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IRLANDIJA LAIKO SZALI V0KIECZ1U IR JAPONU
Isz Amerikos Atmintis Ant J u Garbes

Amerika Sako $

? * •

Keturi Unijos Virszi- 
ninkai Aresztavoti

Scranton, Pa. — Už tai kad jie 
iszszauke nereikalingai straika 
Truesdale kasyklosia, valdžia 

’ paliepė aresztavoti keturis vir- 
szininkus kietųjų anglių unijos 
kaip: Dennis Brisloin, Leo 
Kurseviczius, Russell Leek ir 
Viktoris Martusa. .

Vaikutis Butu Buvęs
Nurytas Per Žeme

Pittston, Pa. — Netoli nuo 
tos vietos kur mergaite Juel 
Ann Fulmer, likos nuryta per 
žeme Robertas Adrian, 7 metu 
taipgi inpuole per inslinkima 
žemes in kasyklas bet tik in- 
griuvo 10 pėdu ir greitai likos 
isztrauktas isz skyles. Dauge
lis žmonių iszsikrauste isz tos 
apylinkes kur žeme pradėjo 
slinkti in kasyklas.

Nuszove Savo Vyro 
Mylima

Winerset, Ohio — Mrs. Co
ra Cotter, 26 metu, suuodė kad 
jos vyras susinesze su patogia 
Jene Thomas, 18 metu, kuri 
gyveno szale jos, nuėjo pas ja 
melsti idant paliautu atkalbi
nėti jos vyra ir neardyti j u gy
venimo, bet Jene nenorėjo su 
Cora pasimatyt, neiszlipdama 
isz lovos. Tada Cora užlipo ant 
virszaus, szove in gulinezia 
mergina tris kartus, nuszauda- 
ma ja ant smert. Jeigu tame 
laike butu radus savo vyra prie 
szono Jenes, tai sake jog butu 
ir ji nuszovus. Motere likos už
daryta kalėjime lyg teismui.

Užmokėjo Skola 
Nebaszninkui

Hastings, Nebr. — Per mirti 
sztorninko James Haggerty, 
skola Mikolo Sokolo nebuvo 
isztrinta nes velioniui buvo 
kaltas penkiolika doleriu už 
valgi.

Kada grabas likos atnesztas 
in bažnyczia ir pastatytas prie 
altoriaus, Sokolas, priejas prie 
grabo, indėj o pinigus in nebasz- 
ninko ranka, tuo paežiu kartu 
prakalbėdamas in susirinku
sius kad jam atiduoda skola o 
kad jo negalėjo matyt už gy
vasties todėl jam dabar atsi
moka.

Scranton, Pa. — Dirbtuve 
parako Nemours Co., iszleke in 
padanges per eksplozija kuri 
iszkule daugeli langu namuose 
toje aplinkinėje bet nieką ne- 
užmusze.

Sztai paminklai trijų žuvusiu Angliszku kareiviu, Itali
joj, kurie žuvo musziuose Castelforte. Ne yra tai stovylai 
tiktai j u kaszkietai ir karabinai insmeigti in žeme idant pa
rodyt kur jie žuvo ir yra palaidoti. Tokiu ženklu galima už
tikti daugeli, vietose kur tieji kareiviai žuvo.

PAVOGĖ KŪDIKI

Panaudoti Jo Krauja 
Del Sergancziu Nige

riu; Kūdikis Isz- 
gialbetas

BAISI NELAIME

Gazas Užtroszkino 500
Žmonių Kada Sustojo

Tunelyje; Tik Keli
Iszsigialbejo

Nuevita, Kuba — Rosena 
Barrbita, septynių metu mer
gaite, dukrele turtingo Kuba- 
niszko ūkininko, kuri likos pa
vogta idant būti paaukauta 
del kitu, likos iszgialbeta isz 
ranku tu j u kraujageriu per 
tarnaite ir kelis kaimynus.

Mergaites krauja ketino pa
naudoti del serganezios niger- 
kos kaipo, ir. kitiems sergan
tiems, nes taip nutarė padaryti 
burtininkas, kokis tai Ressio 
Messano.

Du jauni Kubanai ketino pa
vogti mergaite kuri tame laike 
stovėjo prie namo kad tame at- 

' važiavo automobilius, vyrai pa
griebė mergaite ir intrauke ja 
in automobiliu bet toji nesida
vė taip lengvai kaip sau vyrai 
tikėjosi nes mergaite spardėsi, 
klykė ir kando jiems rankas.

Ant riksmo mergaites adbe- 
go tarnaite ir keli kaimynai o 
palicija paėmė po savo globa 
vaik-vagius kurie prisipažino 
prie visko.. Palicija po tam nu
ėjo pas burtininką kur rado ke
liolika nigeriu, laukencziu ant 
mergaites kraujo. Serganti ni- 
gerei taipgi ten radosi ir visus 
nuveže ant palicijos.

Turi Szelpti Allijentus 
Visokiais Ginklais

)

Washington, D. C. — Nekurie 
politikieriai prieszinasi kad 
Amerika szelpia Allijentus su 
ginklais, maistu, laivais ir ki
tokiais innagiais del vedimo 
kares bet ministeris laivorys- 
tes apreiszke kad prisiartina 
valanda kurioje Allijentai už
klups ant savo prieszu su visu 
smarkumu todėl jiems bus rei
kalinga ginklai ir eroplanai.

Pagal Lend Lease sutarti tai 
Amerika pristatė Allijentams 
jau 4,000 eroplanu, vertes 400 
milijonu doleriu, 1,400 visokiu 
laivu, maisto, amunicijos ir ki
tokiu kariszku reikalingu da
lyku vertes 3,018,527,595 dole
riu. Daugiausia paszialpos nuo vai atplaukė in pristova Sead- 
mus aplaike Anglija.

lai r’avojus 
Del Allijentu

Rusai Užmusze 4,000 Vokie
cziu Ir Paėmė In Nelaisve 2,000 
Prie Tarnovopole; Vokiecziai 
Varo Gyventojus Isz Rygos; 

Vokiecziai Iszžude Du 
Milijonus Žmonių

Amerikoniszki kariszki lai

ler paimdami visa tenaitine ap-

Rusiszki Patrijotai Už
musze 300,000 

Vokiecziu

linkine be jokio pasiprieszini- 
mo per Japonus. Burmoje Ame
rikonai su Kinczikais užmusze 
1,300 Japonu, Maingkwan ap
linkinėje.

Neapolius, Italija — Nedė
lioję atsitiko baisi nelaime ka
da trūkis stangai sustojo ilgam 
tunelyje per ka 500 žmonių už- 
troszko ant smert ir tiktai pecz- 
kurys maszinos ir keli žmones 
iszsigialbejo.

Valdžia tyrinėja taji baisu 
atsitikima. Trūkis trauke 45 
vagonus ir isz nežinomos prie
žasties staigai sustojo vidury
je tunelio, kuris tuoj aus prisi 
pildė trucinancziu gazu ir be
veik visi žuvo, tik keli iszsi
gialbejo. Buvo tai žmones ku
rie insedo in truki ant stoties 
netoli tunelio, kad gautis in 
miesteli anoj pusėj tunelio.

Kita geležkelio nelaime atsi
tiko kada eroplanas numėtė1 
bomba ant tunelio Montenere, 
Italijoj kada ėjo per ji trūkis. 
Trukije radosi daugelis karei
viu isz kuriu daug likos už
muszta.

Moskva — Rusiszki patrio
tai užmusze 300 tukstaneziu 
Vokiecziu, sunaikino 3,000 ge- 
ležkeliu, 1,200 tanku ir padare 
milžiniszkas bledes del Vokie
cziu in laika dvieju metu. Tarp 
užmusztuju Vokiecziu buvo 
300 generolu, 6,500 aficieriu ir 
1,500 lekiotoju, sunaikino 3,000 
tiltu, 476 eroplanus, 1,400 tro- 
ku ir isznesze in padanges 
amunicijos stotis.

Amerikonai Užmusze
650 Japonu

Washington, D. C. — Amerika pranesze 
Irlandijai kad perkirstu ryszi su Vokiecziais ir 
Japonais ir kad palieptu ju diplomatams apleis
ti Irlandija bet Airisziai atsisakė tai iszpildyt. 
Vokiecziai ir Japonai Irlandijoj yra pavojum 
del Allijentu nes sznipineja ant naudos Vokie
cziu su dideliu pavojum del plaukencziu laivu 
toje aplinkinėje.
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Vokiecziai Žudo
Lenkus Kalėjimuose

New Delhi, Indija — Ameri- 
koniszki kareiviai, po vadovys- 
ta generolo Frank Marshall, 
užmusze 650 Japoniszku karei
viu, nuo kada pradėjo užklupi- 
net ant j u Burmoje. Musu vy
ruku likos užmuszta 17 ir su
žeista 38. Lyg sziolei Huka- 
wang klonyje likos užmuszta 
2,300 Japonu ir paimta in ne
laisve 1,800.

London (ONA) — Vokie- 
cziai dabar pradėjo žudyt Len
kus kurie randasi kalėjimuose 
miestuose kuriuos Vokiecziai 
yra priversti apleidineti kaip 
Lunicuose, Brest, Litovsk ir 
kitus. Apie du tukstaneziai 
Vokiszku palicijantu patru
liuoja miestą Varszava bet 
Lenkiszki patrijotai jau nužu
dė apie 30 tuju palicijantu.

8 Amerikoniszki Karei
viai ir 5 Merginos Ka- 
reives AresztavotosLondon — Velszijoj sustojo 

90,000 anglekasiu dirbti isz 
priežasties darbininkiszku ne- 
pratimu per ka sustojo 165 ka- slapti tyrinėtojai dažinojo buk
syklos. Szkotijoj taipgi sustojo 8 Amerikoniszki kareiviai ir 5 
dirbti apie 7,000 anglekasiu ku
rie yra neužganadinti isz mo- 
kesties.

Camp Hale, Colo. — Valdžios

Lima, Peru. — Smarkus dre
bėjimas žemes sukratė szia ap
linkine. Žmonių taipgi žuvo 
kaipo ir padaryta daug bledes.

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

Amerikonu Jau Žuvo 
162,282, Ant Kares 

Lauko
Washington, D. C. — Lyg 

sziam laikui nuo prasidėjimo 
kares musu Amerikoniszku lai- 
voriu jau žuvo 162,282 isz kuriu 
37,853 likos užmuszta, 26,326 
sužeisti ir 27,222 paimti in ne 
laisve. Mariniu kareiviu žuvo 
17,261, 9,910 sužeista, 9,239 
dingusiu ir .4,414 paimti in ne
laisve.

merginos, prigulinezios prie 
WAC moterių kareiviu, yra 
kalti sznipinejimo ir prigialbe- 
jimo pabėgti keliems Vokie- 
cziams ir Japonams isz nelais- 
viu abazo ir raszinejimo slaptu ( 

' laiszku.

16 Japonu Laivu Pa- 
skandyti Per 
Submarinus

Paskutiniuose musziuose kurie tęsęsi per 
ketures dienas aplinkinėje Tarnovo, apie 4,000 
Vokiecziu likos užmuszta ir 2,000 paimta in ne
laisve kaipo ir daugelis kariszku innagiu ir 2,000 
kaimu ir miesteliu ir dabar Rusai randasi Tarno- 
poliuje ir artinasi Nikolajevo ir Kersono. Tarno- 
poliuje eina kruvini musziai. Apie 125,000 Vo
kiecziu likos iszvaikinti in visas puses.

Washington, D. C. — Ameri- 
koniszki submarinai in kėlės 
sanvaites paskandino 16 Ja- 
poniszku laivu ant Pacifiko 
mariu, arba isz viso jau pa- 
skandyta 477 Visokį laivai Ja
ponu, tai yra, kariszku, tavori- 
niu ir transportu su kareiviais.

Ukraįinoje Vokiecziai likos smarkiai su
pliekti, devynios divizijos buvo priversti bėgti 
palikdami paskui save daug sužeistųjų ir 1,100 
tanku, 20,000 užmusztuju ir 2,500 paimtu in ne
laisve, 300 miesteliu ir kaimu taipgi likos paim
ti per Rusus. Vokiecziai priverstinai varo gy
ventojus isz Rygos nes ketina užimti taji mies
tą. Latvei pradėjo apipleszinet miestą ir keli li
kos suszaudyti. Pagal tyrinėjimą kariszkos ka- 
misijos tai Vokiecziai nuo atėjimo in Rusija isz- 
žude du milijonus žmonių, vyru, moterių ir ne
kaltu vaiku. Visus kariszkus nelaisvius nutru- 
cino ir nukankino ant smert.

Ant Anzio frunto Italai ir Vo- kaipo ir daug kariszku innagiu 
kiecziai nukente baisei, netek- paimta per Allijentus. 
darni 40,000 kareiviu in laika ‘ ~.................
dvieju menesiu. Prie Cassino ir vįkiecziu idant apsaugotu 
Vokiecziai neteko 9,000 karei- R,yma nuo sunaikinimo kaipo 
viu ir daug paimta in nelaisve] Sz venta j i Miestą. 

Popiežius meldžia Allijentu



’’SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
į žiaus, papuola in apmirimą o gelio bet nežinojau kur jis gy- 
'ant jos kūno pradeda pasirodyt vena. Užėjau pas tūla Lietu- 

net žaiduliai. , viszka biznierių arti Readingo
, Pirmiausia pradeda varvet stoties ir užklausiau stoyin- 
! laszai kraujo nuo jos kaktos, ežio už baro sutukusio biznie-

Nesenei New Yorke atsibuvo! delnu ir kojų. Tokiam padeji- riaus:
teismas kuris turėjo nusprensti me ji randasi per kėlės valau- “Ar kartais tamista nępa- 
nepaprasta klausymą, kas isz- das po tam mergaite yra labai žinsti Mikolo Szirvinsko?” 
duoda ant savęs daugiau pini-' silpna. Szimtai žmonių atlanko' “Sziur, mes prigulėjome prie 
gu, ar motere ar vyras. Yra tai tn mergaite ir meldžiasi prie tos paezios susaides o'jis buvo 
svietiszkas klausymas kuris ly- jos nes visi geidžia pamatyt <ml kurdo anam bloke, net ten 
tisi viso apszviesto svieto. Ypa-' žaidulius panaszius, kokius tu-j turėjo koki triubeli su misis tai 
tingai czionais Amerikoj, kur re jo Kristus... Į turėjo iszsimuvyt, turėjo va-
motere džiaugėsi didesne lais-j Vyskupas isz tosios diecezi-'z^u°t ii' korta ir užmokėt demi
se ir gerove ne kaip kur kitur jos paskyrė kamisija isz keliu cz^u- Lojerei ji suede visai.
motere ant svieto, kur motere- ’kunigu ir daktaru idant geriau Pirmiausia jis turėjo am 

stryto džiaba o po tam buezer- 
srapeje liet ten nelaikino savo 
bosą ir tanikei su juom faitavo- 
si apie pede, ant galo ji iszkiki-

I les iszduoda ant savo naudos isztvrineti tuosius apsireiszki- , ,n . . idaugiau ne kaip vyrai.
Pagal tyrinėjimą vieno 

dideliu departamentiniu sztoru' 
tai Amerikon! szkos 
iszduoda 60 procentą ant saves,'.] 
20 procentą ant namines gas-1 Jėzus Kristus sziadien sugryž- 
padorystes o 20 procentą ant tu ant žemes tai 'butu vela na
šavo vyru. Moteres 
daug pinigu ant visokiu tepa
lu, milteliu, plauku, saldumy
nu, perfumu ir t.t., daugiau ne'žmones, pakurstyti per kitus ir 
kaip vyrai iszduoda ant gery-

i mus. 
isz

veins ir vaisiams. Gi raudonje- sužeistiesiems, invairus pagelb-, 
ji ženkleliai ir nauji ženklai—— os darbai militarinese ligoninė

se, parupinimas pagialbos 
karo tarnybois vyru szeimy-j 
noms, karo belaisviams maisto 
•pakicteliu siuntimas, gamyba' 

j chirurginiu bandažu, operaci-. 
niu ir užjuriu klubu laikymas,'

kleliai: mobilizavimai slaugiu 'kariuo-
Naujieji 10-taszku ženkle- menes ir laivyno reikalams, ir 

liai, kuriu galiojimas iszsibai-'visa kita, kas bendrai i-zgelbs- 
12 savaieziu U nesuskaitomas gyvybes, vil-

mėsai, riebalams ir kepimo bei 
salotu alyvai. Tacziau senieji 
žalieji ir rudieji ženkleliai 
trumpam laikui bebus vartoja
mi.

Sztai dar tebenaudojami žen-

gia maždaug už

Mėlynieji ženkleliai A.8, B8, vejamiem:] vyrams. 
C8, 1)8 ir 1J8 — konservuotam Į 
maistui. Raudonieji ženkleliai 
A;8, B8 ir C8 — mėsai ir rieba
lams.
. .Senieji 8-taszku, 5-taszku, 2-j 
taszku ir 1-taszko ženkleliai,

WFA Tikslas Yra 22 |
Milijonai “Victory

Gardens” 1944
Metams

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

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

Moraliszka Kabala

Washington— Karo Maisto 
Administratorius teisėjas Mar
vin Jones, pareiszke kad seklu 
pardavimas “Victory” darži-J 
ninkams sziaįs metais pakiloį 

.30 procento. Kalbėdamas Na- 
suteikia ram\be mum uo- (.jona j i B į t) Victory Garden In 

stituto susirinkime Detroite, 
j teisėjas Jonas pabrėžė reikala i 

Nerugokime Nes Kitur daugiau ir geresniu victory 
; daržu 1944 metams, 
j “Mes neturime nusprensti, 
Į kad darbas yra atliktas, vien 

alima piikt (Įep0^ pa(] žmones peikasi auk-. 
sti sėklas. Dalis padidėjusio 
seklu Įiardavimo Sausio ir Va
sario menesiais yra tiktai del 
ankstyvesnio sėklomis apsirū
pinimo. Mes tikimės,” jis pri
dėjo, “kad tai taip pat reiszkia 
kad sziemet daugiau daržų bus 
apsodinta. ’ ’

Teisėjas Jones atidengė kad 
1942 m. 'buvo 15 milijonu Vic
tory daržu apsodinta, gi 1943 
m. jau 20,000,000. Sziu metu 
Victory daržu tikslas, kaip tei
sėjas Jones pareiszke, yra 22 
milijonai daržu su 10 milijonu 
tonu maisto.

Karo Maisto Administrato
rius priskyrė musu dabaytini 
palygintai gera maisto isztekli 
gerai praėjusiu metu Victory 
daržu gamybai. “Ar mes gali
me tikėtis tokios pat geros sek
ines sekaneziai žiemai, didele 
dalimi priklausys nuo to kaip 
tauta stengsis padidinti Vic
tory daržus sziems, 1944 me
tams. ’ ’

Teisėjas Jonės pasakė, kad 
sziu metu ohalsis yra: “Grow 
more in ’44.”

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

Da Arsziau Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir meteru.

or VISOS TRYS 
KNYGUTES 

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

iProtestoniszkas kunigužis,, 
moteres Fosdidk, isz New Yorko, laikojno au^' ^a(^a su juom susitiko 

' pamokslo kalbėjo, buk jeigu u!lt stryto, ]>i adejo su juom fai- 
1 tuotis bet anas ji subytino ir 
taip ant jo užpyko kad norėjo 
ji nusziutyt. Taip rasze apie ji 
peiperiuose.

Bosas iszeme ant jo varanta 
bet asz ji iszbelinau ha tai gud 
boi, kada turėjo tai trytino lyg 
paskutiniam centui. Geras bu
vo isz jo kostumeris. Po tam 
pas mane bartenderiavo, po 
tam buvo perliorium ir ant galo 
gavo sztore džiaba už klarka, 
turėjo gerus džiabus, sonova- 
gon, draivino aramobiliu, pra
dėjo pirkinet morgeezius, par--tęs"yra iSzlaikomi trijų savai- 
davinet szipkortes ir dare gud ežiu laikotarpiui del to, kad 
bizni po tam gerai ji supiksino. j naujieji ženklai gali būti netin-

Po tam gavo džiaba groser- ■ karnai 
sztoryje, ten ant ano kornerio 
bet ne ilgai ten buvo nes jis isz- 
klynino redžisteri tai vela tu
rėjo pasakyt gud bai.

Jis czionais netoli livina ant 
kurdo. Vėl, asz einu su misteriu'ir ruduosius ženklelius ir 
ir parodysiu kur jis livina.

Alo Mere, hariop, eik už ba-'sius
ro, asz einu su szituom džentel- vartos visus senuosius 8, 5, 2 ir 
monu. Alrait, matai pas mane 1 tasziko vertes ženklelius greit, 
pentiną auza o pati vaczina Tuomet jos teturės naudoti 
pentorius, dats noting, eisiu su j Karo Racionavinio Ketvirtąją 
tavim. Gadem, Mere, eilkie in Knygele nes regulaiais cukraus 
saliuna o asz raidavei sugry-’ ženkleliai taip pat yra toje 
sziu. knygelėje.

OPA pareiszke kad prekybi-

iszduoda' kryžiavotas. Dadave jis:
“Žmones, kurie nukryžiavo- 

jo Kristų, buvo tai paprasti

Į . ' .■toki patys kaip ir dabar yra 
mo ir tabako. Moteres iszdave visur. Sziadien ne prasti žmo- 
ant tuju visokiu niekniekiu 19- nes nukryžiavotu Kristų bet 
40 mete daugiau kaip 169 mili
jonus doleriu.

Amerikoj, jeigu biznierius 
praleidžia deszimts doleriu ant 
jpiet su savo kostumeriu tiksle 
aplaikymo didelio užkalbini
mo ant tavoro, tai iszduoda la
bai mažai bet jo pacziule isz
duoda ant “užkandžio ir ar
batėlės” su savo draugėms 
daug daugiau.
' Taipgi isztyrineta kad mo
teres iszduoda deszimts kartu tavoro: popiera pabrango, juo-

patys kunigai kurie žmoniems 
skelbtu kad tai kokis revoliu- 
cijonierius ir Bolszevikas kuris 
atėjo arzinti žmones- priesz 
juos. ’ ’

Guodotini skaitytojai “Sau
les” kurie yra Įkalti už laikrasz- 
ti, meldžiame atsilyginti nes 
pinigai sziadien yra labai rei
kalingi ant vedimo biznio isz 
priežasties pabrangimo visokio

daugiau ant czeveryku ne (kaip 
vyrai o jeigu ju vyrai yra tur
tingi tai retai -kada “isznesžio- 
ja” pora czeveryku bet vyrai 
neszioja czeverykus taip ilgai 
kol laikosi ant ju padai.

Paprastai Amerikoniszkiems 
vyrams užtenka dvieju siutu 
ant meto, vienos skrybėlės ir 
kepures bet motore su kožnu 
permainymu mados turi turėti 
nauja skrybėlė (kas du ar tris 
menesius nauja), nauja szlebia, 
ploscziu, kailinius ir t.t. Vyro 
skrybėlė kasztuoja nuo 3 lyg 8 
doleriu o moteres nuo deszimts 
ir daugiau.

Ant galo Amerikon! szkos mo
terėlės ne yra blogiausios ir ne
siskiria nuo kitu moterių.

dylas, pacztas ii- t.t., o priek 
tam reikia užmokėti ir algas 
darbininkams. Sziadien leidi
mas laikraszczio labai pabran
go ant visko, todėl bukite taip 
malonus atsilyginti už laik
raszti.

kurie visi iszsibaigia Kovo 20, bananiu, o jeigu kas nori ju pa
žiūrėt, tai turi mokėti du eon
us. Maudymasis pavėlinta tik 

viena karta ant sanvaites. 
Bonka vyno kaszInoje 35 dole
rius. Moteres dabar neszioja 
juodas apatines drapanas.

— Bonka arielkos kasztuo- 
je 3,000 doleriu Kinuose, kliu
dei i s ryžiu $650, svaras kiau
lienos $3,600, pora czeveryku 
$1,500.

— Svaras sviesto Turkijoj 
kasztuoje $300, o kvorta Sme
tonos Ankaroje kasztuoje $240.

— Durbare, Pietinėje Af
rikoje, dabar motere kasztuoja 
320 doleriu, pirma galima bu
vo nupirk! už 10 doleriu.

— Algiere, kada nunesza 
skalbimą in sikalbinyczia tai 
žmonys turi nesz’tis su savim ir 
savo muilą.

— Vokiecziai dabar dirba 
deszras isz Imti vi u ir kitu dar
žovių, be jokios mėsos.

O mes Amerikiecziiai rūgo ja
me ant blogu laiku ir visokiu 
sunkenybių !

tinka sekaneziai:
Žalieji ženkleliai K, L ir M — 

konservuotam maistui.
Rudieji ženkleliai Y ir Z — 

mėsai ir riebalams.
Naujieji ženklai gali būti 

duodami gražai tiek už senuo
sius, tidk už naujuosius ženkle
lius. Be to, pereinamajam lai- 
kotarpyj pasibaigianeziam Ko
vo 20, 1-taszko žalieji ir rudieji 
ženkleliai .gali būti vartojami

9
Szitie senieji ženkleliai 8, 5, 
ir 1-taszko racionavinio ver-

iszdalinti Vasario 27, 
ypatingai tose vietovėse, ku
rios neturi vietiniu racionavi- 
mo banku.

Szcimininkes yra raginamos 
sunaudoti visus savo žaliuosius

vė
liau mėlynuosius ir raudonuo- 

. Taip darydamos jos su-

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto io 

ritas vietas arba iszvažiuoja in 
ritus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuš- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresą, o tuom palengvinsite 
sės kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
lei, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in rėdys 
■e kad permainyti Jusu adresą, 
paduokite taipgi ir savo sena 
tdresa, kur kitados gyveno* 
oums darba ir daug ergelio!

SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS

Vienas Szvedas, patentines 
kad jo motere daug laiko su- 
gaiszina prie veidrodžio, žiū
rėdama ant savo veidelio, su
manė patirti ar ir kitos mote
res tiek laiko praleidžia prie 
veidrodžio kaip ir jo žmona.

Ana diena Virginijoj atsibu
vo nepaprastas szliu'bas. Jau
nikis yra graborium ir jo tėvas 
buvo taipgi gra’borium priesz 
ji. Mazgas moterystes likos su- 
risztas ant vietiniu kapiniu. 
Kada užklausta jaunikio kodėl 
jis iszsirinko kapines del szliu- 
bo, jaunavedis atsake: “Mato
te, asz tiek kartu buvau ant ka
piniu ant visokiu liūdim atsiti
kimu, kad ant galo nutariau 
nors karta ateiti ant linksmaus 
atsitikimo.”

Jaunavedžiai, kurie nemano 
būti per daug linksmi savo gv- 
veninio gali pabandyti panaszu 
būda.

BALSAI
MUSU SKAITYTOJU

Ana diena nuvažiavau in
Tuo tikslu parasze jis daug Szenadori sujeszkot tūlo žmo- 
laiszku daugeliams moterių,! - 
klausdamas ju, kiek laiko jos' nt 
praleidžia kas diena prie veid-'| 
rodžio. Isz aplaikytu atsakymu j * 
aplaike kad: nuo gimimo lyg 6’ A 
metu amžiaus, paprastai kas i
diena prie veidrodžio stovi 7 * 
miliutas. Toli aus, nuo .10 Ivg 15 į 
metu amžiaus jos stovi prie J 
veidrodžio 15 miliutu ant die-

. uos, nuo 15 lyg 20 metu amžiaus ' J
■ i!

stovi 22 miliutas — nuo 20 lyg J 
70 metu po puse valandos.

Todėl motere, turinti 70 me- i
V. V. i!

tu amžiaus, per savo amzi, pa- S 
aukavo savo veidrodžiui 6,000'1 
valandų, arba 8 menesius, skai- 5 
tant dienas ir naktis.

A

A 
A

A

A-B -CELA

pradžiaarba 
SKAITYMO

Nusistebėjau, iszgirdes to
kia kalba. Ar-gi neimtu geriau įtinkąs gali duoti grąžą racio- 
naudot visus Lietuviszkus žo- navimo ženklais tiktai, jeigu jo 
■džius, bet 'kur tau, czionais be- pirkėjas perkasi prekių, 
velk visi panasziai kalba.

OPA Paaiszkina Nau 
jas Racionavinio (Pa- ( 

skirstymo) Regu
liacijas

nes 
kitaip žmones suinteresuoti 
naujiena, gali ateiti vien tik 
mainyti ženkleliu ir tokiu budu 

.bus iszimta daugiau naujuju 
racionavinio ženklu negu nu
matyta isz'leisti vartojimui.

OPA toliau pareiszke kad 
“Naujieji ženklai yra liktai 
mažas pakeitimas racionavinio 
bude — ir yra svarbu, kad jie 
luitu palaidomi apyvartoje.”

Ponia Dora Varkala, isz She
nandoah, Pa., raszo: Prisiun
cziu tamistoms užmokesti ant 
viso moto už laikraszti ‘Saule’ 
ir meldžiu dovanot kad pasivė
linau su užmokeseziu. Mes ne
galime apsieiti be jusu geriau 
šio laikraszczio nes skaitome 
“Saule” jau 25 metus. Todėl, 
meldžemie siuntinėti taji ge
riausia Lietuviszika Laikraszti 
Amerike ir lai “Saule” szvie- 
czia ant visados. Acziu jums 
isz visos szirdies už jusu pasi- 
daibavima ir vėlinamo 
kanuogeriaui-sio gi 1 i ūko 
darbuosia.

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

2%

grąžą

jums 
j us u

, ' Gyventojai Nadrenijos, nuo J 
kokio tai laiko labai yra susi- i 
judinę tūla kaimiszka mergai- ; 
te isz Bitten’burgo. Toji mer- ; 
gaite, kaip likos isztyrineta , 
per daugeli daktaru, kožna Į

■ Petnyczia, laike Gavėnios, ka- J 
da tai Kristus mirė ant kry- '

...ir...
RASZYMO

164 pus., Did. 5x7col 
I Tiktai, 10c.
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Washingtonas —- Kainu Ad
ministracijos Instaiga pareisz
ke kad Vasario 28 d. insigalio-j 
jo naujasis planas, naudojant 
10-taszku racionavinio ženkle-' 
liūs, gaunant 1-taszko 
naujais ženklais.

Ingyvendinti szi nauja plana 
yra didžiausias racionavinio 
uždavinys nuo pat 1943 m. Ko-Į 
vo 1 d. — lygiai priesz metus— ' 
kada, insigaliojo taszku 'būdas 
r a c i o n uo t am ma i s t u i.

Naudojant 10-taszku ženkle
lius ir 1-taszko naujuosius 
ženklus bus žymiai suprasti
nąs darbas tiems, kurie dilba 
ryszium su racionavimu — vi
suomene, prekybininkai, racio- 
navimo bankai. Tokiu budu su-' 
mažės beveik 2,5 kili jonai ženk
leliu — 60 procentu nuo apy
vartoje esaneziu keturiu bilijo
nu ženkleliu per menesi pagal 
senąją programa.

Racionavinio naujieji ženk
lai ir 10-taszku ženkleliai yra 
naudojami dviejose svarbiose 

racionavinio

Prezidentas Kovo Me
nesi Skelbia “Raudo

nojo Kryžiaus 
Menesiu”

Ponas V. Layman, isz 
burgh, Pa.
tam is toms užmokesti už laik
raszti“ Saule” ant viso meto ir 
nenoriu .pasilikti ’be laikrasz
czio, nes jau skaitau “Saule” 
daugeli metu, kuriame randu 
diaug akyvu straipsneliu savo 
prigimtoje kalboje.

Pilts-
a., raszo: Prisiuncziu

Washington, D. C. — Kovo - 
March menesi 1944m. paskelb
damas ‘ ‘ R anijono j o Kr y ži a u s 
menesiu” Prezidentas Roose- 
veltas iszleido proklamacija 
kviesdamas visas Amerikiecz- 
ius paremti Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus Vaju Karo 
Fondui surinkti $200,000,000.

Savo proklamacijoje- Prezi
dentas Raudonąjį Kryžių vadi- Rejima ir 
na “pagelbiniu Su vien. Vals- liaus darbuotis del musu tau- 

ir parei'Z- tiecziu.

Ponia Mare White, isz Tho
maston, Conn., raszo: Prisiun- 
cziu tamiistoms užmokesti už 
laikraszti “Saule,” labai a c žiu 
kad nesulaikete man laikrasz- 
ti. Siuncziu jums szirdinga lin- 

: geros sveikatos to-

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 szventus. 
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos. 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta. 
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus. 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo.

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

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

Komunijos.
Garbinimas
Malda
Malda 
Malda 
Malda

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

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

Padvos.
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų. 
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo. 
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.

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

Tiktai 98 Centai

Naujas Didelis Sapnorius f
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

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

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

tybiu kairų jėgom
ke, kad jis “suteikia nepamai
noma pagialba ir patarnavi
mus pulkam:

Ponia Jeva Menkaitis isz Mt-( 
per visa pasauli, ( armel, Pa., raszo: Prisiuncziu 

ir taip pat ju szeimynoms na- tamistoms užmokesti už laik-į 
miiosc.” ‘rasz'ti “Saule” ant 1944 meto |

maisto racionavinio progra-' Tarp kitu karo meto Baud, ir meldžiu siuntinėti ant toliaus 
mose — mėlynieji ženkleliai ir Kryžiaus veikimu kuriuos Pre- nes asz labai myliu skaityti Į 
nauji ženklai džiovintiems, sal- zidentas paminėjo yra ‘rinkim- laikraszti “Saule” praleisdą- 
dytiems ar skardinėse daržo- as gyvybes gel'bejanczio kraujo ina smagu laika.

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

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

2— Aniolas Sargas sergsti 
vaikuczius nuo nelaimiu.

3— Kariszki laivai ir eropla- 
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 
muro ir žaidžia su visztukais.

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

MAHANOY CITY, PA.

Saule, Mahanoy City, Pa.
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Pavogta Karalaite
Kuria pagriebė kapitonas laivo ir kaip ja surado Junker pritupėjus

(Tasa) I (
Pamate tai labai nudžiugo 

jog turės kame kruopas virt. ’ 
Ant rytojaus vienas likosi f 

virt (kruopas o Junker pritūpė- ! 
jus su dviem savo tarnais isz- ! 
ėjo ant medžiokles.

Kada jau szis 'baigė kruopas 
■virt, inejo in grinczia baisei - 
didelis žmogus ir paklausė:

— Ka tu ežia veiki ?
O tas kareivis atsake:
— Kosze verdu.
Dažinojas jog kosze verda, 

prasze paragaut bet kareivis, 
pažiurėjas ant jo, pamisimo 
jog jis gali viską iszragaut ir 
nedave. Tada tas milžinas pri- 
szoko prie kareiviu, sumusze ji, 
kosze iszvalgė ir iszejo.

Tada kareivis kogreicziausia 
užkaite antru kartu kosze o 
pats atsigulė in lova.

Kada pritupėjus su savo tar
nais parėjo isz medžiokles, o 
rado koszia neiszvirta, paklau
sė:

— Ka veikei kad koszia ne- 
iszvirei.

Kareivis atsake:
— Gal pagaravau tai turėjau 

atsigult.
■Junker pritupėjus palaike 

už teisybe, pataisė ugni, pabai
gė virt koszia, pavalgė ir nusi
davė ant atsilsiu.

Ant rytojaus kita paliko vir- 
tie bet su tuom tas pat atsiti
ko o taip-gi ir su trecziu tas 
pat atsitiko.

Ant galo Junker pritupėjus 
perpykęs tarė:

, — Eikit jus visi medžiot o 
pamatysite kaip asz viską in 
laika padarysiu.

Visi trys kareiviai iszejo 
medžiot o Junker'pritupėjus li
ko virti pietus.

Iszeja visi kareiviai viens ki
tam pasakė kas jiems atsitiko 
ir džiaugėsi kad ir Junker pri- 
tupejui taip bus.

Kaip tik koszia iszvire sztai 
ineina tas pat milžinas ir pra
sze kad duotu koszes paragaut 
o Ikada paragavo, pagyre jog 
gardi o po tam prasze kad duo
tu ka iszsigert bet Junker pri
tupėjus pasakė jog nieko netu
ri. Tada milžinas liepe Junker 
pritupejui sėst už stalo. Bet 
Junker pritupėjus ant to neti
ko ir tarė:

Tu sėsk už stalo o asz sesių 
ant krėslo kur galėsiu ugni pa
taisyt kad kosze geriau virtu. 
Sutiko ant to ir susėdo kaip 
Junkeris sake.

Tada milžinas pabarszkino 
in stala ir iszszoko dvi bonkos 
vyno ir dvi ezierkos. Milžinas, 
pripylęs czieikas tarė:

— Tu man davei valgyt o 
asz tau gert. Ir gere abudu o 
kada Junkeris pajuto jog jau 
užsigėręs tai sunirsimo ne gert 
bet negalėjo atsisakyt tai kaip 
milžinas neinate tai jis vis pro 
peti pyle iii puodą.

Iszgere daugybe bonku o da 
Junkeris negirtas 'buvo o mil
žinas jau buvo gerai iszsitrau- 
kes o da vis liepaiiove gėrės, 
norėdamas Junkeri nugirdyt 
bet tas net puse katilo pripylė 
vyno. Milžinas pasigėrės užvir
to ant suolo. Tada Junkeris pa
misimo: kaip jis pabus tai gali 
ežia kas negero atsitikt. Iszsi- 
traukes kanda, reže jam per 
sprandą ir nusirito galva jog 
net žeme sudrėbėjo ’kada milži
nas susi'burzde o Junkeris net 
nusigando isz tokios baisios

jam isz pecziu. Kente nebagelis 
baisiai bet bijojo baisa iszduo- 
ti^nes buvo prasergetas per sap
ną.

Kada ji paleido tai buvo la
bai silpnas jog vos prislinko 

smerties PD6 l°vos> p’asieme bonkute,
Kada pareja anie kareiviai pasiszmaravo ir buvo sveikas 

rado milžiną negyva o Junkeri jo© mažiausio skaudėjimo ne
sveika, nukapojo milžiną in jaute. Po tam pasimeldė ir ra- 
szmotelius ir iszmete laukan o miai atsigulė. Kaip tik užmigo 

y vent be jo-‘ prisisapnavo jam tai]).po tam pradėjo g 
kios 'baimes.

Viena, nakti
Junkeriui karalaite kuri atėjus 
tarė:

— Antra nakti kaip atsigul
si tai iszmes tave isz lovos ir 
valkios tave po asla bet ne žo-| 
džio neisztar'k nes pražūsi o 
kada nustos valkioja, nusiduok 
in lova ir po pagalve rasi bon
kute su gyduolėm tai patepk 
kur skauda o nustos.

Pabudęs pradėjo mislyt kas 
tai galėtu but per sapnas. Su- 
kilia visi pavalgė ir visa diena 
perleido ant medžiokles o pare- 
ja vakare pavakarieniavo ir su
gulė. Da nesumigo o kas nors 
Junkeri pagriebė, isztrauke isz 
lovos ir tai]) nemielaszirdingai 
trauke ir daužė po stu'ba, kad 
vos gyvas iszliko. Bet neiszda- 
ve jokio balso. Ir kai]) nustojo 
tai jis kiek galėdamas prislinko

prisisapnavo
— Jau dabar mane kaip turi, 

kaip užsiknisi tai lovoj jeszkok! 
o rasi rakta, tai su tuom raktu 
jeszkok sienoj skyle ir atrakyk 
o rakta vela is'žsitrauk.

Ant rytojaus (pabudęs Jun
keris tuojaus eme jesžikot rak
to o -kada atrado, nenorėjo kad 
anie kareiviai matytu, iszsiun- 
te ant medžiokles o pats eme 
jesžikot sienoj skyles ir ant ga
lo atradęs ja atrakino ir atsida
rė durys in ipakaju kuris buvo 
tai]) puikiai iszmargytas kad 
jam net akys apmargo. Taip jis 
isztrauke rakta ir i nėjo in ta 
paikaju bet jis buvo tuszczias. 
Vela nežinojo jis ka pradėt ir 
ve'la eme po sienas jeszkot ki
tos skyles o kada atrado Skyle, 
inkiszo rakta ir vela atsidarė 
durys ir labai nusistebėjo kada 
pamate puiku pakajeli. Jame 
sėdėjo patogi pana o kada pa-

į TARADAIKA

prie lovos ir rado po pagalve, belus galva ji pamate Junkeri 
kampe bonkute ir kaip tik pa- (P 
sitepe su tom gyduolėm, tuo- J. CTv 7
jaus nustojo skaudėju ir vela 
■buvo taip sveikas, kaip pirma. 
Kiti kareiviai nieko negirdejo 
kas dėjosi.

Ant rytojaus Junkeris neejo 
pats ant medžiokles tiktai isz- 
siunte savo kareivius o jis sė
dėjo namie susirupines per 
diena.

Anie trys sugryžo jau net 
vakare namon, pa valgė ir 
sidave ant pasilsio.

Kaip tik Junkeris spėjo už
migti, prisisapnavo jam vela 
karalaite 'kuri atėjus tarė:

— Szianakt tau 'diržus isz 
pecziu pjaus bet jeigu tu nori 
mane iszgelbet tai kensk ir 
balso neiszduok nes tau smer
ties nepadarys o kaip jau paleis 
tave tai priejas prie lovos rasi 
antram kampe bonkute 
duoleni tai pasitepsi 
sveikas.

Pabudęs mislino kas 
lėtu būti per sapnas. Kada da 
jis nepabaigė mislyt, pasijuto 
jog pagriebė ji už sprando, isz-. 
mete isz lovos ir iszreže diržus

pa
na

šu gy- 
ir liksi

tai ga-

Parsidavė Save Už

Advokatas Bill Murphy, isz 
Chicagos, “parsidavė” save 
už 2,500 doleriu, kaipo maz
gotojas sloniu tūlam cirkuse. 
Buvo tai politikiszkos laižy
tos.

aslos, meitėlis- grietinėje! *kaklo virve, virves gala inleido 
Petras isz piktumo jau nebe- in kamina: gryžo in pirkia, su

gulėjo ]iats saves suvaldyti.
Puolėsi in meitėli, meitėlis bėgt.
Petras vytis' ir pasivijus tai]) 

Midintis kas kart tai]) jog jau reže jam per galva kad meite- 
‘Inegalima buvo toliau irtis, lis krito ant vietos.
Nors Junkeris spyrė idant ka-Į Petras pažiurėjo in kamszti 
reiviai vytųsi bet jie, 'bijodami rankoje...
smerties neklause jo, tik sku-j —Vaje, vaje, ogi tai

mokanti irtis butu davija laiva 
nes luotelis taip kai]) lydeka 
nere virszum vandens ir jau 
netoli buvo nuo laivo kad sztai 

į pakilo viesulą, pradėjo vilnys

(Pažinau Szenadoryjc viena, 
Katras tuoj užfundina,

Jeigu pagirsi ža'liablekius, 
O peiksi musu (Lietuvius,

iPas ji žaliablekis daug 
geresnis,

Ir galingesnis,
Bet tai nieko, tai degutpilvis, 

Neturi proto, negelis, 
Ba jeigu protą turėtu,

Tai apie žaliablekiu nedorybe 
žinotu, 

Szalias ju nelaikytu,
■Su jais tai]) nesebrautu.

* * *
Jeigu viszta kiausza padeda, 

Tai pilna gerkle svietui garsina 
“kujda ku-da!”

Lietuviai ir tokia mada turi, 
Kad ant visztos nežiūri, 

Bile prie progos klykauja, 
Kaip maži vaikai zaunija,

Nepaiso kokiame susirinkime, 
Ar ant szermenu ar bile 

suėjimu.
Ant vienu kriksztynu andai, 
Pribuvo dainoriai ir muzi

kantai,
Bobeliu daug pribuvo, 

Ba gert ir valg’gt ten pilnai 
buvo;

Vos stubos nesudrebejo, 
Larma dare kai]) kas ingalejo.

Jau szitokis bankietas, 
Tai kas kita,

Asz ir pribūti norėjau, 
Bet vaikine, negalėjau, 
O vela, katro nepraszo, 
Tai su lazda iszpraszo.

* * *
Tokios vestuves tai kas kita, 

O ir paredkas atliktas.
Tas dėjosi praeitoje Nedelioje, 

Ant 'katros dėjosi Sodomija. 
Susikruvino kai]) meitelei,
Susiskaldę galvas baisei,

O kad butu palicija nepri'buvus, 
Butu musztyne negreit 

pasibaigus.
Iii koza visus pasodino, 

Dureles su raktu užrakino, 
Kur ilgai pasėdės,

Ir da bausmia užmokės. 
Nežine, vyrueziai, kas bus,

Ir ar da ilgai Lietuviai sius, 
Gadina savo sveikata,

O ežia net visiems sarmata. 
Tos visos musu 'kvailybes, 
Paeina tik nuo girtybes, 

Kur tik sueinam, pasirodom 
puikiai,

Kaip didžiausi kvailei, 
Ne Dievo ne sūdo nebijome,
Kai]) apsvaigia gyvename. 

Ne yra gero isz dideliu,
O ka ežia galime tikėtis isz 

vaiku ?
;Su tokiu pasielgimu po velniu, 

Isz piktumo susilaikyti
negaliu.

i "
!paklausė jo:
I —Kas ežia tave, žmogeli, 
atnesze in tokia pavojinga vie
ta? Juk ežia vartavoja baisus 
milžinas. Tada Junkeris atsi- 
kvotejas atsake:

— Ir pats nežinau kaip in 
czion gavausi. Kaip rodos tai 
tik Dievas mane in ežia atnesze.

Ir iszpasakojo visus savo at
sitikimus ir pasakė jog jeszko 
karaliaus dukters kuria koks 
tai laivorius pavogė.

Iszgirdus tai karalaite pa
klausė jo ar jis turi koki ženk- 
ki, jog jis tikrai jeszko jos.

Tada Jun’ker padavė jai žie
dą su karaliszku paraszu kuri 
jam karalius padovąnojo. Ir 
kai]) tik ji pamate žiedą, tuo
jaus pažino savo tėvo parasza. 
Tada ji prisi])ažino jog tai yra 
ta pati kurios jis jeszko ir sėdus 
szle jo meilei 'kalbėjosi tarp sa-, 
ves o ir ant galo pasimylėjo 
viens kita, sumainė žiedus ir 
padare prisiega jog jau niekad 
nesiskirs ir jog jau dabar jie 
kaip ženoti.

Junkeriui jos žiedas bu>o per 
mažažs taip, jog tik vos ant na
go mažiuko pirszto lindo. Taip 
Junker pritupėjus pasidėjo ji 
'ant lango. Sztai iszgirdo tran
kymas! po virszutine stancija, 
Nusigando ir nu ,, go pažiūrėt. 
Bet vela apsimai žino nes pa

imate tik savo kareivius kurie 
įplesze auksa nuo sienų ir ga
beno ji in laiva.

Kada nugabeno visa bran
genybe in laiva, leidosi ir Jun
keris su karalaite ant laivo.

Kada pradėjo laivas plaukt 
Junkeris atsiminė kad žiedą 

južmirszo ant lango. Tuojaus 
' liepe laiva sustabdyt ir plauke 
ant czaiku in kraszta.

Karalaite norėjo nuo to ji at- 
kalbint bet niekaip negalėjo ir 
paemes 12 kareiviu nuplaukė 
prie salos, nuėjo in stubele ir 
pasiėmęs žiedą gryžo adgal.

Persigando kada pamate jau
tolyn plaukenti laiva nes kapi- Karalaite, matdama jog jau 

į tonas laivo, kaip tik pamate Junkeris liko o szis taip-gi bu- 
i mergina, pamylėjo ja ir liepe vo patogus vyras o ir bijodama 
į važiuot, palikus Junkeri. kad kur kitur nenuvežtu, priža

dėjo užgana. padaryti jo no
I I rams.

Junkeris, pamatęs laiva toli- 
n antes,
in luoteli ir vytis, Kareiviai, puodyne ant szono, grietine ant

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

fsieke isz ])ecziaus virves gala ir 
pririszo sari ])rib kojos.

— Dabar gerai! Karve pri 
riszta, ramiai sau po stogą ga- 

j nysis. Laikas rukszties virti 
ir paežiai nuneszt.

Į Pripylė Petras puodą vande- 
asz nio. Kaip tik

Įbino priekraszto nes jau vilnys baczkos neužkimszau. Alus isz- kažkas vienu 
tai ant vieno galo state, tai' vela telkęs.
ant kito taip, jog jau ir Junke-j Skubinosi in skiepą, vilus 
ris pabūgo ir tik stovėdamas jau netekejo bet aplink’baczika 
lauke kol prisiirs prie kraszto. buvo didelis 'klanas o baczkoje 
Kada buvo jau arti kraszto vii 'neliko nei laszo.
uis pastato luoteli ant galo; nu-Į 
nesze prie 'kraszto, apvertė ir ja 
visi kareiviai prigėrė tik Jun
keris vos 
karklu nes
kada buvo ant luotelio tai spė
jo užsigriebt o kareiviai nespė
jo.

Likęs vienas nusidavė in ta 
stubele kurioje pirma gyveno 
ir ten būdamas vienas sau nie
ko neveike tik vaikszcziojo po 
giries. Ant galo atrado taip di
deli kaina kokio da buvo nema
tęs, užėjo ant virszaus o ant jo 
rado visokiu rageliu ir dūde
lių ir pamisimo sau:

— Kas tai galėtu Imt juk 
ežia jokia žmogysta negyvena o 
ežia visokiu dudeliu randasi, 
ir paemes viena dūdele už- 
szvilpe o :pp tam iszgirdo per 
girria ateinant baisu oszima ir 
paszkejima. Ir atbėgės zuikis 
tarė:

» (Bus daugiau)

užkure pecziu, 
matu patraukė 

už virves kuri buvo už jo kojos 
pririszta. Petras nugriuvo.

— Ai, ai!
O Petra už kojos traukia in 

kamina. Tai matote, karve nu- 
— Varge tu mano, — galvoj puolė nuo stogo o Petra nu- 

sau — meitėlis užmusztas,(trauke su savim.
Kabo ant vienos virves ir 

Petras ir jo karve — karve pas 
pirkia, gaspadorius kamine... 
karve'bliauja, Petras rėkia. 1

* * *
Laime dar, kad Katreaszal- 

ko. Nesulaukus vyro atneszant 
pietų, pati nuėjo namon. Priei
na in pirkia.

— Kas ten bliauja, rėkia?
Ineina ant atszlaimo. Karve 

kabo. Katre reže dalgia per 
virve ir jau karve ant žemes. 
Pasistojo, linksmai uodega pa
suko ir žiūrisi aplinkui!

Ir Petras isz kamino puolė 
in 'krosui. Kakta nudraskyta, 
nosis aplupinėta, burna kruvi
na. Puldamas, jis puodą galva 
iszverte, rukszti iszliejo. Bet 
visgi taip geriau, negu kabot 
kamine galva žemyn.

— Gerai, — pamanė sau, — 
kad ugnis užgeso, kad vanduo 
puode sza'ltas. Turbut karve 
nutruko nuo raiksztes. Ar ne- 
užsimusze?! Eina pažiūrėt... o 
duryse Katre.

Insireme in szonus ir žiuri in 
vyra.

— Asz szienavau, asz grė
biau, tavęs laukiau... o tu ma
ne nori badu numarint? Bet in 
ka tu panaszus! Kaip-gi ten 
karve pasikorė? Vaje, svieteli 
tu mano!... Kas ežia sztai ant 
aslos ? Viskas grietine užlieta... 
O po suolu kas? Kraujai! ir 
meitėlis?!... Musu meitėlis? Ugi 
bene negyvas!... Ka tu ežia pa
darei, kvaila tavo galva? Duo- 
kie greieziau valgyt ir apsa
kinėk. Bet pas tave ir krosnis 
nekurinta! Oi, Vieszpatie, kaip
gi dar vaikas pasiliko gyvas?! 
O vaikeli, sūneli mano! Kas su 
tavim butu, kad tu motinos ne
turėtum!...

Ir eme Katre balsu veikti. 
Petras-gi stovėjo nulindęs ir ty
lomis meldėsi:

— Duokie, Vieszpatie, Tu 
baus greieziau!

alus isztekejo, sviesto nebera... 
spėjo užsigriebt už O-gi dar pietus reikia virti, 

jis nieko neveike Į Kaipgi bus 'be sviesto ?
Nuėjo kamarom Nugriebęs 

isz asuoeziu nuo ruksztaus pie
no grietine in puodyne, jis vela 
rengėsi muszti sviesta. Bet atsi
minė :

— O-gi ką asz darau ? Karve 
lyg sziol stovi tvarte, ne edusi 
nei gėrusi o saule ana jau kur 
pasikėlė!

Bcgo pas karve bet sustojo.
— Vaikas pirkioje szliaužio- 

ja! Žiurekie, kad jis tiktai 
musztuvo neiszverstu!

Erne Petras musztuva, prisi- 
riszo sau ant pęcziu ir nuėjo in 
szulini karvei vandenio. Szuli- 
nys gilus. Pakabino Petras ki
birą. Tasai kur ten užkliuvo. 
Pasilenks Petras geriau pažiū
rėt, kas ten yra, o grietine isz 
musztuvo jam ant galvos in 
szulini.

— Nu, tai jau turbut, nesu- 
muszti man sziadien sviesta!... 
Ka jiadarysi!... mausto varg
szas galva szluostydamas: — 
nors karve reikia paszert... bet 
laukan jau vėlu varyti.

— Ka ežia iszgalvojus?
(Petro pirkia buvo su

plokszcziu stogu, dengta vele
ną. Ant pirkios buvo žoles kai]) 
ant pievos, prie to-gi pirkia 
glaudėsi prie kalnelio.

Nesiimk Už Svetimo 
Darbo

DETRAS Žilabarzdis buvo 
piktas vyras, jo pati Mare 

taipgi pikta. Nie kaip juo du 
negalėjo tarp saves sutikti. 
Vos tik Petras ko nors prasi
žios, Katre riksmą kelia. • *'

Karta Petras gryžta isz dar
bo piktas, pikcziauses. Daug 
vargszas dirbo, nuilso.

—- Bo'ba, duok valgyt!
— Dar pietus neiszvire!
Pradėjo Petras keikti 

ežios tingėjimą.
— Tai koks avingalvis atsi

rado! imkis už mano darbo, pa- 
gaspadoriauk ežia namie o asz 
eisiu už tave laukan — pažiū
rėsime Ikeno darbas sunkesnis.

— Gerai, — atkirto Petras,—• 
pažiūrėsi rytoj, koksai sunkus 
mano likimas. Eilk, eik... pamo- 
sykuokie per diena rankomis, 
nieko nekenks.

la

pa

Padejo Petras nuo kalnelio 
ant pirkios stogo placzia lenta, 
iszsivede karve isz tvarto ant 
kalnelio, nuo kalnelio ant pir
kios stogo.

— Tai ka-gi, ar dabar kar
ve ežia ir ganyti, kur ji dings. 
Kad tik nenupultu.

Užriszo Petras karvei ant

* * *
Vos tik auszo, Katre iszejo 

isz namu su dalge ant pecziu. 
Saule tekejo, oras tyrus — 
džiaugėsi Petriene ir dainavo, 
kaip veverselis.

Petras pasilikęs namie mau
sto :

— 'Nuo ko ežia pradėt? Isz 
pradžių... isz pradžių nors svie
sta sumusziu.

Ėmėsi muszti sviesta. Darbas 
'ėjo spareziai. Tiktai Petras i 
greitai suszilo, mat ne prie sa 
v o darbo tai žmogus nepripra-

Kapitonas laivo priverte ka
ralaite idant sakytu tėvui jog 
jis iszgialbejo ja o ne Junkeris, j

Prigialbsti Kareiviams

— Ar ne eiti tik alaus atsi
gerti?

Nusileido Petras in skiepą, 
isztrauke medini kamszti isz 
bacžkos, jau pradėjo leisti alų 
in ąsoti, bet girdi, pirkioj kiau
le kriuksi....

Vaje, iii pirkia meitėlis insi- 
vilko... grietine
iszvers — atsiminė Petras.

Kiek tik vieko, kaip padūkęs',

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

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

Bondus ir Markes,

Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

Pranaszystes ::

liepe kareiviams sesti Petras mėtėsi in pirkia. Žiuri,

Saitas mažas juodukas pri- 
gialbsti kareiviams užsilai
kyti szvarei per czystinima

isz musztuvo ju czeveryku abaze Tennes- 
į see. Vaikutis turi užtektinai 

darbo per visa diena už ka ji 
apdovanoja gausei musu 
“boisai.”

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

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

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.
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—• Utarninke pripuola Szv. 
Matildos, naszles. Ketverge 
Szv. Abrahomo.

Nelaba Motina Užtruci- 
no Savo Simu Idant

Užgriebt Jo Dali
Tamaqua, Pa. f Jenina Joro- 

niute, 26 metu amžiaus, nuo 
220 Pitt ulycziow, slaigai mirė 
General ligonbuteje, Philadel
phia, Pa., praeita Ketverga, 
kuir gydėsi nuo kokio tai laiko. 
Velione gimus New Philadel- 
phijoj po tam gyveno Tamaqua 
per 20 metu, prigulėjo prie 
SS. Petro ir Povylo parapijos, 
ir prie choro, taipgi 'buvo rasz- 
tininke Lietuviu Sodaliecziu 
Draugavęs Schuylkill paviete. 
Paliko dvi seseres ir keturis 
Įbrolius isz 'kuriu du tarnauju 
karinome ne j e.

Tukstancziai Vokiecziu ap
leido Berlyną kuris dega isz vi 
su pusiu. Gyventojai taip yra 
inbauginti nuolatiniu bombar
davimu kad jeszko saugesniu 
vietų ant gyvenimo.

Juodoji Rinka Apvagia 
Automobiliu Savinin

kus Nuo Brangaus 
Alkoholio

Washington, D. C. —Chester 
Bowles, OPA virszinin'kas pa
reiszke, kad du su puse milijo
nu galionu gazolino nuteka 
Juodosios Rinkos vamzdžiais 
kasdien. “Gazolino Juodoji 
Rinka daugiau negu paskatina 
nusikailtimus. Tai yra tikras 
apvogimas dorųjų automobiliu 
savininku jiems priklausomos 
dalies isz ir taip jau ribotu isz- 
tėkliu.

“Racibnavima arba iszda- 
linimo tvarka asmenys man 
pareiszke kad kiekviena diena 
apie du su puse milijonu galio
nu gazolino yra iszsmugeliuo- 
jania isz musu ribotu isztekliu 
Juodosios Rinkos parazitu, ku
rie vagia, perka, parduoda ir 
padirbinėja galozino kuponus.’

Bowles toliau pareiszke, kad 
visa tai reiszkia, jog kožnas 
vairuotojas nustoja maždaug 
45 myliu važiavimo kiekviena 
menesi, kas yra 25 nuoszimtis 

’“A’ kuponu vertes padidinimo.
OPA pastangos sunaikinti 

juodąją birža, reikalauja ko
operacijos arba paszialpos isz 
visu automobiliu savininku,— 
pasakė toliau-Bowles. Jis ra
gina užžymeti visa gazoliną 
esanti be kuponu, ir atsisakyti 
patiems pirktis kuponus.
Office of War Inf., Washington, D.C.

Uberaba, Brazilija, Piet. A- 
merika — Kaime Berretos gy
ventojai taisei inirszo ant gy
ventojos daros Montres, kuri 
nutrucino savo sunu.

Motere po pirmam vyrui su
sitarė su savo antru vyru atsi
kratyt nuo savo sunaus, 20 me
tu amžiaus, idant jo dalis, pri
gulinti jam po mircziai jo tėvo, 
pasiliktu del motinos. Nežine' 
kur ji nusipirko truciznos ku
rios inpyle in sriuba kuria sū
nūs suvalgė, neprij ausdamas 
jokio pavojaus. Po kokiam tai 
laikui sūnūs mirtinai apsirgo. 
Motina nevos rūpinosi sūnelio 
sveikata, nuveže ji pas dakta
rą in artima miesteli bet dakta
ras nesuprato jo ligos, many
damas kad tai kolera ir paliepė 
jam važiuoti namo kur in dvi 
dienas vėliaus jaunikaitis mirė.

Laidotuves atsibuvo malszei 
be jokio nužiurę j imo ir nelaba 
motina mane kad viskas mal
szei užsibaigs. Bet pusbrolis 
jaunikaiczio dasiprato kad ne 
viskas yra. taip,, kaip, reikia 
būti, nuvažiavo in palicijos sto
ti, apsakydamas jiems savo 
nužiurę j ima, melsdamas palici
jos idant iszkastu lavona pus
brolio ir kad daktarai peržiu 
retu jo vidurius. Daktarai ir 
palicija iszpilde praszyma pus
brolio ir isztikruju rado jo vi
duriuose daug truciznos.

Nelaba motina ir patėvi nu
baudė ant dvideszimts metu 
prie sunkiu darbu in kalėjimą.

Tėvas Nukirto Šuneliui 
Abi Rankutes Su

Kirviu
Uruapan, Meksikas — Pen

kių metu sūnelis, Zapata Hera- 
dio, suradęs stuboje ant grin 
du penkių szimtu pesu vertes 
bumaszka ir nežinodamas kad 
toji puiki popiereli turi tiek 
vertes, sukirpo ja žirklėmis 
ant szmoteliu. Tėvas, sugryžes 
isz darbo ir pamatęs kas atsi
tiko, taip insiuto, kad pagrie
bęs kirvuką, nukirto abi ranku
tes nekaltam vaikui. Auka in- 
siutusio tėvo mire in valanda 
vėliaus, nuo nutekėjimo krau
jo. Žveriszka tęva uždare kalė
jime. Motina tame laike radosi 
pas kaiminka.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Indijonka Szoka Su Amerikoniszku Kareiviu

Kur musu kareiviai nebutu, turi turėti savo pasilinks
minimus. Kapralius Norman Diamond, isz Brooklyn, N. Y., 
kuris randasi Indijoj, szoka su patogia Indieczia “džiter- 
bog“ o jo draugai prisižiurineja tam szokui isz ko jie turi 
daug juoku kaip mergaite geidžia taikintis su juom tame 
szokyje.

Žymus Airiszinei Aktorei

Su prisiartinimu Szv. Patriko Dienos, kuria Airisziai 
apvaiksztineja po visa svietą 17 d. Kovo-March, szitie 
trys žymus Airisziai linki visiems savo tautiecziams “La
ba Ryta“ taja diena arba kaip Angliszkai jie taria: “Top 
o’ the Mornin.“ Yra tai Pat O’Brien, Delores Moran ir 
Maureen O’Sullivan, ant deszines.

Vokiecziu Kareiviai Po Musziui

BALSAI
MUSU SKAITYTOJU

J. Bakas, isz Van Dyke, 
Mich., raszo: Atnaujinu savo 
prenumerata už laikraszti 
“Saule“ ir meldžiu man nesu
laikyti laikraszczio kad ir isz- 
eitu laikas. Prie 'tois progos, 
sveikinu visa redakcija, su ve- 
linimais del visu geros sveika
tos, ir geru pasivedimu kad tu
rėtumėte daugiau skaitytoju..

Juozas Markeviczia, isz Wil
kes-Barre, Pa., raszo: Gerbia
ma “Saules“ redakcija, pri- 
®i u ne z i u juĮ/ts , užmokesti už 
laikraszti “Saule“ ant viso 
meto, lai Dievas jums duoda 
laimingai sulaukti kitu metu. 
Asz nepaliausiu skaityti ‘Sau
le’ kol gyvas ‘busiu ir man už
laikys sveikata.

Nori Būti Prezidentu

Gubernatorius E ari Warren 
isz Kalifornijos kalbasi su 
Wendell Wilkie, kuris ap- 
reiszke kad jis nori būti isz- 
rinktas prezidentu Suv. Val
stijų ateinaneziuose rinki 
muosę.

Ant kaireses, szitas Vokiszkas kareivis stovi ant sar
gybos kada miestas Kijevas dega keliose vietose isz kur 
Vokiecziai turėjo trauktis szalin. Antram paveikslelyje 
Vokiszkas laikraszcziu pardavėjas parduoda laikraszczius 
kuriuose yra apraszyta apie Berlino bombardavimu.

Trys Szvencz. Trejybes As
menys.

Trys Arkangelai (Arkanio- 
llai]: Mykolas, Gabrielius, Ra
polas.

Trys Nojaus pat rija rko su
nūs: Setas, Kanias ir .Tapetas.

Trys Babilono jannikaicziai 
kankytiniai, kurie 'tapo pa
smerktais ant sudeginimo dėl
to, kad jie atsisakė garbinti ka
raliaus Nabueho'donosoro die-1 
vaicziuis ir kloniotiis priesz jo1 
iszstatyta auksu nulieta-stovy- 
la, ir garbino tik viena tikrąjį 
Dieva. Inmesti in ugnini kaka
lį (pecziu) jie iszliko gyvi ir 
sveikini szveirta giesme giedo
dami. Ju vardai yra: Sidracli, 
Misach ir Abdenago.

Trys Iszmincziai [Karaliai], 
kurie atvyko su dovanomis 
isz Rytu ir'pagarbino užgimusi 
Mesiją — Jezu Kristų, kaipo 
Dieva. Jie vadinasi Kasparas, 
Melkioras ir Baltazarais.

Trys Szvento-sios Szeimynos 
Asmenys: Jėzus, Marija ir Szv. 
Juozapas.

Trys Dieviszko’Sdorybes: Ti
kėjimas, Viltis ir Meile.
• Trys Geriausi darbai: Mal
da, pasninkas [prisilaikymas] 
ir iszmalda [almužna] “Malda 
su pasninku ir iszmalda yra 
geresne už sukrautus turtus'“ 
[Tob. XII, 8].

Trys Evangelijos patarimai: 
Neturtas, Nekaltybe ir Paklus
nybe.

Trys -spalvos žymiai puoszia 
visu ežia gerbiama Amerikos 
vėliava.

Tryd priežastys del kuriu 
mes turime mylėti Dieva: 1— 
dėlto kad Jisai yra neiiszpasa- 
kytai geras ir yra musu di- 
džiauses Geradejas. 2, dėlto, 
kad “Dievas mus pirma numy
lėjo, “[1 Jon. IV, 19] ir suteikė 
nesuskaitomas palaimas mums 
del duszios ir kūno; 3— dėlto 
kad Jisai mums liepia Ji mylė
ti: “Mylc.'i Vieszpati Dieva ta
vo,“ (Mork. XII, 30) ir priža
da mums už tai savo palaima ir 
amžina laime danguje

Trejopa tur but musu arty- 
mo meile: tikra, nejeszkanti 
pelno ir visuotina.

Trys dalykai apie kuriuos 
Katekizmas a.isz'kina ir moki
na: Alpi e. tikėjimą, apie prisa
kymus; ir apie Dievo malone, 
arba Szv. Sakramentus ir mal
da.

Trys daiktai 'be kuriu negali
ma būti fezganytais: be krikisz- 
to, be tikėjimo, ir be geru dar
bu.

Trejopai Jėzus Kristus Sū
nūs Dievo gyvojo buvo vadin
tas: Pra.naszas, Kunigas ir Ka
ralius.

Trejopai žmogus nusideda 
prieisi Dieve: mislimis, žodžiais 
ir darbais.

Mariniu Kareiviu
Motina

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Mrs. Nellie Twele likos ap- 
szaukta kaip “motina mari
niu kareiviu“ nes jos vyras 
ir szeszi sūnūs tarnauja ka
riuomeneje.

PASIUNTINYS

Baltais balandėli,
Lok tu in ’ta kriaszta, 

Kur mano mieliause,
Numesk szita raszta. 

“Sztai ant klevo lapo
Mano 'žodžiu saikas, 

“Myliu tave Al džiūk! 
Esu gyvlas ir sveikas;

Ir tu linksma buk i e, 
Ir nenusiminkie, 

Į O jai butu liūdna, 
i Mane priszaukie.“

Lekie balandėli,
In ta-gi kaimeli,

Kur invairios gėlės 
žydi ru'tu darželi;

O tame daržely 
Silsisi mergele,

Po sunkiu darbeliu 
Atlanko rūtele.

Paklausikie už mane 
Malonu žodeli;

Ar ji nepamirszo 
Dar savo Joneli.

Ar vis jos szirdele 
Taip karsztai garuoja.

Ar ji nenui in d us
Ar ji nedejuoja !

Ii', gavės žinele, 
Greit man pasakyki,

Apie josios uipa, 
Ka tik ten matysi.“

Surado Skarba Bet Kiti
Juo Pasinaudojo Lai

ke Musztynes

(keliolika deimantiniu žiedu ir 
kitokiu brangenybių. Rittle, 
nežinodamas gerai verte ir 
svarbumą surasto skarbo, pa
rode ji kitiems darbininkams, 
kurie pradėjo gėrėtis ir stebė
tis surastais dalykais, po tam 
džiaugsmui kilo riksmai ir

Chicontomi, Kanada — Prie 
dirbimo kariszko plento, kolo
nistas Fredas Rittle, nuritės1 musztyne, kada pradėjo dalin- 
dideli akmeni, rado bleszine'tis tarp saves tuom skarbu. Rit- 
suvyniota skuroje kurioje ra 
dosi 285 senoviszki auksiniai 
pinigai, vadinami dublinai, 
(vertes kožnas po 20 doleriu 
Amerikoniszkais pinigais.) 
Taipgi rado daugeli auksiniu 
markiu da nuo valdžios VilhelJ 
mo I-mo ir Il-ro, daugeli Bra-' 
ziliszku pinigu, kelis auksinius! 
medalius isz 16-to szimtmeczio,1

tie, gindamas savo radini, ne
teko visko tiktai da likos skau
džiai apdaužytas. Dabar užve
dė teismą idant jam sugražin
tu dalykus ir pinigus bet sun
ku bus jam surasti žmogų, ku
ris prisipažintu prie kaltes.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Trys yra dalys dienos: rytas, 
vidurdienis ir vakaras.

Trys valgiai žmogui ant die
nos: pu'srycziai, pietus ir vaka
riene.

Tris sakius ant dienos Kri'k- 
szczionys Katalikai kalba mal
da Angelas Vieszpa-ties. [Anio- 
la.-i Dievo].
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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- 
tuso, pagal senoviszka būda 
10c. Stacijos arba Kalvarija 
V. Jėzaus Kristaus 10 c. Mal
dele Arcibros'tvos Szv. Veido 
Viesz. Musu Jėzaus Kristaus 
10c. Laiszkas arba Muka mu
su Iszganytojaus Jezuso Kris- 
tuso 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.

SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, misziu maldos .«u 
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 paveiksiu,
25c; Iszganingi dūmojimą apie Sopu

Musztukai Apdovanoti 
Garbia

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, ju nauda ir geresniu bei 
skanesniu suriu padarymas, su devy-

James Walker padovanoja 
garbes dovana del 4,135 bok
seriu, gyvu ir mirusiu, kurie 
stojo apgynime savo tėvynės. 
Dovana priima Al Buck, pir
mininkas bokseriu draugu
ves.

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

įniais paveikslais 25c; .Duktė Mariu, 
graži apysaka 25c.; Kaip Duktė Gy
vena Pustyneje 25c.; Virėja, Kepeja 

|ir Prižiūrėtoja, knyga apie 450 viso- 
jkiu 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., 35č.;

'Sveikata Ligoniams, knygele apra- 
szoma visokios vaistiszkos žoles 25c;I
Lengvas Budas Iszmokti Angliszkos
Kalbos 35c.; Kabalas su Saliamono 

^Nosia 10c.; Sapnu Knyga, su paveik
usiais $1.25; Gyvenimas Marijos 35c.;
Sapnas Marijos ant Kalno Alyvų 15c;
Ražancziai: juodi medinukai po 25c; 
kukaviniai, 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.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam! 
reikalams. Telefono Numeras 78. 
S2O W. Centra St., Mahanoy City


