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ALLIJENTAI BOMBARDAVO “STUTTGARDA”
— *

Is z Amerikos TURĖJO
KISZENIUJE $1,335 KARE

Vokiszkas Redaktorius
Užmusztas

MOTINA
LIGONBUTEJE

Pavogė 15 Centu

7 Vaikai Sudege Ant 
Smert

York, Me. — Daktarai neap- 
reiszke Mrs. Raymond Rouke’- 
ienei, kuri guli czionaitineje Ii- 
gonbuteje serganti, kad jos 
septyni vaikai sudege ant 
smert degancziam name. Tė
vas tame laike dirbo laivu 
dirbtuvėje Portsmouth, N. H., 
o vaikus prižiurinejo 83 metu 
senukas. Vaikai yra nuo 10 me
nesiu lyg 13 metu. Asztuntas 
vaikas likos užmusztas per au
tomobiliu Oktoberio menesyje.

Washington, D. C. — Gerai 
pasirėdęs vyras, turintis apie 
65 metus amžiaus, likos aresz- 
tavotas už pavogimą 15 centu 
isz gurbelio prie namo kuri 
pardavinėjo laikraszczius. Ka
da ji aresztavojo ir atvede in 
palicijos stoti ir padarta ant jo 
krata, rado jo kiszeniuose 1,- 
335 dolerius. Buvo tai kokis 
Leo Davis, kuris jau buvo ar- 
esztavotas kelis kartus už toki 
prasižengimą. Tūlas žmogus 
patemino kaip jis paėmė 15 
centu ir pranesze palicijai.

VISZTELE SURASTA 
GYVA IN 25 DIENAS

Po Bombardavimui

London — Darbininkai, nu
valydami griuvėsius po Vokisz- 
kam bombardavimui klioszto- 
riaus, rado griuvėsiuose visz- 
lele kuri buvo gyva, pergyve
nus griuvėsiuose per 25 dienas, 
prie kurios taipgi surado tris 
padėtus kiauszinius.

12 Kareiviu Užmuszta,
14 Sužeisti

Laivas Gripsholm At
plaukė Su 663 
Amerikonais

Eroplanas Atlėkė Su 
800,000 Laiszku

London — Virginio Gaida, 
Vokiszkas redaktorius ir geras 
draugas Mussolino, likos už
musztas laike bombardavimo 
kada bomba nukrito ant jo na
mo užmiestyje Rymo.

Talinas Randasi
Griuvėsiuose ■

Stokholmas, Szvedija — Be
veik visas miestas Tallin, sos
tapyle Estonijos, randasi griu
vėsiuose ir sudegintas ant ku
rio užlege 300 eroplanu. Badai 
daug žmonių žuvo tame bom
bardavime.

I Camp Robinson, Ark. — Ka
lia kareiviai rinko bombas po 
manevru, staigai viena isz j u 
truko su baisioms pasekmėms 
fužmuszdama 12 kareiviu ir 14 
likos sužeisti. Keturi isz sužeis
tųjų randasi pavojingam padė
jime. Pravardžių nelaimingųjų 
valdžia da neiszdave.

Jersey City, N. J. — Szve- 
diszkas laivas Gripsholm at
plaukė in czionais su 663 Ame
rikonais kurie likos paleisti isz 
Vokietijos ir Francijos. Raudo
no Kryžiaus drauguve pribuvo 
jiems in pagialba idant pra
neszti apie j u pribuvimą gimi
nėms. Taipgi ant to laivo likos 
parvežta keliolika sužeistu mu
su kareiviu ir patalpinti in li- 
gonbute.

Washington, D. C. — Milži 
niskas eroplanas Karsas ana 
diena atlėkė isz Europos atga
bendamas net 800 tukstanczius 
laiszku nuo kareiviu del savo 
giminiu ir pažystamųjų. Tasai 
pacztas svėrė 23,846 svaru. 
Pacztas likos atgabentas isz 
Pearl Harbor in San Francis- 
ko.

4,000 Bažnyczios Su
naikintos Anglijoj

85 Metu Senuke Susi
laukė Treczius Dantis Užmirszo Kad Turi 

Paczia
Yonkers, N. Y. — Elzbieta 

Morris, 85 metu amžiaus, kuri 
neturėjo ne vieno danties nuo 
daugelio metu, nemažai nudžiu
go, kada jai pradėjo iszdygti 
treti dantys ir jau turi asztuo-[1935 mete, kalbėdamas kad jis 
uis. Senute nudžiugo neiszpa- 
sakytai ir sako kad jaucziasi 
kaip jauna flaperka.

Čigone Apvogė Leng
vatiki Ant $450 Laike 

Būrimo

Newark, N. J. — Andrius ' 
Stetsman melde czionaitinio 
sūdo kad sutrauktu ryszius mo
terystes. Andrius apsipacziavo 

119.R5 TYiAtp knlhpdamn.R kad ii$ 
serga ant amnesijos arba nete
kimo minties ir ant kart už
mirszo kad jis yra pacziuotu 
žmogum. Jo pati taipgi stojo 
ant perklausymo ir pasiprieszi- 
no priesz persiskyrimą. And
rius savo paczia gerai pažysta, 
tiktai sau neatsimena kad butu 
ja nuvedės prie altoriaus, todėl 
geidžia nuo jos persiskyrimo 
bet motere tvirtina buk ji yra 
tikra jo pati ir nuo jo nesiskirs, j

7 Estoniszki Miestai 
Bombarduoti

Boston, Mass. — Keturi tuk- 
stancziai bažnycziu likos sunai
kintos per bombas Anglijoj ku
rias numėtė ant j u Vokiszki 
eroplanai. Taip apreiszke kuni- 
gužis William Northcott, isz 
Londono, rasztininkas draugu- 
ves Angliszku misijų Londone

Stokholmas, Szvedija — Ru
sai ana diena bombardavo sep
tynis Estonijos miestus. Vien 
tik mieste Revaluje likos už
muszta 350 žmonių, 600 sužeis- 

Į ta ir sunaikinta 1,320 namu. 
Sunaikinti miestai yra: Dorpa
tas, Varu, Viljadi, Parnu, Rak- 
vere ir Tapa.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Buffalo, N. Y. — Mikas Ko-1 
vasik apskundė Vera Surdak 
už tai jog laike kada jam isz- 
destinejo ateiti, atspėjo taipgi 
jog pas kvaili randasi kiszeniu- 
je 450 doleriu kuriuos lengvai 
isztrauke isz kiszeniaus prisi
savindama sau.

Mikas pripažino sude buk 
Vera atėjo pas ji prižadėdama 
jam pasakyt kas atsitiks jam 
ateityje ant ko sutiko, ne tik 
jam ketino burti ateiti isz ran
kos bet ir isz kazyru ir ugnies 
in kuria inpyle kokiu tai prosz- 
ku o kada tas ugnije eksploda- 
vojo ir dege, cigonka jam isz
trauke pinigus isz kiszeniaus.

Sudžia nubaudė ja ant trijų miego o toji isz piktumo mete 
menesiu kalėjimo.

Motina Nužudė
Verkenti Kūdiki

Salt Lake City, Utah — Mrs. 
Mabel Takata. 33 metu, prisi
pažino palicijai buk ji užsmau
gė savo devynių sanvaicziu am
žiaus sūneli už tai “kad jis ver
kė per daug.’’ Negyva kūdiki 
surado jos broliene kada atėjo 
atlankyti mažiuleli o motina 
tame laike miegojo. Verksmas 
kūdikio iszbudino motina isz

ji ant grindų ir užsmaugė ant 
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT Smert.

Amerika Padirbo 350
Eroplanu Kasdien

Washington, D. C. — Ameri- 
koniszkos eroplanu dirbtuves 
padirba kas diena po 350 ero
planu ant dienos. In laika tri
jų metu padirbta net 153,061 
eroplanai. Didesne dalis isz tų
jų eroplanu likos nusiunsta Al
imentams in Europa.

Skaitykite “Saule”

Amerikonai Bom 
bardavo Miestą 

Cassino
Ant Kurio Numėtė 1,400 Tonu 
Bombų; Finai Atmete Pasiuli- 
nima Rusijos; Laivas Gripsholm 
Atplaukė Su 663 Amerikonais

Didelis skaitlis Vokiszku ero
planu užklupo ant Londono nu
mesdami daug bombų kurios 
padare dideles bledes mieste ir 
užmusze dideli skaitli žmonių. 
Bet už tai atmokėjo jiems Alli
jentai numesdami keliolika 
tukstancziu bombų ant Franci- 
jos kur randasi daug Vokiszku 
kariszku dirbtuvių.

Allijentai bombardavo smar- 
kei Stuttgarda ir nekuriuos 
miestus Bulgarijoj, kur padare 
milžiniszkas bledes, nuszauda- 
mi taipgi 36 Vokiszkus eropla- 
nus o Amerikonai neteko ketu 
rių.

Amerikoniszki kareiviai už- 
musze tūkstanti Japonu arti
moje Torokina prie Bougain
villes. Kitur Amerikonai paėmė i 
Butjo sala ir numėtė 50 tonu 
bombų ant Wake salos.

Amerikonai supliekė smar
kiai Japonus Kuyngshan aplin
kinėje, nuszaudami kelis ero 
planus. Taipgi užklupo ant 
Wewako ir New Gvinos.

Musu Amerikoniszki Kareiviai Italijoj

Ant kaireses matome pulkauninką Lloyd Milligan, kuris turėdamas truputi lai
ko, užsiima mezgimu. Viduryje, kareivis nesza bombas in eroplanus Nettuno, Italijoje. 
Trecziam, kareivis pranesza savo draugams kaip jis nuszove tris Vokiszkus eroplanus in 
laika penkių minutu.

LONDON — Miestelis Cassino kuris ran
dasi artimoje Rymo, likos bombarduotas ir su
lygintas su žeme per Allijentus, kurie numėtė 
ant jo net 1,400 tonu bombų po tam užklupo ant 
tenaitiniu Vokiecziu isz visu pusiu, užmuszda- 
mi dideli skaitli. Dabar Allijentai rengėsi už- 
klupt ant Rymo isz kur mano iszguit Vokieczius.

In viena diena Rusai nusiyrė net 22 mylės 
prie Dniepro upes, paimdami Khersona, svarbia 
pristova ant Juodųjų mariu, kur 25,000 Vokie
cziu likos užmuszta ir daug kariszko materijolo 
paimta. Kita dalis Rusu eina ant Tarnopoliaus. 
Ukrajinoje Rusai apsiaubė 10,000 Vokiecziu ku
riuos užmusze ir paėmė 4,000 in nelaisve taipgi 
ir daug kariszko materijolo. Rusai jau randasi 
apie 14 myliu nuo Nikolajevo kur susirėmė su 
Vokiecziais užmuszdami dideli skaitli kaipo ir 
paimdami daug in nelaisve.

Jugoslavai užklupo ant Vokiecziu Novo 
Mesto kur užmusze 300 Vokiecziu ir kitus isz- 
vaike in visas puses.

Szia žiema ant visu kares fruntu žuvo 350,- 
000 Vokiszku kareiviu ir paimta in nelaisve dau
giau kai 44,900, kaip garsina Rusiszkas karisz- 
kas sztabas. J

Finlandai atmete pasiulinimus taikos su 
Rusija kuri dabar vela pradės bombarduoti Fin
land! jos miestus isz kur mano iszguiti visus Vo- 
kieczius isz ten.

Kvintukai Gimė 
Argentinoje

Buenos Aires, Argentina, 
Pietine Amerika — Francisz- 
kus Diligneti, 40 metu Italas, 
apreiszke buk jis pasiliko tėvu 
kVintuku, trijų dukrelių ir
dvieju šuneliu, kuriuos jam: darydami dideles bledes ir už- 
pagimde jo 37 metu amžiaus muszdami daug žmonių. u

pati, Ona. Nors kvintukai gimė 
kelis menesius adgal bet tėvas 
nenorėjo apie tai praneszti 
svietui ir iszduoti pravarde 
daktaro kuris priėmė kvintu- 
kus ant svieto.

Allijentai bombardavo BuL 
garijos sostapyle, Sofija, pa-
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Jreiszkimus apie Paskutine Die- kis kad tik taika greieziau in-’ 
į na i r pabaiga sviet o.

’ Rasztas Szventas sako, kad 
niekasIi svieto ir

Priesz Amerikoniszka narni-'bs 
ne kare (’Civil War), sveikas Je’ 
juodas nevalidukas buvo ve.- 1)ievas aP'ie ,ai žin0' Bet Airi’ 
tas titotanti doleriu. Sziadien sz!ai gyvenanti užrubežje savo la.s 
paprastas Amerikoniszkas dar
bininkas yra naudingiausiu ir 
brangiausiu žmogum ant svie
to. Tieji, kurie dirba Amerikoj 
už algas, iszdiiba visokio tavo- 
ro už 79 bilijonus doleriu ap
lankydami 200 bilijonus doleriu 
už savo darba. Tas tai iszaisz- 
kina musu gerove ir g--------
bininkisz’ka padėjimą.

Kas Girdėt
* Jp ■ <* . į . t

szanczius nekaip praszanczius

nežino apie pabaiga' Tūlas Lietuviszkas biznie- 
niekas nežino kada rius, Filadelfijoj, kurio pra- 
“ne aniolai dangų- varde czionais neraszysime del 

,i vienas Vieszpats jo paguodones, turėjo tankei 
iszvažiuoti isz miesto su reika- 

, palikdamas jauna pacziu
le po globa savo sesers kuri te
mine ant kožno žingsnio savo 
brolienes.

jera dar-’l,ersitikrins tai sav0 
Į mi.
į Ant paskutinio atpusko 

1 Aplinkinėj Kelserlauteil, Na-]eita meta> a,liko keliolle 
drenijoj, likos aresztavotas. 
žmogus kuris susibarė su savo, 
iioszvia, kuri buvo jo motinai 
nes buvo apsipaeziaves su savo 
sesere.

Po pušiai valandos tyrinėji
mo, sudžia ji paleido nes jam 
negalima buvo davest jokio 
prasižengimo. Tasai žmogus, 
kuris gimė isz nevedusios moti
nos, likos iszaugintas per savo 
priimta motina, Bavarijoj. Jo 
tikra motina, kuri visai apie ji 
užmirszo, vėliaus pagimdė duk- 
tere, kuri laike kares buvo tar
naite hotelyje Londone. Tasai 
jaunikaitis susipažino su ja ir 
sugryžes namo ant keliu dienu, 
pamylėjo ja da daugiau ir ap- 
sįpacziavo su savo tikra sese
re, kaipo ir jo pati-sesuo visai 
nežinojo kad apsivedė su savo 
broliu. Budas dabar nežino ka 
su t a ja porele padaryt.

tėvynės, dažinos apie tai septy
nis metus pirmiau, pakol pa
baiga. svieto užeis.

I Ne yra tai juokas bet tikras Palikta jauna pacziule bode-! 
tikėjimas dievobaimingųjų (?) jo paskui draugiszka gyveni--pi 

’Airisziu. Kas netiki, tegul at
lieka kelione-ant kalno Szv. 
Patriko Crough, Irlandijoj, o 

a k i -

— Asz atsiminsiu ilgai, ilgai, 
vyktų.” “Lauksime žinių nuo gaĮ įr p,er isztisa savo gyveni- 
taves. ” ’ įma, sekanti nuotiki, kuris atsi-

Toki prneszimai dažniausia viena diena priesz Kale- 
atkartoti tukstaneziuose Baud. (]aSj New Yorko miesto gatve- 
Kryžiaus praneszimu tarpe ka- se bcvaikszcziojant man. Diena 
riaujaneziu szaliu civiliu. j buvo nepaprastai graži, prisi

Amerikos Baudonasis Kry- mĮnus, apįe 'Kalėdas tan-'dirbt. Sziadien asz gavau ten 
žius persiuntė suvirsz 3,500 to- kiaušiai sniegti ir atsibuna di- 

giminiu deles pūgos o vėl krautuvių 
g. Valstijose ir lail,g-ai su savo gražiais papuo- 

Latvijos ir Estijos, szais mane erzino, kad daugiau 
iuiit trum- asz in juos žiureczia. Nusibo- angele,

— Asz nesu niekszas, vagis, 
pleszikas, bet atsitinka, kad 
žmogus būdamas vienas ir isz' 
gergiausiu netenki darbo, ka 
turi, praleidi ir stipk badu, jei
gu gėdini esi elgetaut. A ežiu, 

i- rytoj galėsiu eit iii prieplauka

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Tikriauses Kabalas

darbo. in laivus tavorakraut ir, 
iszkraut. Tegul tamista geriau-' 
sios pasekmes gyvenime tik 
lanko! Sudiev, mielaszirdystes 

, sudiev!
dus man nosi laikyt prie langu, Man atsakius, jis su daug ra- 

žodžius (Kiekvienam. Bet tie' [^sprendžiau savo ekskursija mesniu, užsiganėdinusiu veidu 
su praneszimai neiszpasakytai nu- užbaigt atvirucziu pasipilki-’nuo manės tolvn nuėjo. Tai ma-

kiu praneszimu tarpe 
ir draugu Jung. 
Lietuvos I

Praneszimai turi 1
i. Baud. Kryžius nustato 251 

kiekvienam. Bet tie1

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

Moraliszka Kabala

ma ir tankei iszeidavo in mies
tą. Ant galo susipažino s
itriaunzium M., ’kuriam mote-, ramina szeimynas ir draugus, mu, kad ant ju galecziau isz- no gal buvo, viena isz geriausiu 
rele labai inpuole in aki ir szir- kuriems regulariai susisiekimo siuntinėt savo geriausius Kale- žmogui dovanu, už taip maža 
di, ant galo pradėjo ja atlanki-1 budai karo nukirsti. j du. linkėjimus savo draugams,’suma pinigu, kad žmogus nuo

pra- neti jos name paslapta kada _ Praneszimai yra asmenis * 
apie vyras iszvažiuodavo.

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.

VISOS TRYS 
KNYGUTES 

••SAULE” 
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1 Į
j du. linkėjimus savo draugams,

iszki patinstamiems. Bet prie atvi-’pat szirdies man dekavojo, he
ir asz 

nesigailėjau, kad atvirucziu pi
nigus del jo valgio praleidau, 
nes savyje jaucziausi taip užsi
ganėdinusi, kad jo akyse ir vei
de macziau jo tikra atvirumą. 
Jis 'buvo toks linksmas, toks 
dėkingas, kad isz mus pasidarė 
labai ankszta pažinstami, man 
paaiszkinus labdarystes darba, 
kad negavo atvirucziu nuo ma
nės, ne kiek nesupyko, bet ma
ne už tai pagyre.

Nuo jos kalbos ne.kuriems isz 
mus pasidarė labai ankszta nes 
mes gerai supratome kad szim- 
tai naszlaicziu badauja ir mes 
jiems ant Kalėdų ne doleri ne
buvome aukavę o kaip ant nie
ku tai dvigubai buvome pra
leidę. Atsilyginame staiga ir 
mes pasiunsdami atiku naszlai- 
cziams.

Po jos apsakymu, visi jautė
mės kad daugiaus ta vakara 
nenorėjome girdėt pasakojimu, 
kokiais jie nebūtu. Atsisveiki
nę, visi ramiai iszsiskirstėme. 
Bet jos labdarystes darbas mu
su visu omenyse liko.

Svainei bet vistiek jie nupieszia pašau- j možiu 'krautu ves mane sulaikė J jokio veidmainingumo i 
’du tukstaneziai keleiviu jesz- tas nelabai patiko ir da labiaus lines aplinkybes ir karo inves-Į
'kancziu ten atpusko, atgaivin- pradėjo temyt ant brolienes pa- 
! ti tikėjimu, kaip Irlandija, bus sielgimu.
vienatiniu sklypu ant svieto,1 Ana diena svaine suuodus

apszepes vidAiramžis vyrukas 
ir pusbalsiai, lyg kad jo žodžiai 
dar netarti butu gale gerkles 
nyke, jis manės prasze:

—- Meldžiu labai, kad mane 
prigel'betum! Asz taip noriu 
valgyt! Nors duokit deszimts 
centu ant kavos puodelio.

Nėra nuostabu New Yorke, 
jeigu koks valkata papraszo 
keliu centu maistui, kuriu jis 
tankiausia negauna, nes j u tik 
ir yra amatas, kad praeivius 
isznaudojus, apmonijus ir to
kiu budu uždirbti sau pinigu. 
Asz isz New Yorko valkatos 
dienos laiku, vieszoj vietoj, 
tarpe praeinaneziu žmonių, ne
sibijojau. Asz jam tiesiog in 
akis pažiurėjau, akimis visa 
pervedžiau ir maniau, kad jam 
to ir užteks, bet kur tau! Jis in 
mane žiūrėdamas gailiomis 
akimis, tarė:

— Tik meldžiu ant manes 
vargszo susimylet... Isztikruju 
asz esiu taip pavargęs, kad ka
vos puodelis mane labai sustip
rintu... Meldžiu neatsisakyt... 
Asz tik del kavos noriu.

Man žiūrint in ji ir taip gai 
lias alkis, szirdis mano sumink- 
sztejo. Nusprendžiau pati ji pa- 
penet restoracijoj ir tuomi but 
tikra, kad pinigai nežuvo svai
galams.

— Esate alkanas?
— Labiau negu alkanas! Tris 

dienas nieko nevalgiau.
— Ar su manim sykiu eisi in 

restoracija? Asz tave papenė
siu.

— O, taip, su mielu noru! Ko
kia tamista esi gera...

Sau viena mislinu: del tavęs, 
laidoke, asz esu gera, bet mano 
pažinstami Kalėdiniu atviru
cziu negaus, nes del tavęs, joms 
skirtus pinigus praleisiu. Na, 
praleisiu, tai praleisiu, rami
nausi, bet ir žinosiu ant ko. 
Manės neapgausi...

Tarnui atneszus valgi ir pa
dėjus ant stalo, jo akys pama-

tas permainas. Nekuriems, ži
nios isz užsienio yra labai liūd
nos, artimi randasi koncentra- 

mylimieji mi
re, namai sunaikinti. Kitu ne
galima rasti. Bet yra ir links
mu žinių. Gimtadienio ir kiti 

i lis Al. pasislėpė ant gonkeliu I pasveikinimai siuneziami ir vi
per Įauga. Moterėlė sada yra žinių apie gimimus it' 

apsivedimus. Nors žinios blo
gos bet vis raminanezios, kaip 
“tavęs negalime užmirszti. Ne
sirūpink. Musu ūpas geras. Ti
kime pasimatyti po karui.” 
Viena motina raszo “gyvenu 
tik idant tave vėla pamatyti.” 

Kartais praneszimai greitai 
persiuneziami. Kartais sulaiko 
cenzūra arba sunku surast kam 
siuneziama. Trys menesiai yra 
gre i ežia uses persiuntimo lai
kas. Paprastai ima keturis me
nesius. Priesz meta laiko- buvo
7 menesiai. Siunsti praneszima 
ir gauti atsakyma imdavo nuo
8 menesiu ligi meto laiko.

1943 m. Baud. Kryžius per
siuntė 780,000 pranęszimu. 
Reikalaujama, kad jie hutu isz- 
raszyti ant Baud. Kryžiaus ci
viliu praneszimu ’branku, ku
rias galima gauti kiekviename 
vietiniame Baud. Kryžiaus sky- 
iriuje. Jeigu negalima susinesz-

'įima pasiunsti užklausyma apie 
neipamesiu skaityti, pakol gy-jai, neiszraszyti praneszima. 
va>s busiu; meldžiu laikrasizti Vietiniai skyriai persiunezia 

praszymus i n National Red 
Cross Readquarters isz kur per 
Bureau of Censorship jie siun
eziami in Tarptautini Baud. 
Kryžiaus Komitetą Genevoj, 
del persiuntimo in nurodyta 
szali kur Raud. Kryžiaus dar
bininkai inteikia adresuotam 
asmeniui. Taip pat daroma su 
praneszimais isz kitu szaliu.”

American Red Cross Hqts., 
Washington, D. C.

kuri apsisaugos baisiu dalyku, buk adatinis kareivis randasi' cijos stovyklose 
koki tada atsitiks Paskutinėje miegkarabaryje jaunos motere- 
Dienoje Sūdo o tai del to—, les, pabarszkino in duris. Buvo g 
kad jos jau nesiras ant szio tai netoli pusiaunaktieš. Ponu- 
s vie to.

Taip juos mokino Szv. Pat-Į iszlindes 
rikas, apasztalas Irlandijos, insileido svaine in vidų. Kas 
kuris ant minėto kalno pasnin- ten atsitiko tai mums korespon- 
kavo per keturesdeszimts die- dentas nepranesze nes ten ne- 
nu, kovodamas su szetonu ir buvo. Matyt jog kariszlka Ikon- 
ant galo aplaike nuo Dievo tris Į ferencija buvo labai ilga nes M. 
apsireiszkimus:

1— Sala Irlandija dings 
virszunes žemes septynis 
tus priesz pabaiga svieto.

2— Kas laike valandos mii

Adresus Gyvenimo

> Kas tai yra Kermoszius ar
ba Bazaras?

Toki klausymą mums užduo
da tūla musu skaitytoja isz Ro
chester, N. Y., o idant visi apie 
tai žinotu, iszaiszkinam taji 
klausymą kad ir kiti žinotu 
apid tuos Kermoszius arba Ba
varus, kokius laiko parapijos 
ir draugavęs.

Sztai, Kermoszius reiszkia 
metini jomarka artimoje baž- 
nyczios, ant kurio atsibuvineja 
linksmi apvaikszcziojimai su 
szokiais. Kermosziai senovėje 
buvo labai prasiplatinę Lietu
voje ir Lenkijoj, kurie atkelia
vo drauge su Vokiszkais kolo
nistais isz Vokietijos.

Žodis Kermoszius yra paim
tas' isz Vokiszkos kalbos 
‘ ‘ Kirchmaesse ’ ’ (bažny t iries 
Miszios) nes toki jomarkai pra
sidėdavo su Misziomis bažny- 
czioje, idant jomarkas iszeitu 
pasekmingai ir naudingai. Bet 
sziadien toki jomarkai arba 
kermosziai persimainė ant at- 
pusku, kur iszsikiriant keleiviu, 
atvažiuoja karabelninkai ir at- 
sibuna visoki perstatymai 
idant pralinksmint žmones. 
Žodis “Bazaar” yra isz Per- 
siszko, kuris reiszkia turgu ant 
kurio parsiduoda visoki tavo- 
rai.

Jeigu visas pacztines markes 
kurias žmones prilipina prie 
laislkzku Amerikoj, butu sudė
tos viena prie kitos, tai pasida
rytu szniuras 250 tukstancziu 
myliu ilgio, arba deszirats kar
tu galima butu apjuost aplink 
musu žeme.

Ąlotere gali inpulti vyrui in 
aki, stoti kaulu jo gerkleje ir 
per j# szona iszlysti.

Nors žmogus butu ir geleži
nio budo tai vis su rudis nuo 
moteriszku aszaru.

Tasai yra daug geresnes 
szirdies, kuris szelpia nepra-

tris1 ferencija buvo labai ilga nes M.
| perstovejo ant gonkeliu dau- 

nuo giau kaip valanda laiko, drėbė
me, damas isz baimes kaip lapelis.

I

j Keli praeigiai sustojo ir pradė
jo juouktis isz nepaprasto rege- 

lies gailėsis už savo nusideji-' Ant galo svaine susimy- 
mus, nors tai butu sunkiausi ’ Įėjo ir inprasze ji iii vidų. Po 
nusidėjimai, apsisaugos peklos, kokiam tai laikui žmones mate 

3—Netikėlei niekados ne- kaip M. iszbego isz namo, rodos 
vieszpataus ant Krikszcziony- kad paskui ji visas palukas vel- 
bes.

Apie du 
reiszkimus 
nes tai klausymai Katalikiszki, - - - -
Kri'kszczioniszko tikėjimo, bet '; biznierius dabar kur iszvažiuo- 
pirmutinis apsireiszkimas yra' Ja l)asbina su savim ir jau- 
alkyvu, pirmiausia del to, kad' na pacziule. 
tai specialiszkai dalypsti vien 
tik Airisziu, darydamas isz ju' 
tauta iszrinkta per Dieva o 
antra kad — 'del tikineziu — 
dingimas Irlandijos po vande
niu bus ženklu apsaugojaneziu 
apie prisiartyma pabaigos 
svieto.

Ar tai teisybe? Ar tai gerai?
— Nežine, kam ežia tikėt: Ar 
Kristui kuris pasakė, kad Pas
kutine Diena ateis “kaip vagis 
nakezia” staiga i ir netikėtai ir 
todėl žmogus privalo būti ant 
jo pasirengęs visados, tai reisz- 
kia, būti visados sutikime su 
savo sanžine ir Dievu — ar ti
kėti apsireiszfkimams Szv. Pat
riko, kuris palieka nusidėjė
liams net septynis metus ant 
pasitaisymo ir gailėjimosi už 
nusidėjimus?

Matyt, kad žmones priesz pa
baiga svieto gali nusidėti kiek 
nori be jokios 'baimes ir abejo
nes nes paskutinius 
priesz pabaiga svieto 
szvensti pakiltai.

Navatnai iszrodo 
kūmas tojo budo.

Ant pamatu augszcziau mi
nėtu apsireiszkimu, Airiszei 
yra tosios nuomones kad ju 
tauta yra iszrinkta per Dieva ir 
nėra ko stebėtis kad Airisziu 
vyskupai net paezioj Amerikoj 
turi sau tiesa valdyti Lietuvius 
ir kitas tautas, kurie danguje 
tokiu privilegijų neturi bet 
daugelis Lietuviu czion Ameri
koj tiki in visokes Airisziu pa
sakas.

Kas turi toki protą tara ti
kėti, lai tiki in tai. Bet geriau 
butu kad Lietuviai ir kitos tau
tos tikėtu tiktai Vieszpacziui 
Dievui o ne in Airisziu apsi-

niu vijosi.
Nežine ar vyras apie tai da-paskutinius apsi-

nieko nekalbame’ žinojo ar ne, nes nieko apie tai
-.......... I negirdejome tik tiek, jog kada

Ig. Stask u n ais, isz Pikesville, ‘ ~
Md., raszo: Prisiuncziu tamis-Įri ‘ ‘
toms užmokesti už laikraszti ti su giminems'ir draugais 
“Saule” ant puses meto, kuri

niekad man nesulaikyti.

Drąsus Mužikas

7 metus 
gales pa-

moralisz-

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

— Kada Geisztaras pargry- 
žo isz nevalios, susirinkia ūki
ninkai ėjo ji pasveikint.

Szaltyszius ketino vardan 
visu kalbėt nes buvo moky- 
cziausiu. Kada atėjo pas po
ną, tas iszejo ant g'onku, o 
Szaltyszius atidavė gilu pasi- 
kloniojima ir nebagelis su- 
sip... Bet tuomi nesusimaisze 
tiktai greitai atsisukęs in už 
pakali tarė:
— Jeigu tu nori už mane 

kalbėt, tai kalbėk, asz nutil
siu.

Mielaszirdinga Motete

SKAITYKIT

PLATINKIT!

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Raudonasis Kryžius 
Siunczia Praneszimus

Nors ir invairiu nuotilkiu a;pie cziusios, kad tai jam isztikruju 
Kalėdas jau yra priraszyta, bet kvapa pagavės, seiles negalėjo 
atsiminus, kad Kalėdas kiek- praryt. Bet klausykit manės ar 
vienais metais musu gyvenimo ilgai jis žiurėjo in valgi? Ar 
szveneziama, bet nuostabu kad jis greit suvalgė ta valgi? Jei- 
tie patys nuoti'kiai atsikartoja, gu isz jus, mano mieli, ne vie- 
arba ju vietoje nauji gema, kas Inas neesate alkana mate, vai-

na išz ju ir asz paniūrėsiu kurs dekite. Tai bus labai didele 
yra labdarystei nuotikis, pri- nauda, suprasite ka alkanas 
klausantis moterei su tyra szir- žmogus prikenezia, kitąkart ne 
džia, kuri asz girdėjau kiek lai- isz priežasties savo blogOs pū
ko atgal viename kaimynu su-'sės,bet isz priežasties sunkiu 
sirinikime. Pradėjus mums kai- aplinkybių gyvenimo, nes nevi- 
betis apie dovanu inteikima per si toki yra laimingi sziadien, 
Kalėdas, savo tėvams, girai- kaip kad mes visko pilni—pa
tiems, draugams ir draugėms, valgė

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

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

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

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

Komunijos.
Garbinimas 
Malda 
Malda 
Malda 
Malda

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

sziltai apsidenge. Ko

Szv. Marijos

Panos Marijos.
Antano isz

ju invairuma ir net isz dovanos daugiaus mums reikia? Pa vai-j
Iii Baltijos Valstybes su^a^r^u°tas invairaus budo ges žmogelis, su szypsa, didele’

“Esu sveikas. Tave myliu. 
“Svajoju tik apie tave, 
ves užmirszti negaliu. ’ ’

» ges žmogelis, su szypsa, didele! 
:paszaipas, tako ir mums nusi- kaip toriellka, ir akim tokiom’ 
jszypsot, kad ir nebuvo isz ko. dėkingom, be jokio veidmai- 
'Szypsoms ant musu veidu pra- ningumo, su padėkos žodžiais, 
nykus, motere isz musu bure-nuo pat szirdies, man jis be per-j 

’“Ta- lio, kurie ten buvome susirinkę, stojimo dekavojo ir dekavojo,' 
‘Mels- sztai ka pradėjo pasakot: mane pertikrindamas kad:

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

Panos Marijos.
Ranžanczius prie 

kalbamas.
Litanija prie Szv.
Litanija prie Szv.

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
Saule, Mahanoy City, Pa.

Tieji kurie persikrausto in 
kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni- 
■no ir geidžia kad jiems ‘Saule’1 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsit® 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
lei, jaigu permainote savo gy 
'/enimo vieta, raszant in rėdys 
e kad permainyti Jusu adresu 
paduokite taipgi ir savo sena 
rdresa, kur kitados gyveno, 
num s darba ir daug ergelio! 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa-

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveikšliu, 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.

»%*to*t**t*4%*t**t**t4*t**t**%*%*?4'

Keturi Puikus Kalen
doriai Tik Už 50 Centu

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

1— Keturi Amerikoniszki ka
reiviai nesza veliavpx,s ir susi-

1

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 girnių 
nems isz ko bus užganadinti. 
SAULE PUBLISHING CO.,

MAHANOY CITY, PA.



"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Pavogta Karalaite
Kuria pagriebė kapitonas laivo ir kaip ja surado Junker pritupėjus

Musu Merginos Ant Kares Lauku

(Tasa)

— Begk kogreieziausia nuo 
szio kalno nes szitos dūdeles 
klauso visos meszkos tai atbe- 
gia sudraskys tave radę czion. 
Sztai girdi dabar atbeganezias.

Persigandęs Junkeris bego 
kogreieziausia nuo kalno ir 
kai]) tik nubėgo iszgirdo baisu 
bliovimą meszku. Sugryžo in 
savo šlubele ir vela gyveno iki 
rytojui. Ant rytojaus volą jam 
rūpėjo kad užeit ant to .’kalno o 
kada, užėjo, vela neiszkente 
nepaszvilpes ant kitos dūde
les.

Kaip tik užszvilpe, iszgirdo 
vela užima per girria kad sztai 
atlėkė szarka ir pasakė kad ko- 

. greieziausia bėgtu nuo kalno 
daduodama:

— Ar girdi poszkejima, tai 
visi levai atbėga ir radę tave 
ant kalno sudraskys tave.

Junkeris iszgirdes tai, bego 
kogreieziausia nuo kalno ir ne
pataikė tuom paežiu daigtu kur 
pirma eidavo, tik kitu ir isz bai
mes nubėgo tai]) toli, jog pakly
do ir negalėjo surast stubeles.

Ėjo visokiom misi imi Užim
tas ant. galo susitiko su kokiu
tai vaikinu kuris tare in Jun-‘ 
keri:

— Kas ežia tave atnesze Jun
ker pritupėjau? į

Nusistebėjo Junkeris kada! 
iszgirdo jo varda minint ir ne
galėjo iszmanyt kaip jis jo var
da atmine o pamatęs jaunikai
tis susirupinusi Junkeri pa- 
szauke:

— Nesibijok nidko, Junker j 
pritupėjau, žinau kas tave in’ 
czion atvijo ir dabar eime pas j 
mano tęva nes asz tik vienas 
pas ji esmių ir pas mano tęva 
nebusi Junker pritupėjus tiktai 
tokiu, koki aut tavęs rūbai tiks.

Junkeris nusidavė pasikui ta 
vaikina.

Ėjo ilga valanda per girria o 
ant galo priėjo dvara kuris bu
vo aplink siena apvestas ir bu
vo net samanom apaugę.
Kada pamate ta dvara Junke

ris pradėjo drebėt isz baimes 
nes mislino kad koks užkeiktas 
dvaras ir nežino kam ji veda in 
ta dvara.

Supratęs tas jaunikaitis mis
ti Junkerio, pradėjo jam kal
bėt, ramint ji ir sake, jog nieko 
blogo nesistos ir jog pas jo te- 
ya nieko neveiks tik bovysis su 
juom. Jaunikaitis atidarė bro
mą ir perstatė Junkeri tėvui.

Pamatęs karalius — tėvas 
jannikaiczio — Junkeri, pa
klausė isz Ikur jis ,paeina, nors 
apie visiką gana gerai žinojo. 
Norėjo pažiūrėt ar Junkeris ne
pameluos.

Kada Junkeris iszįpasakojo Į 
apie viską teisingai karalius 
tarė:

— Dabar tu pas mane galė
si but ir nieko neveikt tik su 
Jonuku bovytis ir jau nebusi 
Junker pritupėjus, tik tokiu, 
kokios ant tavęs drapanos tiks.. 
Ir liepe Jonukui, aprengti.

Jonukas taikė visokias ant 
jo drapanas ir ant galo pulkau
ninko drapanos geriausia tinka 
o kada apredes ji nuvede pas 
tęva, tfii tėvas tarė:

Dabar busi pas mane pulkau
ninku nes turi viena prisiega

dalaikyt nes ir pas mus yra 
prisiega t a i,p kai]) ir jus 'kara
lyste nes jus karalyste yra dur
na prisiega nes nieks neiszpil- 
do o pas mus turi iszpildyt, ta
da karalius tarė:

Junkeris pulkauninkas apsi
ėmė viską iszpildyt, tada kara
lius tarė:

— Neeik pas mane ant antro 
gyvenimo niekad ii- niekad ne
eik in ta senaji tvarta. Pulkau
ninkas prižadėjo viską iszpil
dyt.

'Po tam karalius paėmė pul
kauninką, nusivedė in savo pa- 
kaju kuriam davė gerti ir val
gyt ir visko ko tik jo duszia 
geide.

Nieko pulkauninkas nevei
kė tik su Jonuku vaikszcziojo 
po soda ir grajino.

Praslinko apie metas laiko 
leidžiant toki gyvenimą. Nusi
bodo ant galo pulkauninkui te
kis gyvenimas ir nuolatos jam 
rūpėjo pažiūrėt kas ten yra ant 
antro gyveninio. Viena karta, 
kada 'karaliaus ne'buvo namie- 
jc, užlipo trepais augsztyn o 
kada atidarė duris pamate mu
zike kuri ji pasitiko o jis, per
imtas baime uždare duris ir 
nusidavė pas Jonuką. Jonukas 
jau ne žiūrėt in ji nenorėjo ir 
tarė:

— Jau tu sulaužei prisiega 
ir tėvas žino apie tai, kaip pa
reis tai bus jau tau po gyveni
mui.

Persigandęs pulkauninkas 
teisinosi visaip 'bet tas ne ne
klausė. Parėjo in ta laika tėvas 
ir kaip tik pamate pulkaunin
ką, pagriebė už sprando ir mu- 
sze kiek tik norėjo ii- liepe isz-

Amerikoniszkos . dažiuretojos ligoniu draugauja musu 
kareiviams kur tik jie randasi. Kada ligonbute likos bom
barduota per Vokieczius ir neturėdamos kur apsistoti ir 
pavalgyti, parengė pietus del savo draugu ant lauko. Tosios 
merginos daug nukenezia ant kares lauko bet panesza savo 
kanezias del labo savo draugu.

damasislkad jis nieko blogo ne- 
mislino ir nieko nenorėjo vogt 
tik tai]) norėjo pažiūrėt.

Karalius dovanojo jam už 
tai, tik liepe ne eit in ta sena 
tvarta.

Pulkauninkas prižadėjo nie
kad to neužmirszt ir iszpildyt 
visiką. Viena 'karta pasitaikė 
kad karalius volą ne'buvo na
mie je ir vela-pul'kauninkui pra
dėjo rupet kas yra tam tvarte 
kad uždrausta jam na, ir vela 
neiszkente pažiūrėt o kada nu
ėjo pas tvarta, da bijojo atida-' 
ryt nes pamislhio, jog persi-' 
praszys o kada atidarė, pama
te isz visu kampu kylant ka
riuomene, taip jis persigandęs 
uždare duris ir nuėjo pas Jonu- į

dari, kuris užduotos prisiegos 
neužlaiko nes pulkauninkas 
puolė iii 'kojas karaliui teisin-

žes pulkauninkas tarė:
— Teisybe, yra geras kardas, 

jog tokio kito sviete nesiranda. 
Bet da prasze karaliaus kad 
dovanotu nors keletą centu. 
Tada karalius liepe atneszt se
nąją maszna o kada pulkaunin
kui padavė ja, tas pažiurėjas ir 
nieko neradęs, susiraukė, o ka
ralius nužvelgęs tai, paėmė 
maszna, krestelejo ja ir tuojaus 
atsirado pilna auksiniu pinigu.

Bet-gį Jonukui liepe atnesz- 
tie isz seno svirno senąją masz
na. Ir tuojaus Jonukas kogrei
eziausia nubėgo in svirną ir 
atnesze sena apdriskusia masz
na ii- padavė pulkauninkui. 
Pulkauninkas paenies pažiurė
jo kad suplyszus ir kad ne vie
no cento joje nesiranda. Tada 
karalius, matydamas kad pul
kauninkas isz to neūžiganadin- 
tas jog jo ne cento nesiranda,

Iszlipo Ant Kranto 
Laike Szaudymo

2^" Neužmirsžkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
xnirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. - PASKUBINKITE ! ! L

I

Kareivis Chris Mauriello, 
isz Passaic, N. J., prisiuntė 
szita paveiksią in Washing- 
tona, kaipo davada parodyt 
kokis pavojingas yra j u pa
dėjimas kada iszlipo ant sa
los Arawe laike kada Japo
nai szaude in juos. Breda jie 
per vandeni isz laivo in krau
ta kad greieziau apmalszinti 
Japonus. Mauriello ant pa
veikslo parasze: “Po szimts 
velniu, gyva pekla czionais, 
neturiu laiko daugiau raszyt 
nes kulkos szvilpia aplink 
mane kaip bites.’’ — Pirkite 
daugiau bonu kad juos ap
saugoti nuo tolimesniu ne
laimiu.

Jog kokis tai pulkauninkas 
atvažiavęs isz svetimos žemes.

Dažinojas apie tai karalius 
liepe tuojaus ji pgszaukt pas 
save idant jis galėtu matyt.

Kada pribuvo paszauktas, 
pasikloniojo karaliui ir persi- 
prasze jog neapsigarsines sa

Riebiu ir pilvuotu, Ponia Mare' Andziulaitiene,

piet.
Nors k nuvo 

is tai galėtu1 
out per jiietus, už taip brangia 
preke bet, vienok neturėdamas 
laiko atsisakė nuo jo pietų nes' 
įauke kas diena par'keliaujan-! 
zio laivo, kuris iszplauke jesz-

Jog net szirpulei per mane 
perėjo,

Dvasiszka teveli aplodinėjo, 
Viso'kes kaltes ant jo isz- 

radinejo,
Visu artimu griekus atrado, 

Spaviednyczioj iszrado.
Geriau, moterėles namie 

sėdėkite.
Ne kaip savo artimus 

aiikal binetie,
Atsimykite ka pirma darote, 

Po stu'bas bėgiojote, kvietkas

0 dabar tokius mindžiojate 
Ir ersžkecziais apdejote.

coli karaliaus (lukteri nes jau Susivaidykite ’ 1 “ ’ z'
1.1 • • J 1 • •.iaibar iszejo trys metai ir po j 
tam atsisveilkinia grvžo kožnasl 
.n savo vieta. Pulkauninkas su-j 
gryžes iii savo kvatiera velaĮ 
gardžiai valgė ir gere o ir pri
sakė savo lekajam jog jeigu tik 
koki iszeis laikraszcziai arba

įuojaus 
.r kad

jam apie tai danesztu 
mažu tuOm tarpu su- 
laivas tai kad jam ir

įpie tai danesztu.
(Bus daugiau)

BALTRUVIENE

Dievulėliau, net plaukai sto

apie nedorybes ndkuriu mano 
sesueziu. O, jus beduszes! Ka 
geresnio sau mislinate ir tai da

vyt suvis isz dvaro, toki pikta- ^a-
Vaikinas spjaudė jam in akis 

ir suvis nekalbėjo su juom tik 
už valandėlės tarė:

_ Ka tu geresnio padarei? ta syk karalius, paenies masz- 
Jau mano tėvas viską žino. Ir (na krestelejo ir tuojaus atsira- 
neužilgio parėjo karalius o pul-'.do pilna auksiniu pinigu. O ta- 
kauninkas jau nieko nelaukda-! da. pulkauninkas, turėdamas 
mas pradėjo praszyt. atlaidos, jau visko, norėjo jot.

jis Bot karalius sustabdęs da ta- 
tik re in sarti:

— Dabar tu pulkauninko 
klausyk, taip kaip ir manes pir
ma klausei.

Arklys davė atsakymą nusi- 
žvengimu kad viską iszjtildys. 
Tada pulkauninkas padekavo-

dabar gali eiti, kur tik tu nori [jo ir apsisukęs jojo tolyn su to- 
ir daugiau ežia nepasirodyk.

Tada Įjersigaink.' pulkaunin
kas pradėjo verki ir praszytis 
karaliaus idant j.ini prigialbe-

ti e-

Karalius, matydamas jog 
yra silpnas, nieko nedarė 
tarė:

— Kaip asz matau, tai tu
nori pas mane but, turbūt tau 
rupi tavo kraštas. Ir kaip tu 
nepildei prisiegos savokraszte, 
tai taip ir mr.su neužlaikai, ir

v o kraszta.
Pasigailejas jo karalius, lie

pė Jonukui atvesti sena arkli.
Atves koki sena arkli ant ku

rio ne pajot nebus galima pa
misimo pulkauninkas.

Kada Jonukas atvedė arkli 
toki, kokio da jis savo gyveni- 

Ime ne'buvo mates. Užsisėdės 
ant arklio, prasze da karaliaus

kiu smarkumu ji tas sartis ne- 
sze, kad ar girrios ar vanduo, %
niekas jam nebuvo perszkadoje 
ir netrukus atsidūrė net jau sa
vo žemoje isz kurios buvo isz- 
keliaves karaliaus dukters 
jeszkot.

Ir tam paežiam mieste susto
jo kuV gyveno karalius ir už- 
ejas in viena hoteli liepe duot 
jo arkliui vieta ir gero paszaro 
o pats vaikszcziojo po ta hoteli 
ir pamate paraszus kur kokis 
valgis kasztuoja. Taip jis pa
ėmęs kreida parasze, idant jam

kad duotu norss koki ginklą o (luotu puikius pietus už 800 
karalius liepe stumi atneszti auksiniu pinigu.
karda isz seno magazino. Atne-Į Nusidivijo liotelninkas ir ne- 
sze jam sena surūdijusi karda o iszmane kokius tai jam pietus 
paenies pulkauninkas vartė ir'gali padaryt už.tokius didelius 
mislino jog jam ant juoko daro, j pinigus ir vela pamisimo kad 

[Karalius, matydamas susirau-'jau vis reiks kokis cibulis vir- 
kus’i pulkauninką tarė:

-—Ar tu mislini kad jusu važiavo pro hoteli karalius ir. 
■kraszte žibanti kardai geresni? kada pamate toki parasza kad'. 
Ne! Iszjok už vartų ir iszban- reikalauja pietus už 800 auksi- 
dyk. kliu pinigu, labai nusidivijo. Ir

Pulkauninkaks iszjojas mos- užejas paklauso ho.telniiiko: 
^telejo ant girrios ir per dvylika' Kas tai yra do vienas?
verstu girria iszvirto. Sulgry- Tada liotelninkas atsake: O K O V į

szaus inpjaustyt. Tuom lail

locno vyro, dumiate po plynių 
ir žmones juokinate.

Sztai nesenei tokia porele at
sibeldė iii viena pleisa, tai sa
kosi, jog tai brolis su sesere o 
ežia žmonelei suprato kokis tai 
brolis ir kokia sesuo.

Jeigu kas vagiui Ikopeczaites 
palaiko, kad inlįptu per Įauga, 
tai tokis pat vagis, kad duoda 
patuka ir užlaiko pabėgėlius: 
yra ir tokiu paežiu niekszu kaip 
ir tieji pabėgėliai.

Ne vienas žmogelis sunkei 
dirba visa pede atiduoda pa
ežiai, toji pinigus barsto ant 
visu niekniekiu, ant brangiu 
dresiu ii- skrybėlių o tuom Įnik 
vaikai nuskuria ir sumuria; 
grinezioje kaip, sztebelyje, — 
kai]) kiaulinyežioje smirda, di- 
szei nemazgoti o biednas nu
vargęs vyrelis, iszdžiuves kaip 
rūkyta silke nuo sunkaus dar- 
vo, sugelti kaulai ir vos kojas 
pavelka.

— Del Dievo! Ar tai jus toki 
vyrai, kad vienos 'bobos ne 
sztant suvaldyt? Ana gaidys1 

[turi keliolika visztu, visas su
valdo o jus neatstojate gaide
lio! Esate nulėpausei ir gana! |

* * *
Ana diena eroplanu lekiojau, 
Ir Grend Rapidze sustojau, 
Gazolino pasiimti norėjau,

Ir sztai ka ten girdėjau; ! 
O buvo tai szventa diena, 

Sztai naujiena.
Bobeles isz bažnyczios namo 

trauke, i i 
Viena ant kitos ant kampo I 

lauke, 
Suėjo kudu ir kuprotu,

ir daugiau to 
nedarykite.

Ir paliaukite grieszytie,
Ba kaiji vela pas jus sustosiu, 
Tai visas smaukei koeziosiu, 

Lietuvius isztaisysiu, 
Padorumo iszmokysiu.

* * *
Jeigu tosios girtuokles nepa- 

jliaus ir neapsimalszys per Ga
vėnia, tai ant tikrųjų pradėsiu 

, kudlaczyt. O jus vyrelei, pir- 
iraiausia praszykite Dievo pade- 
Ijimo ir Dvasios szventos idant 
bo'belia. per Gavėnia permainy
tu ir neužmirsžkite senoviszko 
priežodžio:
Greieziau velnio atsikratysi 
Negu tamsia boba pertik

rinsite, 
Jeigu boba szirdi turėtu, 

Tai namie sėdėtu.
Jeigu kas nori apsipaeziuoti, 
Turi rimbu apsiginkluoti, 
Nežiūrėk ant skaistaus 

veidelio, 
Tiktai ant mergos protelio, 

Skaistumas greitai nueis, 
Iszmintis pasiliks, neiszeis. 
Jeigu ratai girgžda, reikia 

patepti, 
. Jeigu boba lankei urzgia, rei

kia kaili lupti.
t Tamsi boba, kožna kita nužiūri, 

In nekalcziausia sznairei 
žiuri,

, ■ Isz tosios bobos gero nebus, 
į Katra in vyro kelnes insisegus.

Mylėk boba kaip duszia, 
O krėsk kaip gruszia.

Neužmirsžkite jus, vargingi 
bobinei nevalninkai, apie tuo
sius senovės priežodžius. Juk 
esate gaspadoreis namo, esate 
vyrais. Tegul bobos vyru bijo 
o ne vyrai bobų.

Ar gal ne?

siuneziu užmokesti už laiikrasz- 
ti “Saule” ir siuntinekite to- ' 
liaus ant szio meto. As'z labai 
myliu skaityti ir negaliu apsi
eiti be “Saules,” kuria jau 
skaitau daugiau kaip 40 metu 
ir negaliu be “Saulutes” apsi
eiti. Ypatingai kaip dabar vi
sas įsv'ietias yra nelaimėje ir tu
riu du simus kariuomeneje 
isz kuriu vienas randasi Afrike 
o kitas ant Carolines Salų taip
gi du anūkai. Tai kaip gaunu 
“Saulute” tai visi mano nuliū
dimai ir rupesicziai pereina ir 
mane siuiramina. Gal Dievas 
suteiks, kad toji baisi kare pra
eis ir sulauksim savo mylimų
jų sugryžtant sveikus neužil- 
gio.

Skubiai Reikalinga Sa
vanoriai Pagelbeti 

Ant Ūkiu

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

Washington as — Pagal Dar
bo Jėgos Komisijos ir Karo 
Maisto Administracijos autori
tetus, milijonai vyru, moterų ir 
jaunuoliu, kurie paprastai ne
dirba ant ūki u ar maist o kon
servavimo dirbtuvėje, yra ra
ginami padėti nuimti ir.konser
vuoti tautos 194-1 metu derliu.

Savanoriai'bus reikalingi pil
nam ar dalinam darbui ukyse 
ir aista konservuojaneziose 
dirbtuvėse ir bus apmokami 
galiojaneziom algom. Vyriau
sybe pabrėžė, kad visoki žmo
nes yra reikalingi — tiek vyrai, 
tiek moterys, seni ir jauni 
“kiekvienas, kuris visa savo 
laika neatiduoda karo darbui.

Savanoriai gales dirbti ar 
tiktai savaitgaliais — 1 ar 2 
dienas savaitėje — ar 2—3 sa
vaites, ar ir ilgiau, kaip jie pa
tys pasirinks.

Kiekvienas turis visa vasara 
laisva darbui ūkyje yra pra- 
szomas atsiliepti dabar, kai 
tuo tarpu tie, kurie tegali dirb
ti kėlės dienas, ar kėlės savai
tes, yra prhszomi sekti vietiniu 
instaigu kreipimąsi pagialbos. 
High School mokiniai, suinte
resuoti darbu akyse, turėtu tuo 
reikalu pasikalbėti su mokyk
los vyresniaisiais arba vals- 
cziaus agronomais (County Ag
ricultural Agent). Kai kuriose . 
apylinkėse Skautai, YMCA ir 
AWVS suteiks, reikalingas ži
nias.
Office of War Inf., Washington, D.C.

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00 

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

ISTORIJE apie Gre^onu*
----------------- Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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Žinios Vietines
' —- Utarninke pirma diena 
pavasario.

— Nedelioj pripuola Szv. 
Juozapo, patarono musu Lietu- 
viszkos Parapijos. Atlaidai 
prasidės Nedelioj, o pasibaigs 
Utarninke.

— Utarninke Szv. Benedik
to.

— Petnyczioje pripuola Szv. 
Patriko, Airisziu patrono.

— Vardan Raudono Kry
žiaus Draugoves, acziu mano 
darbininkėms E. Lapinskiutei, 
Helenai Radauskiutei, Mrs. 
Le^ko, Mrs. Hanns, Mrs. Jalku- 
bek, Mrs. Pasiėka, Mrs. Halde
man ir Mrs. Dempsey, kurios 
rinko aukas del Raudonojo 
Kržiaus, mano distrikte, ir vi
siems tiems kurie nesigailėjo 
paaukautai ant tojo mielaszir- 
dingo tikslo ir gialbejimo mu
su kareiviu ant kares lauko. 
Kapitone rinkimo auka, F. 
Boczkaaskiene.

— Ponia M. Sznekiene ir 
snnus Jonas, isz Shenandoah, 
ana diena lankėsi mieste pas 
gimines, taipgi atlankė redyste 
* ‘Saules” nes ponia Sznekiene 
yra sena skaitytoja lailkrasz- 
czio “Saules”. Acziu už atsi
lankymu.

— Edvardas, sūnūs ponst- 
Jvos Antano Andruszkevicziu, 
'534 W. Pine ulv., kuris yra afi- 
cierium laivorysteje, pribuvo 
namo ant trumpo atsilankymo. 
Edvardas jau randasi tarnystė
je apie tris metus ir apkeliavo 
yisa svietą. Jo tėvelis yra mu
su senu skaityto jum “Saules” 
kuris skaito ja daugiau kai 35 
metus ir skaitė ja da Lietuvoje 
kada turėjo dvylika metu am
žiaus.

SHENANDOAH, PA.
— Utarninko vakaru laike 

savo menesiui susirinkimą 
Skulkillo pavieto Lietuviszkas 
Moterių Draugiszkas Kliubas 
Elks svetainėje su skania vaka
riene. Daugelis moterių isz vi
su daliu pavieto dalyvavo tame 
vakarėlyje.

Nedėliojo prasidės 40 
Valandų Atlaidai, Szv. Jurgio 
Lietuviu parapijoj o užsibaigs 
iszlkilmingai Utarninko vaka
ru.

— Ponstva Mikolai Bartu- 
sevieziai, 22 N. Catherine uly., 
ana diena aplaike žinia nuo 
valdžios 'buk ju sūnūs Antanas 
likos sužeistas laike muszio ir 
aplaike garbe, Lelijava Szirdi, 
už jo narsumą. Jo įbrolis -Ed
vardas taipgi randasi tarnys
tėje.

— Pilipas Kalėda, 524 W. 
jWashington uly., likos skau
džiai sužeistas Locust Mt. ka
syklose. Likos nuvežtas in Lo
cust Mt. ligonbute ant gydymo.

Užvydejimas Motinos 
Privedė Prie Žudinstos

La Crosse, Mich. — Mikolas 
Thayer, patėvis, ir jo motere, 
likos uždaryti kalėjime už nu
žudymą jos dukters, patogios 
19 metu stenografistes. Prie
žastis nužudymo dukters buvo 
baisus užvydejimas motinos 
kad patėvis mylėjosi in savo 
patogia podukte ir su ja turėjo 
lytiszkus susineszimus. Motina 
prikalbino vyra idant nužudy
tu duktere ir abudu su pagial- 
ba kuolu užplakė mergina ant 
smert kada toji ėjo keliu namo. 
Szerifas isztyrinejo taji atsiti
kima ir uždare abudu kalėjime.

PERSKYRĖ SUNU
NUO PACZIOS

Turėjo Užmokėt 
$50,000

Burlington, Vt. — Ana diena 
sūdąs pripažino Mrs. Daratai 
Woodhouse, 50 tukstaneziu do
leriu už tai, kad jos uoszvei Lo
renzo Woodhouse, perskyrė ja 
nuo jos vyro. Jaunas Wood
house apsivedė su pana Ste
vens kelis metus adgal o uosz
vei nuolatos šuneliui visaip pa
niekinėjo jo paezia, inkalbeda- 
mi buk ji yra netinkama del jo 
motere nes paeina nuo pras-' 
cziokeliu ir geriau butu kad su! 
ja persiskirtu. Woodhousui 
taip nubodo pati jog jis ja pa
mėtė ir ketino apsipaeziuoti su 
turtinga mergina isz Chicagos. 
Motere, negalėdama ilgiaus nu- 
kensti szandinimu ir panieki
nimu, užvede skunda ant 200,- 
000 doleriu bet sūdąs pripažino 
jai augszcziau minėta suma.

Renka Spilkutes

Aktorka Ann Sheridan ren
ka spilkutes del naudos ka
reiviu, nes spilkutes sziadien 
yra sunku aplaikyt. Taisės 
spilkutes siuneziame del ka
reiviu.

Sugryžo Prie Darbu

Straikuojanti elektrikinei 
darbininkai, skaitliuje 2,500, 
Los Angeles, Calif., sugryžo 
vela prie savo darbu ant pa
liepimo musu prezidento. Pa
veikslas parodo kaip darbi
ninkai taiso sutrukusius dra- 
tus. 

i i" ...u..

Vokiecziai Pakorė
17 Prancūzu

London — Vokiecziai ana 
diena pakorė 17 Francuziszku 
patrijotu kurie prieszinosi Vo- 

ikiecziams ir apreiszke kad su 
visais taip padarys kurie prie- 
szais juos eina.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

•’BIUEE” MAHANOY CITY, M.

Gerai Apsiginklavęs NUKIRTO MOTINAI
GALVA

PAVEIKSLAS
KRISTAUS

tuom labai stebėjosi.
Italiszkas kunigas, isz tos 

parapijos, taipgi nuėjo pažiu-

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Seržantas John Murphy, 24 
metu, isz Columbus, Neb., yra 
gerai apsiginklavęs su patro
nais, kuriuos jis naudoja ant 
Japonu. Nesenei jis nuszove 
penkis Japonu eroplanus vie
nam muszyje.

Per 10 Metu Buvo Už
daryta Tamsiam Kam- 

barelyj Per Motina

Nebylis Suuos Užpykęs 
Ant Motinos Nukirto

Jai Galva Ir Užkasė 
Lavona

Juchitan, Meksikas — Neby
lys ir kurezias Teapa Zachila, 
susipykęs su savo motina, nu
kirto jai galva su kirviu. Prie
žastis tosios baisios žudinstos 
buvo nesvarbi.. Būdami. vieni 
namie kada namiszkei iszva- 
žiavo in miestą su reikalais, 
sūnūs susipyko su senute mo
tina. Sūnūs ja baisei apdaužė. 
Todėl motina nuėjo pas palici
ja su skundu kad ja sūnūs su- 
musze be jokios priežasties, už 
ka turi but nubaustas.

Kada motina iszejo in mies
tą, po tam jau ja niekas nema
te. Praslinko kelios dienos, ant 
galo jos lavonas likos surastas 
vandenyje prie namo su nu
kirsta galva. Kaip pasirodė tai 
nebylys sūnūs, pasiėmęs kirvi, 
lauke ant kelio sugryžtanezios 
motinos kur ja nužudė.

Pirkite Apgynimo Czedinimo

Pasirodė Ant Uždanga
lo Ant Lango Kaipo
Ženklas Kad Malda 

Likos Iszklausyta ---- f
Casa Granda, Ariz — Name 

Hatcho Rinco, randasi ant lan
go uždangalas (langtiese) ant 
kurio randasi nepaprastas re
ginys, aiszkus paveikslas Kris
taus, kuris padare nepaprasta 
inspudi ant visu aplinkiniu gy
ventoju kurie taji apsireiszki- 
ma mate.

Priežastis, tojo pasirodymo 
badai yra sekantis: Praeita 
sanvaite Rinco dukrele pavo
jingai sirgo ligonbuteje. Jos 
sesuo meldėsi per visa nakti, 
melsdama Dievo idant sugra
žintu sveikata jos sesutei ir kad 
duotu koki nors ženklą kad jos 
maldos likos iszklausytos.

Praeita Petnyczia pasirodė 
tasai paveikslas kuknioje ant 
užudangalo. Žine apie stebuk
linga paveiksią pasklydo kaip 
žaibas po visa aplinkine ir žmo
nes pradėjo atsilankyti isz visu

reti tojo paveikslo bet kokia 
buvo jo nuomone apie tai, tai 
da neiszdave savo nuomones.

Kas Per Daug, Tai 
Szelauk

Bay View, N. J. — Mrs. Gra
cija Miller nesiprieszino savo 
vyrui kada jis parsiveždavo in 
namus savo sekretorka, pana 
Gracija Stern, isz New Yorko 
ant keliu dienu pasilsio, pa
liepdamas savo paeziulei gulėti 
ant sofkos, kad jo sekretorka 
galėtu miegoti lovoje. Bet ka
da vyras pradėjo prausti koje
les savo sekretorka! tai paeziu
lei to jau buvo “tu mocz” ir 
pasiprieszino priesz toki pasi
elgimą vyro. Ant galo nusidavė 
in suda jeszkoti pagialbos ir 
persiskyrimo nuo tokio miela- 
szirdingo vyro kuris daugiau 
rūpinosi savo sekretorka ne 
kaip paezia ir aplaike persi
skyrimą nuo jo.

Amerika kalba! Prigial- 
bekite jai ,pirkime Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir

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.

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

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

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa. r

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 Arcibros'tvos Szv. Veido 
Viesz. Musu Jėzaus Kristaus 
10c. Laiszkas arba Muka mu
su Iszganytojaus Jezuso Kris
tupo 5c. Tretininkių Seraphisz- 
kas Officium 10c. Novena

Fairmont, Minn. — Name Se- 
dina Sternber, (badai ŽydeL 
kos), mažam tamsiam kamba
rėlyje likos surasta jos 15 metu 
dukrele, kur buvo jame užda
ryta per 8 metus. Tame kam
barėlyje nieko daugiau nebuvo 
kaip stalelis ir szienikas ant 
kurio mergaite gulėdavo. Bla
kių, uteliu ir kitokiu kirminu 
radosi visur o kampe stovėjo 
baczka su vandeniu kuris jau 
smirdėjo.

Ant kėdės sėdėjo mergaite 
persigandus, kuri nemate szvie- 
sos per tiek metu, jos szlebes 
buvo vieni skarmalai o kada 
palicija inejo in vidų, mergaite 
pradėjo bėgti nuo j u. Kaimynai 
atsimena gerai mergaite nes 
keliolika metu adgal ji buvo 
patogiu kūdikiu, sveika ir 
linksma bet nuo tojo laiko ja 
nemate tiktai tankei girdėdavo 
barnius, verksmą ir plakimus, 
ant galo ir tas nustojo o kaimy
nai mane kad mergaite mirė. 
Tūlas kaimyno vaikas girdėjo 
jos dejavimą pranesze apie tai 
savo tėvams kurie apie tai pra
nesze palicijai.

“Popierine Lėliukė”

Pradedant nuo 12 d. Kovo, 
po visa Amerika prasidės rin
kimas senu laikraszcziu ir po- 
pieru. Todėl kareiviai, isz Ke
lly Field, Texas, iszsirinko 
pana Eleonora Parker, isz 
Hollywood, aktorka, kad bu
tu ju “Popierine Lėliukė.”

Bondus ir Markes. szaliu in Rinco narna ir visi i Markes del jos Apgyinimo. Stebuklingo Medaliko Dievo 
Motinos Garbei 10c. Litanja

PIRKIE EKSTRA KARES BONA SZIADIEN !

it’s NOT done 
with mirrors!

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.

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

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

snob TON z’t! 
Isionim iltiw

NEDAROMA Tai Su Veidrodžiu! ! uiždordieV uS iaT AMORADEN

yeidrodis padaro du isz vieno.. .bet tai tik apmoni- 
jimas. Tas jum ne atnesza jokios naudos.

Bet, Amerikoniszkos szeimynos gali turėti dvi-<3 
guba nauda, o tai dvigubinis patarnavimas elektriko ; 
patarnavimo, kuri aplaiko kožna szeimyna ... UŽ 
TUOS PACZIUS PINIGUS KIEK MOKĖDAVO 
15 METU ADGAL.

Taip, jusu kasztai gal buvo daugiau mete 1929 
Bet, jus sziadien naudojate daugiau elektrikiniu in- 
taisu ir — APLAIKOTE DVIGUBAI TIEK, KIEK 
UŽ TAI UŽMOKATE. Atsimykite taipgi, nors kitos 
prekes sziadien pakilo, bet, elektrikas visai nepakilo 
ant prekes.

Kokia tame slaptybe kad elektrikas sziadien 
taip pigus? Už tai, kad jie turi gerus perdetinius ir 
darbininkus, vyrus ir moteres, kurie supranta savo 
darbus dirbdami daugeli metu prie to biznio.
Klausykite ant reido “Report to the Nation,” kuris buna kas

Utarninko vakara, 9:30 vai., E. W. T., ant stoties

Columbia Reidio Skelbimo Stotis.

DAITT WASTE fitufikiZU JUST BECAUSE ITS CHEAP AND IS NOT RATIONED 

FMnWNWB & LH'HT MPAIW

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

Saule Publishing Go., 
Mahanoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laiduoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiame 
reikalams. Telefono Numeras 78.
520 W. Centra St., Mahanoy City


