje. Isz ju 129 žuvo, 78 
dingo ir 242 sužeisti — 10 isz j u 
sunkiai.

Isz 2,047 kleri'ku paimtu in 
kariuomene, 271 žuvo, 91 dingo 
ir 435 sužeisti — 12 isz ju sun
kiai.

< Kunigu trukumas naciu Vo- 
kietijoje dar papildomas kon
fiskavimu daugelio bažnytiniu 
institucijų 'bei Kataliku vie
nuolynu, po priedanga kad jie 
yra reikalingi naciu karo pa
stangoms.

Pagal BBC, nuo karo pra
džios iki Gegužes 1 d. 1943 m., 
1,469 bažnytiniai pastatai buvo 
“nusavinti.” Visi szitie pasta
tai buvo geriausiam stovyje, 
bet tiktai 173 ju 'buvo paversti 
karo ligoninėmis. Isz 'kitu, 215 
buvo duoti taip vadinamu re
patriantu nuožiūrai-, 51 buvo 
naudojam kaipo gyvenamieji 
barakai karo darbininkams. 
Iszkraustyti vaikai buvo apgy
vendinti 1118 pastatuose. Kiti 
913 konfiskuoti bažnytiniai pa
statai yra naudojami kitiems 
reikalams, da ugia usia 
partijos organizacijų.

Pa ga 1 transliacija,

i 

¥

¥

s

I

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

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

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

nr visos trys 
KNYGUTES 

•‘SAULE’’
MAHANOY CITY. PA

Adresus Gyveninio
Tieji kurie persikrausto iu 

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- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresą, o tuom palengvinsite 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in rėdys 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
mums darba ir daug ergelio! 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai 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 
614x914 yra labai puikus ir 
tinkami pakabinti visur. Ka 
lendoriai perstato sekanezius 
paveikslus:

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

2— Aniolas Sargas sergsti 
vaikuczius nuo nelaimiu.

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

■Laisves Stovylu Liberty.
1 4—Maža mergaite sėdi ant 
muro ir žaidžia su visztukais.

Kalendoriai yra puikiai nu- 
i 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 
nems isz ko bus užganadinti.

szii SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

liam u

au'ksz- 
cziau suminėti skaitmenys, ne- 
intraukia per kara konfiskuotu 
vienuolynu. Be vienuolynu 
“perimtu” priesz kara, dar 1,- 
942 buvo naciu konfiskuoti lai-' 1 
kotarpyje nuo Rugsėjo 1 d.,1 
1939 m. iki Gegužes 1 d., 1943m. I 
Isz ju 502 yra vartojami kaipo į 
karo ligonines, 211 — repatri
antams, 39 — karo darbinin
kams, 201 — evakuotiems vai
kams ir 989 “kitiems” — dau- į 
ginusia partijos — reikalams. 
Office of War Inf., Washington, D.C.

Amerikos Raudonasis Kry
žius ir Tarptautinis Raud. Kry
žius pagelbėjo net 35,000,000 
vvru, moterų ir vaiku isz 30 
skirtingu szaliu. Remkite
daiba! Aukokite in 1944 m.

Kryžiaus Karo_ _ ¥ Raudonojo| MAHANOY CITY, PA. 5 Fouda>
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT ; r***>**»*>»**»>*»»*»*»»*»*..
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Pavogta Karalaite
Kuria pagriebė kapitonas laivo ir kaip ja surado Junker pritupėjus

roke ir clave da nykszcziu in

Kaip tik inejo in palociu duk
ters, Julima puolė prie kojų tė
vo melsdama su aszaromis, 
idant jai pavėlintu po soda pa- 
vaikszcziot nes jeigu nepave- 
lins tai ji numirs isz nerimas
ties, jog viską žino ir mato kny
gose numaliavota o negali sa
vo locnom akimi pamatyt.

įSusiminksztines karalius pri
žadėjo kad rytojaus sulaukusį 
gales iszeiti in soda pasivaiksz- 
cziot.

Iszejas karalius liepe apgar
sint kad visi vyrai, kiek tik ju 
randasi paloviui, iszeitu in mie
stą ant visos dienos ir gali kož- 
nas pauliavot net iki vakarui.

Ir taip rytojaus sulaukus vi
si vyrai, kiek tik radosi ju ka
raliaus palociuje, iszejo džiaug
damiesi in miestą, o ne vienas 
nežinojo del ko juos atvalnino. 
Po tam iszleido karalaite ir žin
dytoja in soda.

Iszejus karalaite negalėjo 
atsistdbet ir atsigėrėt tuom vis
kuo, Skynėsi pati obuolius ir 
juos valgė. Ir taip bevaiksz- 
cziodamos nuėjo ant mariu 
kranto, idant galėtu ir mariom 
prisižiuret ir pamate plaukenti 
laiva, ka matydama karalaite 
labai stebėjosi kaip tai ant van
denio plauke. Tame laivas su- 

■ stojo netoli kraszto ir eme ties-

bėgt dant karalius nepavytu.
Kada žindytoja adbego pas paszone kad tylėtu nes mane 

karalių ir pasakė jog karalaite i jog jis jau girtas. Bet rekrutas 
pagriebė, karalius isz gailes- 
ties net apalpo o atsikvotejas 

i liepe kogreieziausia vytis ir pa
gaut ta laiva.

Iki surengė laiva, tai jau ano 
ne matyt nebuvo. Vijosi per 
tris dienas bet nieko nedavija 
sugryžo namo. Ir taip susirūpi
nės karalius liepe apgarsint po 
visa karalyste, jog jeigu kas su
ras karalaite, tam atiduos ja už 
paezia o >po draug ir karūna. 
Bet niekas negalėjo surasti ir 
nesitikėjo idant g.

Ir kaip niekas nesurado, vie
nas isz augsztesniu uredninku J°o tokis rekrutas drysta eiti

laikesi prie savo ir tarė:
— Jeigu tu no eisi pasakyt, 

tai asz pats eisiu. — Bet per 
vyresnįjį vela likos apmalszin- 
fas. i

O kada gavo treczia stiklą 
arielkos tai jau gerai jam sme
genyse pasimaisze nes ant nie- ’ 
ko neatibojo ir pasakė jog jau 
karalaite kaip yra ir neklause 
vyresniojo tik reke visa gerk
le kad gali surasti karalaite.

Iszgirde tai visi vyresnieji I

Prisakymai Del 
Moterių

Szie prisakymai tinka ir del 
vyru, jeigu vietoje “vyru” 

i naudosi “moterų.”

i

BALSAI 
MUSU SKAITYTOJU

Povilas
Diamond, 
siuneziu

alėtu surast. ! liepe pristatyt ji pas karalių,1 rj
nors jiems buvo labai nesmagu

Ę'GIPTO szalyje vieszpatavo 
galingas karalius ir jis ne

turėjo vaiku. Isz visu szaliu vi
sokius gydytojus gabeno, bet 
niekas negalėjo pagelbėt. Ir 
tuom susirupinnes karalius da 
netrotino vilties. Iszleido ap
garsinimą jog jeigu atsirastu 
kokis nors isz bieclnu žmonių, 
kuris galėtu duoti rodą idant 
butu perstatytas per karalių.

Vienam kaime radosi tokia 
senyva boba kuri nusimanė szi, 
ta, apie daktarysta ir su viso
kiom žolėm tankiai pagelbėda
vo žmoniems kuriems jokis gy
dytojas nebuvo sztant pagel
bėt. O priek tam da ir viską in- 
spedavo kaip kam apie ateinan
ti laika. Ir taip ji savo žiniom 
buvo garsi jog toli apie ja visi 
žinojo ir pas ja daugybe žmo
nių ateidavo su visokiais reika
lais ir ligoms. Ir kada paskly
do paskalas karaliaus jog kuris 
duos gera rodą kad karaliene 
pagimdytu kūdiki, tai bus gau- 
sei apdovanotas.

Tada toji boba nusidavė pas 
karalių nuo kurio buvo meilei 
priimta. Tik nekurie galingi 
daktarai, kurie ten radosi, 
pradėjo szaipytis ir ant juoko 
laikyt bet karalius ant to 
paisė ir nusidavė abudu 
karaliene.

Kada karalius užklausė
ka ji apie tai žino, tai toji boba 
iszsieme isz krepsziuko kokiu 
tai žolių ir liepe iszvirinus gert ■ 
per viena diena.

Ir kada tai padare, po kiek 
laiko pasijuto karaliene, jog ji 
jau ne viena. Tada paszauke 
ta boba ir apdovanojo ja taip, 
jog ji gerai galėtu gyvent visa 
savo gyvenimą. Padekavojus 
už gausia dovana ji dadave:

— Jeigu gims sūnūs arba 
duktė, tai bus neiszpasakyto 
gražumo ir kiekvienas, kuris 
tik pamatys, uores pavogt. Ir 
liepė karaliui idant kūdiki au
gintu taip, jog niekas nepama
tytu iki jau ateis in metus ir 
turės protą, idant kas pamatęs 
nepavogtu.

Ir kada gimė duktė ir buvo 
neiszpasakyto gražumo, tai ka
ralius liepe nuneszt ja in atski
ra palociu prie kurio niekas ne
galėtu prieit, pridavė žindyto
ja ir taip ja augino, iki 7 metu. 
Po tam pridavė mokytojas ku
rios lavino karalaite visokiuo
se apsiejimuose kurie tinka jos 
stonui, taipgi mokino ja raszyt 
ir skaityt.

Kada karalaite turėjo dvyli
ka metu, tai taip jau buvo visa
me iszsilavinus jog viską žino
jo kas dedasi ant žemes bet tik 
nieko negalėjo matyt, kas ja 
labai rūpino.

Viena karta, žiūrėdama in 
paveiksią tėvo sodo, tare in žin
dytoja :

— Ar tai mano tėvas tikrai 
turi toki soda?

Žindytoja. atsake jog turi ir 
už sodo yra marios kurias ežia 
ir knygose randa.
Susirupinus karalaite paklau

sė 'žindytojos, ar negalėtu ji to 
visko matyt ir prasze idant pa- 
szaulktu tęva, kuris retai pas ja 
ateidavo. Žindytoja danesze tai 
kogreieziausia karaliui jog Ju
tima (toks buvo vardas kara
laites) nori su juom matytis.

Karalius, mylėdamas dukte- 
re, nusidavė kogreieziausia pas 
ja, nežinodamas kam jo reika
lauja. 1

lie
pas

. Įti liepta in kraszta. Žindytoja 
ios • . .norėjo 'karalaite vestis adgal 

in soda bet ji neklause ir vis 
žiurėjo in laiva. Nežine del ko
kios priežasties tas laivas ten 
sustojo ir kam ta liepta tiese.

Kada Ibuvo viskas gatava, 
karalaite užsispyrė kad kanecz 
užeit ant laivo ir prisižiurę! 
gerai jam. Žindytoja pradėjo 
atkalbinet ja nuo to, bet kara
laite suvis to ncipaise ir ėjo 
drasei lieptu in laiva o žindyto- 
ja paskui.

Kapitonas pamatęs taip pa
togia karalaite, insimylejo in 
ja ir nutarė ja pavogt. Ir kaip 
tik karalaite užžengė ant laivo, 
kapitonas atėmė lenta nuo 
liepto ir žindytoja likos atskir
ta nuo karalaites. Kapitonas 
liepe kogreieziausia taisyt žėg
lius ir plaukt tolyn.

Karalaite, pamaezius jog jau 
laivas tolinasi, pradėjo gailiai 
verkti ir szauktis prie žindyto- 
jos pagelbos, kuria jau mate tik 
bėgant, taipgi rekenezia isz isz- 
gasties pas karalių bet jau vis
kas buvo ant niek nes kapito
nas skubino kogreieziausia pa-

liepe apgarsinti visai kariuo
menei jog yra kožnam karei
viui vos po tris stiklus arielkos 
ar vyno ir klausti ar negalėtu 
surasti karalaite. Katras tik 
nors <puse lupu isztars kad ga
lėtu, idant pristatytu ji kara
liui. Del to liepe duoti po tris 
stiklus arielkos idant butu drą
sesni nes gal blaivas nedrystu 
tarti kad gali surast.

Kada kožnam kareiviui dali
no arielka ir atėjo kaleina prie 
vieno rekruto, kuris da buvo 
nelabai tikės o kada iszgere 
arielka, nuėjo pas vyresni ir 
tarė:

— Jau dabar tai galeeziau ei
ti karalaites jeszkot.

Iszgirdes tai vyresnis, suriko 
ant jo kad tylėtu, tardamas:

— Kad jokis geresnis nesi
randa o ka tu gali surast.

Rekrutas, bijodamas kad ne
gautu in žanda, nutilo. Bet ka
da iszgere antra stiklą arielkos 
tada vela tare:

— Jau dabar tai tikrai žinau 
kur karalaite.

Bet vela vyresnysis ant jo už-

Maldų Vainikėlis 
:: Knygele ::

Nemaczino

— Plikaitis pasižiurėjo jog 
kasdiena daugiau jo galva 
plinka, nuėjo pas savo bar- 
beri ir su piktumu paszauke:
— Tu rakali!.... pardavei 

man dvi bonkeles ant atgai
vinimo plauku, ar ne taip?
— Teisybe! Bet asz nega

liu suprast, del ko tau ne at
auga.

— Na, tai bandysiu da viena 
bonka iszgerti bet jeigu ir ta 
nepagialbes, tai atkentesi už 
tai!..

[Žinoma, jog gyduole plau
kams turėjo tept galva, o ne 
gert!]

2 % 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.
Deszimtis Dievo prisakymu. 
Du didžiausi meiles prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles ir 
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos.
Psalme 45.
Giesme Szventas Dieve.
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažinties. 
Perkratymas sanžines. 
Maldos priesz pat Iszpažinti. 
Imdamas nuo kunigo iszriszima. 
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus šventus. 
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos. 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta. 
Atsidūsėjimai pr e 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. 
Ministran turas.

Tiktai 98 Centai

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

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

karalaites jeszkot ir žinojo ga
na gerai jog jis tai daro isz gir
tumo. Liepe ji aprengti in pui
kius rublis ir ant rytojaus pri
statyt ji pas 'karalių.

Rekrutas iszsipagiriojas su
prato jog negerai iszsitare bet 
jau nebuvo galima atsisakyti 
nes butu galva jam nukirtę.

Kada pristatė ji priesz kara
lių, tai karalius paklausė jo ar 
jis žino ka nors apie karalaite 
o jis atsake:

— Teisybe, sunku yra suras
ti, duosit man 200 auksinu ir 
visa <para del aipmislijimo ir 
kad niekas man ne perszkady- 
tu. Taipgi, kur asz norėsiu, ten 
eisiu.

Karalius mislino jog jis pa
ėmęs pinigus pabėgs todėl 
davės pinigus jam tarė:

— Už dvideszimt keturiu 
landų turi man pasakyt kur 
mistini jeszkot.

Rekrutas, prižadėjus visiką, 
iszcjo in karezema ir taip gere 
ir kitiem davė, kol visus pini
gus pragėrė nes mislino nors 
viena diena priesz smerti pasi
linksmint o kada pasigėrė, at
sigulė Ikarczemoj.

Kada iszsipagiriojas pabudo, 
ketino pabėgt bet vela mislino 
jog ji kas vaktuoja ir jeigu pa
gautu tai butu negerai. Ir taip 
pamislines valandėlė, nusidavė 
vela pas karalių.

Karalius pamatęs ji paklau
sė:

— Kokiu Ibudu mistini jesz
kot ir kur,

O jis atsake ?
— Ant vandenio, ir tai ne

greit galėsiu surast, ne grei- 
cziau sugrysziu kaip už trijų 
metu.— Nes jis mislino kad isz- 
va'žiaves ant mariu, sustos ant 
kokios nežinomos salos ir pa
bėgs arba taip kur toli nuo sa
vo žemes iszvažiuos.

Karalius liepe parengt kuo- 
geriausia laiva ir apteikė ji czi- 
nu Junker pritupejaus o po 
tam iszleido ji in kelione.

Junker pritupėjus liepe ka
pitonui kartais in viena szali

I SAULE PUBLISHING CO., 
| MAHANOY CITY, PA.

pa-

va-

Tomis dienomis ne viena mo
terėlė sako:

“Turiu drese siūti, 
Negaliu siuveczkos gauti, 
Pati nemoku, nors maszina 

turiu, 
Bet dreses pasiūti negaliu.” 

Teisybe, ne viena maszina turi, 
O pasistaezius in ja žiuri, 
Ir siūlo nemoka inverti, 

Pagadina maszina, turi 
iszneszti.

Iszmani motere ar mergina, 
Greitai siuvimą perima. 

Pirmiausia raukia vaikams 
szlebukes, 

O toliaus ir sziokias tokias 
jekutes. 

Toliaus ir raperi sau pasisiuva. 
iScna suardo ir ant to kita 

sukerpa, 
Isz pradžių lyg nenusiduoda,

Vienok buna gerai, kad ir ne 
pagal mada.

Ir ant to nereikia nustoti, 
Reikia imti ir norą turėti, 
Juk ir siuveczka nenuipuole 

isz dangaus, 
Kožna, kad tik uores, dreses 

rauks.
Jeigu misiukes iszmokstate 

aluti riaukt, 
Turite iszmOkti ir raperiu 

siūti, 
O vyrams savo daug pa

lengvinsite,
Ba tiek pinigu už dreses 

neiszduosite.
Pirmiausia isz prasto sztofo 

siūkite, 
Kaip pasiseks, tai isz geresnio 

traukite, 
Tada busite sztant misiukes, 

Mylimos del vyru szirdžiulkes, 
O ar žinote, katra mėgsta 

rėdytis, 
Turi mokėti pati sau drese 

sintis, 
Arba savo darbo drese neszioti, 

Ir su tuom žmoniems 
pasirodyti, 

Tame no yra nebegales,
Ba ne viena turi laiko invales, 
Gali sau ir kitom drese pasiūti, 

O ne su įkumutem alų gerti.
Galite formas nusipirkti, 

Ir isz formos drese sukirpti, 
Grąžei labai iszrodys, 

Ba forma viską parodys.
, Pameskite mitingus ir geryma,

į 1—Ne turėsi svetiniu vyru laikraszti
kaip tiktai savo.

2—Neiimisi nieko ant bargo 
| valdau savo vyro.
1 3—Atsimyk, jog visada busi 
. teisinga sa vo vyrui ,ar esi -su 
juom, ar be jo.

į 4—-Guodok ir szlovyk tavo 
vyną, jeigu nori idant butu tau 
ant svieto gerai.

5— Neužmuszinek savo vyro 
su 'liežuviu ir ne -szok ant jo su 
pokeriu.

6— Neužsidek su burdingie- 
riais ir guodok savo vyra.

7— ’Nevoglk pinigu nuo savo 
vyro, tik reikalauk tiek, kiek 
reikia ant maisto ir drabužiu.

8— Neap juodinėk slavo vyro 
priesz kūmutes, nes isz to pasi
daro barniai ir pasimetimai.

9— Negeisk svetimu 
laikykis saviszkio.

10— 'Negeisk jokiu nepažysta
mų, neprieteliu, ne jokiu vyru, 
norintis tau Jda.nt.is rodytu, ne 
jokio daigto kuris ne yra savas
tim tavo vyro o ilgai ir laimin
gai gyvensi ant svieto.

Savickas, isz Black 
Wash., raszo: Pri- 

jums užmokesti už 
“Saule” ir vėlinu

jums gero pasivedimo ir geros 
sveikatos darbuotis del labo 
musu Lietuviu.

Ponia Marcele Akelaitis, isz 
New York, raszo: Prisiuncziu 
tamistoms užmokesti už laik- 
raszti ‘Saule’ ir persipraszau 
kad pasivėlinau su užmokes- 
cziu. Turiu jums primyti, kad 
asz esmių viena isz jusu pirmu
tiniu skaitytoju kada da gyve
nau Pennsylvanijoj, todėl ne
galiu skirtis su miela “'Saule,” 
nes tai mano gera drauge ir su
jungė mane su mano senais pa
žystamais, draugais ir gimi
nėms. Ji mane apszvieczia ir 
pranesza apie visokius atsitiki
mus.

vyru.

“Ar Mano Vyras Ten?”

Mrs. Franklyn Roosevelt 
Jr., pati sūnaus musu prezi
dento, telefonuoja isz savo 
namo ant Di Lido salos, Bis- 
cayne Bay, Floridoj, klaus
dama ar jos vyras randasi 
stotyje. Jis tarnauja kariuo
menėje, artimoje stotyje.

plaukti tai vela in kita, nore- Teg-ul Ikožiia siuviniu užsiima,*Raudonojo Kr
damas ji paklaidyt idant ji ne
galėtu daugiau parvežti pas 
karalių.

Ir taip jie keliavo ilga laika 
kada ant galo pamate ant ma
riu kokia tai nežinoma sala. 
Privažiavo prie salos ant luo
teliu nes laivas iki Ikrasztui ne
galėjo daplaukt ir eme apžiū
rinei kas do daigtas, pasiėmė 
puoduką ten kokiu kruopu kad 
turėtu ka pavalgyt ir” leidosi 
tolyn. Ir taip jiems bevaiksz- 
cziojant po girria, užėjo maža 
šlubele. Inejo in vidų bet nieko 
nerado, tik viena lova puikiai 
paklota isz ko galima buvo su
prast jog kas toki s gyvena o 
pr iek tam radosi katilas kuris 
kabojo viduryje grinczeles.

(Bus daugiau)

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

(Ponia Ona Juszkiene isz Wil
kes-Barre, Pa., raszo: Prisiun- 
ežiu užmokesti už laikraszti 
“Saule” ir meldžiu siuntinėti 
kaip siuntėt, nes gaila butu 
persiskirt su taip smagiu laik- 
raszcziu. Asz skaieziau daug 
laikraszcziu bet man geriausia 
patinka “Saule” jau daugiau 
vaip 30 metu. Pasilieku su ge
rais velinimais ir geros pasek
mes jums.

B. M. Gražulis, isz Du Bois, 
Pa., raszo: Su malone kaipo se
nas skaitytojas “Saules1” pri- 
siuncziiu užmokesti už laikrasz- 
ti ir tariu jums szirdingus lin
kėjimu ir gero pasivedimo.

ISTORIJE apie Gre£oriU8>
-----------------  Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

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

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00 

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

Katra manes paklausys, 
Dievaž gerai iszlkirs. 
Asz ir kitados siuvau, 
Kaip jaunesne buvau, 
Dabar jau negaliu, 

Ba laiko neturiu, 
Ir jau družnu akiu. 
O vienok da galeczia, 

Kad ant to užsispirezia, 
Fain raperi suraukezia, 
Ir sarmatos netureczia.

Kožna žirkles geras turite, 
Tai kirpti žinau galite, 

Isz formos,
Pagal naujausios mados.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Milijonai maisto pakietu sa
vanoriu supakuoti iszsiunsti 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
iszdalinimui Amerikos ir Jung. 
Tautu karo belaisviams ir ci
viliams sulaikytiems Europoje 
ir Tolimuose Rytuose. Szis 

■yžiaus patarna
vimas priklauso nuo surinktu 
1944 m. Karo Fondo pinigu. 
Aukokime!

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas 
-Velnias
TIKTAI,... 50c

SAULE PUBLISHING CO..
Mahanoy City, Pa.

Szlubuotu

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

Bondus ir Markes.

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

— Ponas daktare, asz atė
jau pasirodavotie apie 
vaikina.

— O kas jam?
— Turi viena koja 

pesne ir kreiva, ka
daktaras darytum tokiam at
sitikime?

— Szlubuotau!...

mano

trum 
ponas

:: Naujos ::
Mikaldos Karalienes

Pranaszystes ::
——O-----

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau

atspėta kas buvo

Yra 
gute, 
daug 
daug
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

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



’’BXULB” MAHANOY CITY, n.

Žinios Vietines Per Didelis Tarnystai

—• Petnyczioje pripuola 40 
Kankytiniu.

—■ Ana diena garnys atsi
lanko pas Vincą ir Izabele Mar- 
cziulionius, po nr. 531 W. Ma
hanoy uly., palikdamas puikia 
dovanele, ypatoje sveikos duk
reles. Motina po tėvais vadino
si Adomaicziute, isz Shenando- 
rio. Vincas priguli prie drau- 
guves Marcziulioniu Broliu 
Groserniu ir sziadien tėvas da
lina cigarus savo draugams. 
Lai dukrele auga ant džiaugs
mo tėvams.

— Juozas Szukaitis, studen
tas kariszkoj Merchant Marine 
mokykloje Kings Point, N. Y., 
sziomis dienomis lankosi pas 
savo teveli, Juozą Szukaiti, 23 
E. Pine uly. Juozas tikisi už
baigti mokslą apie Gegužio 
menesi. Linkime jam pasekmes.

— Miesto rodininkai ana 
diena aut savo susirinkimo pa
skyrė naujus darbininkus tarp 
kuriu yra ir musu tautietis Vin
cas Budreviczius kaipo vyriau- 
ses konsztabelis.

—• Tarp kitu vyruku kurie 
likos paszaukti ant kariszkos 
tarnystes randasi ir Arthur 
Coulson, Louis Coccia ir Kos
tas Kalkevicz. Kitu pravardes 
įda neapgarsinta.
i —-< Ateinanti Nedcldieni pra
leidęs rinkimas senu popieru ir 
laikraszcziu nes popiera szia
dien yra labai reikalinga del 
kariszku iszdirbyscziu. Todėl 
nedegykite senas popieras ir 
laikraszczius bet suriszkit juos 
in pundus ir padekite ant said- 
voku o trobai paims Nedelioj.

Minersville, Pa. t Jonas Ur- 
banaviezius, 52 metu, likos už- 
musztas LTtarninke laike darbo 
Oak Hill kasyklose. Nelaimin
gas -žmogus gimė Lietuvoje pri
būdamas in Amerika daugeli 
metu adgal ir dirbo kasyklose 
per 33 metus. Paliko paezia ir 
du sūnūs.

18 Milijonu Buszeliu 
Bulviu Sunaudota Ant

Jaunavedžiai
Washingtone

Pirkite Apgynimo Czedinimc 
Bondas ir Markes.

Pripažinimas Garbes 
Del Elektrikiniu

Kompanijų

C. K. West, Commercial Vice 
President, isz General Electric 
Co., 1405 Locust St., Philadel
phia, Pa., raszo pas Mr. J. S. 
Wise, Jr., Pres., Pennsylvania 
Power & Light Co., Allentown, 
Pa., —Gerbiamas Ponas Wise:

Vyriausybe isz Charles A. 
Coffin Instaigimo, pripažins 
garbes pasiszventimui Elektri
kiniu Szviesos ir Pajėgu Kom
panijoms ezionais Suv. Valsti
jose kuria suteiks p. Gerard 
Swope pirmininkas isz General 
Electric Kompanijos, laike 
reidio programo G-E Mazda 
kuris bus laikomas 10 valan
da vakare per stotis N. B. C., 
Nedelioj, Kovo [Mar.j 12 d.

Tas garbingas apdovanoji
mas Elektrikiniu Kompanijų 
yra už tai, kad laike szios ka
res kompanijos apteikė val
džia ir 'žmonis elektrikinems 
pajėgoms ir szviesa.

Su geriausiais velinimais, C.Į 
K. West, Commercial Vice- 
President. —CK West: EML.

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

Timothy Baskin, kuris yra 
6 pėdu ir 7% coliu dydžio ir 
neszioja czeverykus 18 coliu 
dydžio, likos nepriimtas in 
kariuomene isz priežasties jo 
sunkumo, sverentis 357 sva
rus. Norints vyrukas pasnin
kavo ir nupuolė lyg 212 sva
ru bet likos nepriimtas.

Alkoholiaus
Washington, D. C. — Ukys- 

tes departamentas ana diena 
apreiszke buk Amerikoj randa
si už daug bulviu ir nežino ka 
su joms padaryt. Todėl nutarė 
sunaudoti 18 milijonu buszeliu 
bulviu ant padarmo isz ju al
koholiaus.

Sūnūs Nužudė Motina 
Ir Sesere

%

Saginaw, Mich. — Lavonai 
Mrs. Blanche Warricholt ir jos 
devynių metu dukreles, likos 
surasti szanteje, uždengti su 
maiszais. Szerifas su palicija 
pradėjo jeszkoti 16 metu Ed- 
wardo, ju sunaus, kuris badai 
papilde žudinsta ir pabėgo. Ka
da tėvas sugryžo isz darbo, su
rado lavonus.

Senatorius Styles Bridges, 
isz New Hampshire, ir jo pa- 
cziule, kuri buvo pana Dole
ris Thauwaul, isz St. Paul, 
Minn. Abudu praleido savo 
saldžias dieneles sostapyleje, 
Washingtone.

Žmogaus Duszia Sėdi 
Jo Smegenyse?

New York — Žmogaus du
szia, — arba tas, kuris duoda 
žmogui gyvybe, — turi savo 
sodyba smegenyse. Taip tvirti
na profesorius Henrikis Arte- 
bus, kada ji prasze stoti ant 
diskusijų priesz profesori Ja
mes Morrison, kuris sako kad: 
“mokslas da neiszrado ir nesu
pranta kas tai yraduszia, kur ji 
randasi ir kaip ji veikia.”

“Da toli mums iszriszti taja 
slaptybia, bet mums rodosi kad 
tas, kuris duoda žmogui gyvy- 
bia — duszia, randasi žmogaus 
smegenyse. Teisybe kad duszia 
yra slaptu ir nežinomu daigtu 
del žogaus mokslo bet pana 
sziai ir su kitais dalykais atsi
tiko kurie buvo mums kitados 
slapti dalykai praeituose me
tuose,” — atsake tasai profe- 
soris.

Du Žymus Beis- 
bolininkai

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Paimti In Nelaisve Per Amerikonus

Kada Amerikonai paskandino tris didelius Vokiszkus 
laivus ant South Atlantic mariu, paėmė ir kelis szimtus 
Vokiecziu kuriuos varo in nelaisviu stoti. Tieji laivai gabe
no daug visokio materijolo isz Japonijos o patingai gurno 
kuris yra labai reikalingas del Vokiecziu.

Amerika Padirba 350
Kropiami Ant Dienos
Washington, D. C. — Char

les Wilson, kuris rūpinasi dir
bimu eroplanu, ana diena ap
reiszke buk Amerikoniszkos 
dirbtuves kas diena padirba po 
350 visokiu eroplanu. Nuo 1941 
lyg 1943 likos padirbta 150,000 
isz kuriu 23,000 likos nusiunsta 
Allijentams. Menesyje Vasa
rio, szimet, fabrikai padirbo 
3,7‘00 visokiu eroplanu.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Gavo Alaus Už Viena

Japona
Bougainville, Solomonu sa

lyne. — Po musziui, ant salos' 
I Bougainville, nesenei, atėjo tu- 
I las Japoniszkas kareivis su isz- 
keltoms rankoms in virszu kai-1 
bedamas kad jam jau nubodo 
kare. Paėmė ji in nelaisve ser
žantas Frank Kockes, isz Gary, 
Indiana, už ka gavo szeszes 
bonkas alaus nuo generolo Jo
no Hodge, kuris prižadėjo ka
reiviams buk duos kožnam ka
reiviui alaus už kožna Japona 
kareivi kuri paims in nelaisve.

Motina Pasiclginejo 
Nemielaszirdingai 
Su Savo Dukrele

Chicago — Baisia istorija' 
apsakinėjo daugelis liūdinto j u 
laike teismo priesz Marijona 
Dyvan, už laikymą nelaisvėje 
savo devyniolikos metu dukte- 
re, prasmirdusiam skiepe per 
du metus.

Motina parsitraukė savo 
duktere isz Austrijos du metus 
adgal ir nuo tos dienos pasi
elgdavo su ja arsziau kaip su 
gyvuliu, muszdama ja be jo
kios mielaszirdystes, privers
dama ja iszpildyt sunkiausius 
darbus ir kirsti malkas laike 
dideliu szalcziu ir tai basa.

Kaimynai prisiege jog mate 
kaip motina pasielgdavo su ja! 
kuobjauriausia per visas die
nas. Mariute, kuri yra tik ke- 
turiu pėdu ir szesziu coliu, ap
sakė visa savo liūdna gyveni
mą ir tai per tlumocziu, nes 
Angliszkai negalėjo kalbėti. 
Apsakė jog turėjo gulėti ant 
sulūžusios lovos, smirdaneziam 
skiepe, kuriame nesirado jo
kios szilumos, nors jos keli bro
liukai ir sesutes turėjo visko o 
jai buvo uždrausta valgyt prie 
to paties stalo su kitais.

Palicija, dažinojus apie taja 
nelaiminga mergaite iszgialbe- 
jo ja, paduodami in rankas 
mielaszirdingos drauguves 
idant rūpintųsi ja.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Branch Rickey, ant kaire- 
ses, manadžeris Brooklyn 
Dodgers, beisbolinio kliubo 
ir Sam Breadon, manadžeris 
St. Louis kliubo, tariasi apie 
svarbu reikalą kas kiszasi 
ateinaneziu loszimu beisbo- 
les.

Purvynas Nesulaikė Szitu Vyruku

Szitie vyrukai gabeno savo sužeista dranga in ligonbute 
in Rabaul, bet ju trokas pagrimzdo in purvyną. Po sunkiam 
darbui pasisekė paliuosuoti troka ir pasekmingai atveže 
savo sužeista dranga in ligonbute.

MacArthuras Tariasi Su Savo Draugais

Generolas MacArthur, vyriauses vadas ant Pacifiko ap
linkines, tariasi su savo draugais generolais apie tolimesni 
užklupima ant Japonu, aplinkinėse salose.

EAC “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 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Ant Gavėnios
Graudus Verksmai arba Pa- 

sibudinimas prie Apmislinimo 
Kanczios Vieszp. Jezuso Kris
tupo, 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 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.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Kūdikis Gimė Su 
Dantukais

Bridgeport, Conn. — Ana 
diena gimė kūdikis del Mrs. 
Patricijos Towhey su dviems 
dantukais ir yra sveikas ir gy 
vens. Motina paeina isz Hazle
ton, Pa.

Norėjo Parduot Savo 
Paezia Už 400 Doleriu

Niekas Nepirko

Detroit, Mich. — Kostas 
Theodoras pastate savo paezia 
ant licitacijos už 400 doleriu 
bet pirkiku ant jos neatsirado 
nes kožnas bijojo ja pirkt idant 
nepatekti in kalėjimą. Motere 
už toki nužeminimą innesze 
skunda priesz nelaba vyra ant 
persiskyrimo kuri ir aplaike.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Lekiotojai Atgauna Savo Sveikata Atlantic City

Serganti ir sužeisti Amerikoniszki kareiviai buna atvežti in Atlantic City ant pasil- 
sio ir gydymo nes ten yra tinkamiausia vieta. Ten susitinka su savo paezioms, pažysta
mais ir savo vaikais. Mažam paveikslelyje matome pulkininką Gilmore kuris pirma kar
ta mato savo sūneli ir buvo net 65 eroplanu musziuose.

Baisi Mirtis Vaikelio
Sunbury, Pa. — Juozukas 

Mazel, asztuoniu metu sūnelis 
ūkininko Walterio Mazel, gy- 
venanezio Point Township, li
kos užmusztas per insiutusia 
karve, kuria buvo vedes namo 
isz lauko in tvarta. Kokiu tai 
budu vaikas insipainiojo in Į 

į lenciūgą isz kurio negalėjo at- 
' siliuosuot. Ant riksmo vaiko, 
karve pradėjo da smarkiau 
bėgti per laukus ir nesustojo 
pakol atbėgo prie tvarto.

Motina iszgirdus riksmą vai- j 
ko, iszbego isz namo, paliuosa- 
vo vaika, bet jau buvo per vė
lu nes vaikiuko galva buvo su- 
teszkinta, keli szonkaulei su- 
laužti ir visas kūnas subrozdy-( 
tas. Vaikas mire in trumpa 
laika.

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

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.


