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PROSKUROV PAIMTAS
Isz Amerikos Amerikonai Paėmė Admiralty Salas

KITAS VAJUS ANT 
SUV. V AL., BONU 

Bus Ant 14 Bilijonu
Doleriu

* Washington, D. C. — Penk
tas vajus ant pardavinėjimo 
Bonu bus ateinanti Birželio— 
Juniaus menesi, ant surinkimo 
14 bilijonu doleriu ant vedimo 
kares. Posėdis kaslink to va
jaus atsibuvo ana diena tarp 
žymiu bankieriu ir valdiszku 
virszininku.

Motere Paliko Visa 
Savo Turtą Su v.

Valstijoms

Amerika Iszleidžia 300 
Milijonu Kas Diena 

Vedime Kares
Washington, D. C. — Pagal 

valdžios raparta tai Suv. Val
stijos iszduoda kas diena po
300 milijonu doleriu ant dienos, 
vedime kares. Praeita menesi 
valdžia iszdave 7 bilijonus ir 
800 doleriu ant kares. Pabaigo
je szio menesio, Kovo kasztai 
vedimo kares bus daug didesni.

London — Paskutinis bom
bardavimas Berlino buvo ble- 
dingas nes Alijentai suteszkino 
net 326 kariszkas dirbtuves ir
visokes instaigas.

Rusai Gavosi
In Tarnopoliu

Lenkija
Vokiecziai Neteko Milijonu
Kareiviu; Rusai Taipgi Prie 
Rumunijos; Allijentai Bombar
davo Francija Ir Belgija, Tame 

Užklupime Neteko 173

New York — Korina Jacques, 
58 metu amžiaus, kuri mirė 
praeita menesi, paliko visa sa
vo žemiszka turtą Suv. Valsti
joms už tai “kad man pavėlino 
gyventi sziam laisvam sklype, ’ ’ 
taip buvo pažymėjus savo tes
tamente. Mirusios turtas iszne- 
sze ant 9 tukstancziu doleriu. 
Nepaliko ji jokiu giminiu.

Amerika Jau Neteko 
165,061 Vyruku

Washington, D. C. — Nuo 
pradžios kares lyg sziam laikui 
Amerika jau neteko ant visu 
kares lauku 165,061 vyruku. 
Žuvusiu yra 39,846; sužeistųjų 
58,964; dingusiuju 35,521 o pa
imtu in nelaisve 31,730. Dauge
lis musu vyruku mirė Japo- 
niszkoje nelaisvėje apie ku 
riuos nieko nežinoma.

Žemlapis parodo Admiralty salyna, Pacifiko mariose, 
kurios likos paimtos per Amerikonus. Isz szitos vietos Am
erikonams bus lengviau paimti kitas Japoniszkas salas.

EKSPLOZIJA 
KASYKLOJE

15 Anglekasiu Žuvo

Shinnston, W. Va. — Praeita 
Petnyczios vakara, apie 11 va 
landa, isz nežinomos priežas
ties, kilo gazine eksplozija nr. 4 
kasykloje, prigulinczios prie 
Katherine Coal Co. Kompani
jos supredentas John Hogne 
iszdave raportą kad penkiolika 
anglekasiu žuvo, kada jie ban
dė užgesyti gazine liepsna 3,800 
pėdu po žeme. Sekantieji angle- 
kasiai žuvo: John Spiker, 51 
metu amžiaus; Junior Stout, 29 
m., Charles M. Wagner, 45 m.,

71 Metu Žmogus
Pavogė $149,550

Pittsburgh, Pa. — William 
From, 71 metu amžiaus, kuris 
pardavinėjo namus ir lotus, li
kos pripažintas kaltas už prisi- 
savinima 149,550 doleriu per 
laika 58 metu tarnystes kaipo 
sekretorius del Hilltop kompa
nijos. Kada sudžia užklausė jo 
ant ko sunaudojo tuos pinigus 
tai senukas atsake kad iszleido 
juos ant naminiu reikalu ir pra
gyvenimui. — Galėjo jis gyven
ti karaliszkai jeigu tiek pinigu 
iszleido.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

London — Amerikonai su 
Anglikais bombardavo ana die
na Francija ir Belgija bet Ame
rikonai tame užklupime neteko 
173 eroplanu. ,
'U'r ---

London — Prie Kovanlo Ru
sai suszaude 38 Vokiszkas tan
kas ir užmusze dideli skaitlį: 
Vokiecziu.

Naples, Italija — Kada trū
kis sustojo tunelyje, staigai 
prisipildė gazu ir nuo jo už-1 
troszko 426 žmones, visi dar
bininkai kurie važiavo in dar
bus.

Detroit, Mich. — Trys mote- 
res ir du vyrai prisipažino prie 
sznipavimo priesz Amerika ir 
likos nubausti nuo 5 lyg 20 me
tu. Tieji sznipai daneszinejo 
svarbius daneszimus apie Ame
rika bet ant galo likos susekti.

Eroplanu
London — Rusai paėmė nuo 

Vokiecziu drutviete, Proskuro- 
va, Ukrajinoje ir eina tiesiog 
ant Nikolajevo; dabar yra tik 
17 myliu nuo Bukareszt—Czer- 
novice—Lvov geležinkelio. Ru
sai taipgi apsiaubė 500,000 Vo
kiecziu p-ietu pusėj e.

Italijoj Vokiecziai atstume 
Zelandieczius einant ant Cassi- 
no, taipgi nuleido daugeli pa- 
rasziutiniu kareiviu ant fruntu 
kad galėtu kovoti priesz Ali
jentus.

Bern, Szveicarija — Italiszki
patrijotai užklupo ant Vokie
cziu, mieste Ryme, užmuszda- 
mi apie 60. Vokiecziai už tai 
suszaudys po 10 Italu už kožna 
užmuszta Vokieti.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

MOSKVA — Rusai garsina buk paėmė 
Tarnapoli, Lenkijoj, kur likos apsiaubta dau
giau kai puse milijonu Vokiecziu. Rusai taipgi 
perženge rubežiu Rumunijos. Smarkus musziai 
eina tose aplinkinėse kur tukstaneziai Vokie-
ežiu žuvo. Rusai iszdave raparta buk Rusija su 
savo sėbrais Balkanais jau neteko daugiau kai 
13 milijonu kareiviu, užmusztuju, sužeistųjų ir 
dingusiu, nuo kada užklupo ant Rusijos beveik 
tris metus adgal.

Italijoj eina smarkus musziai ulycziose Ca- 
ssino. Italai suszaude kelis žymius Italiszkus va
dus tarp kuriu radosi ir sūnūs Badoglio ir 500 ki
tu Italiszku patrijotu kurie pasiprieszino priesz 
tebyria valdžia.

Paguldė Galva Ant 
Sztangu, Trūkis 

Nukirto
Greensburg, Pa. — Juozas 

Macilus, 35 metu, papilde sav- 
žudinsta, paguldydamas galva 
ant sztangu, kuria atbėgės trū
kis jam nukirto. Macilius buvo 
ant burdo pas Jurgi Jutrevi- 
cziu. Kada iszejo isz stubos, 
pasakė burdingbosiui jog bus 
užmusztas. Liūdinto j ai mate 
kai Macilius atsigulė ant gele
žinkelio.

16 Metu Mergaite Apsi
vedė Su Savo Patėviu

Mercer, Pa. — Mikolas Mc
Cann, 59 metu, isz Sharpsville, 
kuris randasi czionaitiniam 
kalėjime, turėjo priverstinai 
apsivesti su savo szesziolikos 
metu podukte Rūta. Patėvis li
kos uždarytas kalėjime už su- 
žagejima Rūtos kuri tikisi ne-

Oscar Felix, 37 m., Noel Helms, 
43 m., Charles Miller, 54 m. Ha
rold McCormick, 29 m., Gracen 
Schoolcraft, 39 m., George 
Shank, 38 m., Glen Ashcraft, 
29 m., Ray Barnett, 32 m., Hart- 
sel Cutlip, 32 m., John Cromer, 
32 m., Dan Drummond, 39 m., 
ir John Senchina, 25 metu amž. 
Kompanijos inspektoriai tyri 
nes priežasti nelaimes.

Poteriai Neiszgyde;
Turi Sugražyt $15,000

Newark, N. J. — Emilius O. 
Sperber, kuris yra evangelistu 
ir sako pamokslus po visus 
miestus, prikalbino Mrs. Zuza-I 
na Hennel idant jam užraszytu 
jos turtą vertes $15,000 o jis ja 
iszgydys isz ligos su pagialba 
poteriu. Bobele sutiko ant to ir 
užrasze jam savo turtą bet in 
kėlės dienas po tam mirė.

Dabar gimines užvede teismą 
idant Sperber sugražintu velio
nes turtą ka ir turės padaryt.

užilgio pasilikti motina. SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Moteres Prie Kariszku Darbu, Vyrai Prie Torielku

Kada moteres pradėjo a-piminet visokius kariszkus darbus, vyrai buvo priversti mo
kytis kaip virti sau valgi. Szitas vyrukas, Carlton Roll, iszkepe pyragaieziu, iszmokda- 
mas kepti vyru mokykloje New Yorke. Antram paveikslelyje szita motere, kuri yra da- 
žiuretoja didelio fabriko ir turi po savo valdžia 2,500 darbininku, aplaiko pirma dovana 
nuo Dorfald Nelson už gera paūdarbavima kariszkam darbe. Trecziam paveiksle matome 
Merrill Wolf, 12 metu, jauniajses studentas Yale Universitete, kuris mokinasi mekani-

Alijentai smarkiai bombardavo pakrasz- 
czius Franci jos ir Holandijos, padarydami mil- 
žiniszkas bledes. Alijentai tame užklupime ne
teko 72 eroplanu. Apie 1,000 Alijentu eroplanu 
bombardavo Hanover, Essen ir kitus Vokiszkus 
miestus, padarydami daug bledes ir daug žmo
nių užmusze, taipgi nekuriuose miestuose Bel
gijoj likos numesta bombų.

Amerikonai smarkiai supliekė Japonus ant 
Karilios salų, paimdami dvi svarbias salas.

Washington, D. C. - V aidžia apgarsina kad 
dabar nelaisviu stotyse Amerikoje, randasi 129,- 
012 Vokiecziu, 50,067 Italai ir 143 Japonai, vi
so, 179,222 nelaisvei.

London — Anglijos ministe- 
ris, Winston Churchill kalbėjo 
per reidio, Nedelioj po piet per 
45 minutas, apie szia kare. Jis

kystes. pagyre Rusus už j u smarku

plakimą Vokiecziu, ant visu 
kares fruntu. Jis taipgi pagyre 
Amerika ir Alijentus kurie ko
voja priesz Vokietija ir Japo
nija. • .
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Kas Girdėt
l

Valstijose i les pastatytas 
persisikkre tik 1,082 vedusios 
poros 'kurios negalėjo sutikti 
tarp saves ir del kitu priežas- 
cziu. Bet 1943 mete persiskyrė 
10,624 poros. — 'Priežastis ta
me yra neiszmintingas aipsive-. 
dimas, nemoraliszkumas ir ka
re.

Mete 1940 Su v.

Amerikos gyventojai sunau
doja kas meta apie szimta sva-'b1 
ru cukraus ant kožnos galvos, 
o '.kad czionais randasi daugiau 
kai 110 milijonu 'gyventoju, to
dėl buna sunaudota kas metas 
apie vienuolika bilijonu svaru.

Norints Amerika iszdirba

| turi savo locnas sales ir dide- 
, liūs marinius namus del teatru 
ir susirinkimu o po apaczia vi- 
sokikus sztorus o Lietuvei nie
ko neturi. O ir taisės bažnyte- 

kruvinu Lietu
viu prakaitu jau Airisziai už
valdo. Neužilgio pareis tokis 
laikas (o daugeliose vietose jau 
ir atėjo) 'kad Lietuviu bažny- 
cziose paliovė melstis Lietu- 
viszkai tik Angliszkai meldžią
sis! Juk jau ant to varosi, jau 
uždraudžia net vaikus mokyti 
tautiszkos kalbos ir kunigus 
iszkelia isz Lietuviszku para
pijų o in ju vietas siunczia Ai 
riszius.

Daugelis žmonių yra tosios 
nuomones kad maudymasis žie
ma netinka, tiktai vasara o 
czioir stacziai pasisako kad žie-

gana cukraus 'bet neužtenka 
mums ir turi pargabenti del sa- į 
vo gyventoju da devynis bili
jonus svaru isz kitu sklypu.

Žmogau, nesirupyk kas szia- 
dien dedasi Europoje. Ji pati 
gana rūpinasi apie tai.

• •
'Nekuriu 'žiaunai kalba buk 

laike vineziavones jaunamarte 
del to verkia kad tai jos szli ri
bas o pamerges del to verkia 
kad tai ne ju szliubas.

Turime penkis svarbiausius 
kolorus, tarp kuriu geltonas 
yra laikomas kaipo ženklu už- 
vydejimo ir 'beprotystes. Tasai 
koloras turi taip didelia inspu- 
di ant žmonių proto kad jeigu 
sveika žmogų uždarytu in kam
barį, kuris butu papuosztas gel
tonai, tai už kokio laiko visai 
jis iszeitu isz proto.

Geltonas koloras likos isz-
rink tas per nelaiminga Kinisz- ■
ka ciesorių del savo vėliavos, 
kaipo ir drabužei yra siuvami 
daugiausia isz tojo 'koloro o ir

laipiojimas labai yra gerai del į APIE MAISTA 
sveikatos'bet nesveika jeigu po; 
vaikszeziojimui krutinę skau-!
da arba t rumpa kvapo.

Veskie gera czysta gyvenimą.
Saugokis jokio susijudinimo.j 
Jeigu stoka kvapo ariba kenti 
vandens liga (dropsy) arba 
galvoj sukasi, neatbūtinai yra 
reikalinga da'ktariszka prie- 
ži ura.

Žmogus kuris turi silpna szir-
(Ii, nors'karta per meta turi eiti 
pas daktaru del peržiūrėjimo.

Neregularisžkas plakimas' 
szirdies daugeli kartu neturi I 
ten kokios dideles svarbos bet 
ir kartais yra pavojinga todėl 
da'ktariszkas temijimas yra 
svarbus.

Washington, D. C. — Karo 
Maisto Administracija >zia 
sau vai fe pranesze, kad sziu me

lts sodinimui pa.ruowzias di- 
,džiausiąs pasaulyje bulvių sek
lu kiekis.

W. F. A. ragina daugiau var
toti bulviu — netiktai del to, 
kad yra. didelis derliaus per
teklius, beit ir del to, kad pa
skutiniai tyrinėjimai atidengė 

j ypatingai airkszta bulviu mais
tingumą.

Isz Irlandijos daneszama buk 
tasai sklypas, taip kaip Iszipa-

Praėjusiais metais 20,000,000 
Amerikos victory daržu iszau- 
gino 40 procentu tautos szvie- 
žiu daržovių. Sziais metais tau
tinis tikslas yra 22,000,000 vic
tory daržu su didesniu naszu-

mos laike maudymas tai.pgi yra 
reikalingas. Maudymasis ati
darinėja skylutes skaroje kūno 
o žiemos laike visos skyles -kū
nines užauga ir visokios bjau 
ryibes isz kūno negali iszsigauti 
priguliuleziai. Maudymas ati
daro visus kūno pradukus ir 
pabudina skūra prie veikimo. 
Už tai reikia kuotankiausia 
maudytis ar nors kuna apsi
prausti. Pažiūrėkime ant ang- 
lekasiu kurie maudosi kasdie
na — žiema ir vasara kai]) jie 
yra sveiki ir nebijo szalczio, no
rints didžiausiam szaltyje 
maudosi pareja isz darbo.

Tula moterėlė Chicagoje už
vedė skunda in suda ant persi
skyrimo nuo savo vyro už tai, 
kad in ja. per asztuonis metus 
ne karta nenusiszypsojo. Da
bar tai žmogelis ne tik szypso- 
jasi bet net pilvą susiėmęs juo
kėsi ‘kad neužilgio visai nuo jos 
atsikratys.

nija yra pilnas sznipu ir viso
kiu maisztininku.

Iri and i ja yra neutraliszku 
sklypu isz priežasties savo ne
apykantos del Anglijos, ne tik 
kad apsunkina Alimentams ve
dime kares bet szirdingai su- 
sze]pinoja Hitlerį, aiszkiai su- 
szelpdama Vokiszkiis diploma
tus ir Japoniszkus slaptus 
s z nipus.

Arsziausia yra tas, kad Vo- 
kiszki ir Japoniszki diploma
tai, agentai ir virszininkai va
žinėja automobileis kuriuos va
ro Amerikoniszkas gazolinas, 
gyvena jie namuose kurie yra 
apszildyti anglimis isz Ameri
kos ir valgo Amerikoniszkus 
“bifsteikius” ir kitokia mesa 
atgabenta isz Amerikos.

Ar-gi jau ne yra didelis lai
kas idant Su v. Valstijos ir Ang
lija pradėtu imtis prie Irlandi- 
jos už toki pasielgimą, kuri tik 

Į nuduoda kad yra neutralisz'ka 
bet isztikruju suszelpineja Vo

nių nuo daržo. Amerikos mais
tas kovoja už laisve per visa 
pasauli, ir kiekvieno pilieezio 
kooperacija bus reikalinga pa
gaminti daugiau maisto 1944m. 
ir susta'bdyti maisto eikvojimą. 
Vyriausybes instaigos pataria 
anksti planuoti sziu metu vic
tory daržus-

Nors riestainiai, pyragai ir 
visi kiti mielomis iszkelti ke
pyklų kepiniai (iszskiriant .bis
kvitus ir cracker’ius) turės 
daugiau mastingumo po Gegu
žes 1 d., bet ju kainos nepakils. 
OPA sako kad pakeltos auksz- 
cziausios kainos, kurias jie lei
do pyragu maistingumui padi
dinti, Ims mokamos kepyklų už 
teszlos miszini ir tai neatsilieps 
in detaliuos tu prekių kainas.

Su v. Valstijų Žemes Ūkio 
Departamentas pataria szeimi- 
ninkems, kad dabar yra puikus

kieczius karoję ir yra prielanki laikas atidėti kiek riebalu
Ar kenkia mažiems vaikams 

supimas vygese ?
Ant tojo klausymo atsakome

Japonams ?
Kai]) ilgai da trauksis toji 

veidmainysta Airisziu ?

(lard). Ne tiktai, kad riebalai 
dabar nerącionuoti, bet ju yra 
perteklius. J u yra tiek daug,

szaltoje, tamsioje, sausoje vie
toje ir gerai uždengti, kad pa
laikyti ju szviežia kvapa. Ben
drai, riebalai gali būti ilgiau 
laikomi, negu sviestas ar mar
garinas, nors ne tiek ilgai kai]) 
hydrogenuoti virimo taukai 
(fats) ir perdirbta alyva. Rie
balu vartotojams ežia primin- 
tina, kad liekanas taupytu tau
ku rinkimo skardinėse svarbiai. 
“Save Fats” programai.

❖ ❖ ❖

Szauni sziu dienu szeimiįlin
kę planuoja savo valgius aty- 
džiai- Ji vengia eikvoti, varto
dama daug neracionuota ar že- 
mu-taszku maista, tai]) kad ra-j 
cionavimo ženkleliai ilgiau tę
sęs. Maistas kuri szaunioji szei 
mini ūke vartoja, daugiausia 
susideda isz: oranžiu, bulviu,; 
kiausziniu, pusrycziu kruopu' 
(cereals), sojos miltu, macaro
ni, spaghetti, oranžiu ir grape- 
ITuitu marmelado, peanut but
ter ir kavos.

Kainu Administracijos In- 
t.taiga pataria jums neskubėti 
iszleisti cukraus racionavimo 
ženkleli nr. 30 (karo racionavi- 
mo ketvirtoje knygelėje), ku
rio galiojimas turėjo užsibaig
ti Kovo 31 d. OPA nusprendė, 
kad to ženklelio galiojimas bus 
pratenstas be termino, nors 
žen'klelio nr. 31 galiojimas pra
sideda Balandžio 1d. 5 svarams 
cukraus ir jam nenurodoma 
iszsifbaigimo data. Jums verta 
nutensti tu ženkleliu naudoji 
ma, dėlto, kad padidejas ka

iru! cukraus pareikalavimas ir 
pablogėjusios 'plukdymo sanly- 
gos sumažino cukraus iszteik- 
lius. OPA pažymi, kad jeigu 
cukraus pirkimas bus atitinka
mai atidėtas, tai padės palai
kyti racionavima dabartinia
me lygyje. Tacziau, jeigu pir
kėjai skubės nusipirkti jiems 
priklausomas dalis, tai gal teks

Pasiliks Lyg Galui

Seržantas William Hancock, 
isz Rock Hill, S. C., atsisakė 
važiuoti namo ant vakacijos 
ir sako kad pasiliks Burmo- 
je, pakol isztrems visus Ja
ponus. Jis kovoja su genero
lu Stilwell jau 24 menesius. 
Szale jo stovi jo draugas Ki
nietis.

Patrotino Kunigysta
Kad Paniekino

Stebuklus

Ant Gavėnios
Graudus Verksmai arba Pa- 

sibudinimas prie ApmišErnimo-'' 
Kanezios 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
tupo 5c. Tretininkių Serapliisz- 
kas Officium 10c. Novena 
Stebuklingo Medaliko Dievo 
Motinos Garbei 10c. Litanja 
Liauretanis'zkoj Szvencziau- 
sios Panos Mafijos 10c. Istori-

| ja apie Amžina Lyda, jo kelione 
po svietą ir liudyma« apie Jė
zų Kristų 20 c. Adresas:

Saule Publishing Company 
Mahanoy City, Pa.

net naminei rakandai yra ma- 
liavojami geltonai. Tasai kolo
nas buvo nelaimingas del visos 
Kiniszkos vieszpatystes.
’• Geltonas koloras ant tautisz- 
ku yeliavu atnesza dideli negi
linki ir nepasisekimą. Paimki- per
mė pavyzd in sklypus kurie tu
ri savo vėliavose geltona kolo
na kaip: Belgija, Iszpanija, 
Rusija ir kiti. Kiek tai jie per
ėjo nelaimiu!

Sziadien ir Lietuviszkoje vė
liavoje randasi geltonas kolo
nas in tai ant pirmutinio straip
snio vėliavos, po tam seka ga
lias ir raudonas. Kokia nelai
me Lietuva turės ateityje per 
indejima geltono koloro in sa
vo vėliava, tai tik ateitis paro
dys.

!i ------------------
Ligonbuteje Laure], Miss., 

užgimė kūdikis kuris svėrė 19
svaru. Ligon'butes

kad taip, pagal nuomone moky
tu daktaru kurie stengėsi isz- 
tyrineti taji dalyka. Tas papra
timas yra labai kenkeneziu ii 
tankiai buna priežastim miri
mo kūdikio. Jeigu vaikai buna 

daug supami, gauna jie
kvaitulį, tas taijigi 'kenkia ju 
nervom, kas 'buna priežastim 
trumpo ir. nemalszaus miego 
pas kūdiki. Kūdikis verkda
mas pabunda isz miego ir vela 
ji supa. Jaunos jo smegenys 
daug nukenkia per toki nuola
tini supimą ir kretima jo galve
les. Ir ko daugiau buna supa
mas to trumpiau miega ir trum
piau duoda motinai miegot.
Todėl motinos, stengkites ma

žiau supti savo vaikelius o jei
gu norite supt arba kam kitara 
pavedat supimą, rūpinkitės; 
supti tik palengva, nekratyt 

i kūdiki smarkiai nes atsiminki-

Teisingai Pasakė
Diedukas klausia savo anū

ko:
— Ar tu myli mane labai?
Anūkas: — O jei labai!
D. — O kaip numirsiu ar 

vis mane mylėsi?
A. — O da labiau negu da

bar nes man diedelio visi pi
nigai teks.

kad prekiniuose szaklytavuo
se jiems nėra pakankamai vie
tos. Riebalai turi būti laikomi

susiaurinti racionavimo kieki.
—Office of War Information, 

Wash. D. C

Wichita, Kans. — Pastorius 
Rev. Harry Boyton likos pra- 
szalintas nuo kunigystes per 
Evangeliku-Liuteronu valdžia, 
kurie ji pripažino atskalunu 
kas kiszasi tikejimiszku pažiū
ru. Komitetas sinodo pripažino 
pastori buk jis prieszinasi mok
slui Nekalto Prasidėjimo Pane
les Szvencziausios, nepripažys- 
ta jokiu senovės stebuklu, neti
ki in atpirkima nusidėjimu per 
krauja ir in Prisikėlimą Jėzaus 
Kristaus ir del daugelio kito
kiu priežaseziu likos praszalin- 
tas. 

-------------------

Kalba Už Savo Tėvynė

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIŪS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drueziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su | 
nusiuntimu, Tiktai $1.00. |
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DARBININKAS

Žmogaus Geriauses Draugas

daktarai i te kad ju organizmas yra vi- 
tvirtina kad taip sunikus kudi- siszkai silpnu ir per savo neisz- 
kis da niekad czionaitineje ap-'manuma galite prapuldyt ku- 
linkinejc nebuvo gimęs. Pap
rastas sunkumas kūdikio po

diki ant viso gyvenimo nes ga
lite ji padaryti kvailu ir netin-

užgimimui yra septyni ir puse
svarai. Tėvas tojo kūdikio yra 
Milton Luverne, sztorninkas.

kamu ant viso gyvenimo.

Lietuvei negyvena del saves 
ne del savo vaiku, tiktai gyve-

Žmogus,, kuris turi silpna 
szirdi, negali atlikti sunkaus 
kuniszko darbo bet per tinka
ma valgi, gimnastika , ir 1.1.,

na del kitu. Prie Lietuviu, kaip szirdis užsilaikys lyg senatvei, 
prie darbsziu biteliu maitinasi Jeigu turi szirdies silpnumą, 
visokį tranai nepaisydami ant reikia panaikinti stiprius gery- 
tuju biteliu, bile tik jiems ge-jmis ir tabaka; mažai gert ar

batos ir kavos; reikia valgyt 
vidutiniszkai, niekuomet ne-

lai. Kada tosios biteles neteks 
pajiegu, apleis jas tranai o ir 
locni ju vaikai, pakirps spar
nus ir bus po visam.

Galvos visu pabals o Lietu
vyste nepasikels.

Czekai, Slovakai ir liusnakai

valgyt priesz gulima; reikia 
gaut daug szviežio oro, gimnas
tikuoti szviežiame ore o saugo
tis susi varginimo.

Vaikszcziojimas ir kalneliu

Visados asz gudrus, 
Visados asz linksmas, 
Rupesczius ir vargus, 
Tokis mano paskyrimas- 
Siunczia man kas diena, 
Asz ju nebijau, 
Juo labiaus vargina, 
Tuo daugiau dainuoju. 
Kada nusiszypso laime, 
Tad linksmas sau szoku, 
Iszsisziepe nelaime, 
Ginuosiu kaip molku. 
Ranku neapleidžiu, 
Nusimyt nenoriu, 

5Su nelabiu esmių, 
i Asz naršei kovoju.
I Žinau kokiu ginklu, 
į Varga ingaleti...! 
į Tad su noru dirbu, 
,Kad ji nugazdyti.
Nes tinginis vargas, 
Darbo labai bijos, 
Tuojaus szalin traukės, 
Nieko nelaimėjus.
Tada asz vėl sau linksmas, 
Judkiuosiu isz vargo, 
Nes jokis sunkumas, 
Neslegia man sprando.

• >!•/
* * #

Nelaimingi žmones,

Žmogaus geriauses draugas—szuo, aplaiko priežiūra lai
ke nelaimes, szitoje szunu ligonbuteje, Chicagoj. Toji drau
gu ve praeita meta apžiurėjo 35,830 szunu kurie likos su
žeisti ar apleisti per savo locnininkus. Ant paveikslo mato
me locnininkus su szunimi kurie reikalauja daktariszkos 
priežiūros.

Imkite pavyzdan, 
Kaip reikia nuo saves, 
Nuibaidinti varga. 
Elgkites, kai]) elgias’ 
Anas dai'bininkas- 
() kiekvienas galas 
Bus nuo vargo liuosas.

i Nes tas yr-’ teisybe, 
; Kaip Dievas danguje, 
Jog vargas tik procia, 
Žmogus nugaluoja,.

i Vargas kai]) kad liga, 
‘Ji prikimba prie žmogaus, 
i Kankina nelaiminga, 
’ Savo baisiuos naguos.
Ne tu jin parduosi,

Ne peiliu papjausi, 
Ne truciznos užduosi, 
Ne 'kulka nuszausi. 
Bet veik paskandysi, 
Savo prakaituose, 
Tik darbu užmuszi, 
Taja pikta, dvasia. 
Nes kuom esti velniui, 
Kryžius, vanduo szventas, 
Tuomi, tikrai, vargui, 
Žmogiszkas prakaitas. 
Kaip vanduo szventytas, 
Szetona degina, 
Tai']) žmogaus prakaitas, 
Varga nužudino.

Ministeris Vaino A. Tanner, 
isz Finlandijos, badai ap- 
reiszke Rusijai buk Finlan- 
dija paliaus kovoti priesz 
Rusija jeigu aplaikys “tin
kamas iszlygas ant pasidavi
mo.”

Gaudo Kates Ir Jas 
Parduoda Maistui

London — Budapeszte, Ven
gruose, raketierei parduoda in 
kromus kates mesa ir lyg sziol 
jau pardavė apie szimta tuks- 
taneziu tu j u miaukiu žmo- 
niems. Raketieriai prikalbina 
vaikus kad vogtu kates už ku
rias moka vaikams po kelis 
centus po tam jas pristato del 

j žmonių o kailius parduoda del 
kriaueziu, kurie pasiuva isz j u 
kailinius.

SKAITYKIT
“SAULE” '

PLATINKIT!

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni' 
-no ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
dtu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neidL 
nirszta paduoti ir savo sena 
idresa, o tuom palengvinsite 
nes kitaip negalėsime surasti, 
kur tokis žmogus gyveno. To
lei, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in rėdys 
f-e kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
idresa, kur kitados gyveno, 
nums darba ir daug ergelio! 

SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

1ST0R1JE apie Gregonus* 
----------------- Isz Numirusiu.
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
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Amerika kalba! Prigial- 
bekite jai ,pirkime Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes del jos Apgyinimo.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.



i

Petras atsiliepe: — “Nes be... 
dar varjiai negarsino ne syki...

— Dabar atsilaiko pamaldos 
be varpu-..

Užsidėjo pliuszini žakieta, 
dar karta pasižiurėjo in veid-

'PAJA diena, Ona pajuto savy
je koki gyva sumanymą pa- 

sivaikszcziot po miestą. Buvo 
tai diena labai užimanti žmonių 
jausmus po užėmimo miesto 
per Vokieczius. Del pakėlimo
jausmu moteriszkei prisidėjo’ridi, persitikrino akimi kad yra 
ir saule rudenio kuri spindėjo' pritinkaneziai pasirėdžius ir 
ta diena grąžei apszviesdama į iszejo. 
kambari jos. Ona jautėsi savy
je buk visos sunkenybes aplei-jilsus po pamaldų, tai yra, 
do ja. Buvo tai Nedelia. “Eisiu pasivaikszcziojimo po 
in bažnyczia” — nutarė Ona. I:

Ir po pusrycziu pradėjo rė
dyti save, užimaneziai kaip ir < 
visados kuopuiikiausia. Buvo ji 1 
gražiausia, niotere mieste, ko : 
jai ir kūmutes blogai pasakyt 
nedryso. Ji mate savo gražuma 
ir gėrėjosi juom. Prie veidro
džio perleisdavo bertainius va- 1 
landų, besigrožedanla savo ; 
szviesiais, kai]) vaszkas plan- 1 
kais, kurie kosmatieznai puo- 
sze jos kakta. Giminia turėjo ■ 
neapsakomai gražu. Veidas 
balsvai raudonas, nedidelis, 
apskritus, akis rames ir neper- : 
mainanti'būda. Kada tik in kur ' 
pažiūrėdavo tai pritraukdavo 
matanezius lyginai kaip pirmi 1 
vasarinei vaisei.

'Petras su nusistebėjimu ir 
neramumu prisižiureji sziadie- 
niniu pasirėdymu savo paezios 
ir dabojo ant kožno žingsnio 
susi 1 a i k ydam a s k a Ib e j ime

priesz ja. Nedryso užklausti jis 
jos nekuriu klausymu.Tik ap
imtas nerviszkais jausmais 
vaikszcziojo spareziais žings
niais aplink valgomąjį stala. 
Ona suprato žingsnini klausy
mą Petro ir davė pritaikanti 
atsakyma atsigryžus in veid
rodi ir dabindama savo szvel- 
nius plaukus. Mažai ja apėjo 
vyro nusiminimas nes ji vyra 
niekino.

Buvo tai nedidelio ūgio per- 
detinis darbininkiszko sky
riaus “Etatas,” lėtas žmogelis 
ir gero velijentis kitiems. Vie
nok Ona jautėsi savyje nera
mumą ir negalėjo dovanot jam 
už tai ka ji už jo isztekejo nes 
ji tame laike negalėjo apkai- 
nuoti savo gražuma, po teisy
bei ir nebuvo tokia graži kaip 
sziadien. Sziadien ji jaueziasi 
protingesne ir pataikintu iszsi- 
rinkti del saves vyra! “Eta
tas,” didelis tai daigias, su ku- 
riuom dabar turi gyventi ma
žame miestelyje, su žmogum 
kuris turi bobiszka būda. Nors 
Ona nebuvo rami jausmuose 
'bet niekados prie svetimu ne
niekino savo vyra.

Iszlaikius gana juokinga nu
siminimą Petro, pamaži pradė
jo užsidestinet ant savo szvie- 
sios mažos galvos didelia auk- 
szta juodom strigom apjuosta 
skrybėlė.

— Kaip tai? Tu nori iszeit 
ant gatvių?

Atsake jam su jausmais ne- 
apstovineziais.

— Taip. Eisiu in bažnyczia 
ant sumos.

— Ar-gi atsilaiko dabar pa
maldos?

— Del ko negalėtu atsilai- 
kyt?

— Juk Vokieeziai...
Jos balsas buvo iszjuokentis.

Sugryžo biski uždušus ir pa- 
nuo 

miestą 
ir atsitikimo kokis ja patiko. 
Papuolė ji iii aki kokiam tai 
aficieriui Vokiecziui. Buvo 
augsztas Fasuotas Prūsas, 
žibaneziom akimi, kuris pama
tęs ja stojosi prieszai kaip in- 
kastas. Reikcji pro ji praeiti J 
Po tam jaute už saves jo žings
nius per visa kelia. Ilgas kelias 
aplinkui miestą. Eidama in na
mus neturėjo noro prisižiurine- 
ti gatvėm. Vokietis seke paskui 
net iki vietai, priėjo lyg ju sa
vasties — namu. Ne viena kar
ta pasitikdavo Ona su pana- 
sziais sekiotojais gatvineis bet 
szitas užsiėmė ja daugiau už 
kitus: Buvo tai nerviszkas se
iki o t o j a s n e p ap r a s t a s.

Geram pavidale, geradejin- 
gai, pradėjo apie tai apsakinė
ti Petrui ta nepaiprasta atsitL 
kima- Kad sztai už duru su- 
skanfliejo susykiu balsei var
pelis: Marijona atidarė duris 
ir Ona pamate su nusistebėji
mu kasuota aficiera Vokieti, 
kuris seke jos žingsnius. Jis pa
sikloniojo jai labai lengvai ir 
mandagei, inejo be praszymo in 
stuba ir pradėjo uždavinėti 
Petrui klausymus Vokiszkai:

tai
su

nas save vadiniesi?)
— Ver sinti šie? (Kas ponas

"SAULE” MAHANOY CITY, PA.
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— Oj Dieve, oj Dieve, bus 
nelaime-

Tegul ponai pasiima kas ge
resnio isz daigtu ir begkime.

Onos neramino tas graudus 
vaitojimas: — “Ka, kur turime 
bėgti ?”

— In kaima, — surado leng
va atsakyma Marijona.

Kareivis nesidavė jeszkot ta
me susiejime dalyku tiktai sky- 

i resi.
— Dar bajoras, — atsiliepe 

į Ona su nauju iszsivertimu ne-

tojo: — oj Dieve! oj Dieve!.-.
Kada atėjo laikas piętu, pa

sirodė kad Marijona, pasienius 
isz kuparelio biskuti drapanų, 
iszlbego isz namu. Ona didžiai 
nusiminus, puolėsi prie vyro:— 
Kas dabar liūs ?

Petras patraukė peeziais ant 
ženklo nusiminimo ir negalėji
mo.

— Taip, tu tiek tiktai moki 
vyriszkai parodyti, — iszdes- 
t i ne jo jam.

Jis sau tylėjo.

Kareivis kalbėjo toliaus:
— Asz ateisiu rytoj anksti, 
d reikalas bus kas pagelbėt,

■ Po tam tarė: — Alano vardas 
yra Fricas, — ir dadejo: — Bini 
katolisch... (esu Kataliku).

Pasikloniojo pritinkaneziai 
priesz apleidima gyvenimo.

Jo apsiejimas ir pažiūrėji
mas kaipo priesz kareiviszka o 
da žmogiszkai liudijo aiszkia 
nedorybe barono—Kapitono-

(Kaip vadinasi szita gatve ?)
— Zeigen šie mir ikre voli- 

mung? (parodyk man ponas 
savo gyvenimą?) nutirpo isz 
baimes, perimtas taja kalba 
kuria žinojo neatsakaneziai del 
supratimo ir atsakinėjo ant 
klausymu kai]) galėjo.

Vokietis mažai atkreipė aty- 
dos ant jo atsakymu. Apžiurė
jo kambari aplinkui kaip irjtre- 
kia kainuodamas, pasižiurėjo 
in kita kambarį užklausė ar ne- 

ziraer? (Dar 
o, treczias 

atskira isze- 
, kaip ir jam 
gut” (gerai) 

])o tam apreiszke kad apsirinko 
sau czionai gyvenimą ir kad 
tuojaus ezion prisiims savo 
daigtus; ]x) tam vela pasiklo
niojo lengvai ir mandagei Onai 
ir iszejo.

Petras jautėsi sužeistu. Ona 
užsimansezius, lupas sueziau- 
pus tylėjo. Jis sau vienas kal
bėjo: “Velniai užsiimto.” Ji 
paskendus jausmuose užsidegė 
piktybe.

Balsingiause vaitojo, prijaus
dama bloguma Vokieczio, Ma
rijona. — “Ka, Vokietis pas 
mus gyvens? suriko graudingu 

* 
4 
A

turi “Noch einen 
vieno 'kambario) 
kambaris turintis 
jima in prieauge, 
patiko, pasakė “;

* 
★
★ 
★

— Ak, to tu nežinai, kad tar-: *
pe Vokiecziu yra Katalikai ?! j*

UfA SIENINIAI

KALENDORIAI
1944 M.

visu

uu-

Bravarczikai del darodymo.
— Apie tai žinau.-. ★ 

★
X . . v ★

— Žmones mato juos bazny-J* 
ežioje.

Prilipau prie medegos

'kati medegos,
Tai ne szposas nuolatos 

dainuoti,

de vakare: mete “Guten ab- Bet ka ežia ant pagalios žiūrėti, 
end” (gera vakarti) inejas ne
davė pasveikinimo niekam, tik
tai pradėjo valdyt gyvenimą be 
pasiklausymo kaipo ponas ir 
savininkas.

jam kad musu
Ona!

jam'

tarnaite pabėgo, mokino 
savo vyra.

Kapitonas kalbėjo kad 
yra vis viena, pareikalavo
to vandens del nusiprausimo o, 
paskui vakarienes. Ona pasislė
pė. Patarnavo Vokiecziui Pet-I 
ras. Vokiszkas bajoras atmete Į 
visokias pažiūras. Kožnas ap-Į 
sireiszkimas jame kalbėjo kad 
neturi jis laiko, ir laiko savyje 
viską už nieką, matyt buvo, 
kad jis eina prie savo sumany
mo trumpiausiu keliu ir di-! 
džiausiais žingsniais.
Pet ras sustatė ant stalo viską Asz atėjau grąžei persipraszyti, 
ka surado kambaryje, Vokietis 
atsisėdo prie stalo, pasidėjo 
prie szalies revolveri ir tarė 
pervereneziu balsu:

— Tavo pati bus man tarnai
te o tamista iszsineszk isz 
mu.

Szito buvo jau uždaug 
Lietuvio, nors radosi visai 
valdžia pagedusio 
liaus.

Ona visa užsidegė lyg lieps
na ir suriko:

tarė.
— Taip, vyriszkai, — atsi

liepe nusiminusiu balsu.
— Tu nežinai del ko jis apsi

stojo pas mus-
Ta padare del manes, del 

manes, supranti ?
— Del tavęs ? nesuprantu, — 

kalbėjo.
— Žinoma, kad nesupranti, 

— szandijo skaudžiai, — tai ta
vo pusei...

Ir apsakinėjo jam savo ta- 
dieninius atsitikimus, su 
gausingumu dalyku.

Klause jis jos tylintis, 
blankes, nusiminęs, prislt
sunkenybėm baisaus ’savo ne
ramumo.

Neužilgio subildėjo duryse 
ir inejo Vokiszkas kareivis ne- 
szantis dvi valizas.

— Tai daigiai pono kapitono, 
apgarsino storu balsu Vokisz- 
kai.

Buvo tai jaunas žmogus, su 
apskustais veidais, /pažiūros 
linksmos, szviesiu akiu, su mel
sva kepure, kuria nusiėmė tuo- 
jaus guodojaneziai, kaip tik 
valizas pasidėjo ant grindų.

Petras pasakė jam eiti tre- 
cziam kambarin. Tarnas kapi- | 
tono buvo kalbingas:

— Mano ponas yra 'bajoras, 
ar tamistos žinote apie tai? ()t, 
tai jo karūna, — parode ant va
lizos-
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Tegu] sau eina po velniu.
Ir ]> radę jo ponas saliuninkas 

skaityti,
Visus Lietuvius per liautis 

traukyti,
Tame ineina du davadni vyrai, 
Mislinau jog jau bus viskas

Sziam pavo
jingam laike, ta
vo Amerikos Tė
vynė reikalai! j e 
tavo paszialpos. 
Pirkie Apgyni
mo Czedinimo

Keikia savo varyti.
Nuslydau in viena vieta, 

Ten kur in pamariui svietą,
Miestukas nedidelis, 

O užtikau Lietuviu kelis, 
O ir salimui ten užtikau, 

Kuriame dyva ipamacziau. 
Užėjau, kad po kelionei 

pasilsėti, 
Kokio ten sztopo iszsigerti, 

Prie stalo sėdau.
Tame inejo kokis tai vaikinas, 

Ir sako: Ko tu atėjai?
Ar gal man skola atnesziai ? 

Ana syk doleri pragėrei,
Ir ant rytojaus atneszt žadėjai. 

Jeigu dabar, padlina, ne- 
užmokesi, 

Tai tu mane paminėsi.
Kad mister, da darbo neturiu,

Kada rpaį lie skolos atiduoti negaliu,

gerai, 
Saliuninkas meilei žiurėjo,

Ir prakalbėjo: 
Avaja, sėskite, 
Gal ka gersite ?

Neturime laiko, vyrai atsake, 
Ir tuojaus savo reikalą 

perstatė,
Mes ant nebaszninko renkame, 
Rytoj su Misziom laidosime, 
Gal tamista kiek paaukausi, 

Nors sziek tiek duosi, 
Deszimts centu davė, 

Ir tarė:
Duotau daugiau bet ne eina 

biznis, 
Negaliu ne guzutes parduot 

suvis.
Kalektoriai iszejo, 

Saliuninkas už baro nuėjo, 
Dabar paleido liežuviui 

vadeles, 
Keike Lietuvius invales, 

Gavo kostumeriai, gavo ir visi, 
Ant grieko ne Dievo nepaisė, 
Daugiausia kunigai aplaike, 
Bjauriausius žodžius ant ju 

taikė.
Paausiu, pasikasiau, 
Per duris smilkau, 

O kada laukan iszejau, 
Atsipeikėjau.

Yra ir geru žmonių, 
Isz Lietuviszku saliuninku, 

Kurią su žmoniem grąžei ap
sieina, 

Katrie tik pas juos užeina.

Bondus ir Markes.

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00 

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

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

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Del Musu Skaitytoju!
Jeigu persikraustote in nau

ja vieta, visados atsimykite 
prisiunsti nauja adresa drauge 
su senu. Jeigu turite numara 
kokioje dalyje miesto gyvena 
te tai ir ta prisiunskite, tokiu 
budu aplaikysite greieziau ju- 
su paczta ir laikraszti. Jeigu 
taip padarysite, tai neturėsite 
jokio ergelio sau ir del mus. 
Acziu visiems.
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!'

na-

Idant teiktumeis nepykti. 
O tu szunc snuki, rakali,

Jeigu atiduoti negali,
Tai ko da in akis lendi, 

Ir mane in piktumą vedi. 
Leidosi isz užbaręs su galu 

gumines paipos,

MacArthuriene Eina
Kupcziavoti

del j Prlbcg’es prie vargszo muszti 
po 

nepriete-

Vokietis nusijuokė szaltai. 
Taip juoktųsi vilkas, jeigu tik 
(prigimimas duotu jam dovana 
. zloves-

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

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

nr visos TRYS 
KNYGUTES

“SAULE”
MAHANOY CITY, PA.

taikos.
Duris atidarė,

Su keliu iii užpakali davė, 
Laukan iszvare.

Kada po kokiam laikui ap- 
simalszino,

Vela pradėjo plūsti ant 
vaikino:

Da in akis lenda prakeiktas 
durnius, 

gero 
nebus-

I am'.lysini, tarė, o lsz tokio bestijos niekad g
pirmiau ia puolėsi, prie Petro, 
— du, beraus! (tu iszsineszk)!

(Bus daugiau)

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

riuo ja,
Ir da meluoja:

Kad negali gauti darba, 
Kad turi dideli vargu, 
Ne turi ne geru kelnių,

Amerikonu Pietus Per Kalėdas
Arthuras, sūnelis generolo 

Douglas MacArthuro, eina 
su savo motina in miestą kup
cziavoti, Australijoj. Vaiku
tis yra 6 metu amžiaus, labai 
nedrąsus ir laikosi drueziai 
motinos rankos.

Paslaptis

— Jonai, kas yra paslaptis?
— Paslaptis, Petrai, tai yra 

tokis dalykas kuri viena mo
terėle pasikvieczia ketures 
arba penkes kitas moterėles 
pagelbeti jai užlaikyti.

Nesirūpindami apie ju ateiti, szitie Amerikoniszki kareiviai valgė savo Kalėdų pie
tus ant laivo priesz iszlipima ant Cape Gloucester, kuria sala vėliaus paėmė ir iszgujo Ja
ponus. Atsiminkite apie juos pirkdami bonus.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

■ ■

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 

• J ■ 

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 Co., 
Mahanoy City, Pa.



Žinios Vietines
— Utarnirike pripuola Szv. 

Jono isz Capistrano.
— Subatos ryta, 7:30 vai., 

Readingo trukiu iszkeliavo 40 
vyruku in kariuomenes tarnys- 
ta, in New Cumberland, Pa.

— Pacztas pabrango Kovo- 
Maricli 26 d. DaJjar laiszkai 
siuncziami in savo miestą kasz- 
tuoja 3 centus; Oru pacztas 8 
centai. Registrąvoti laisz'kai 20 J 
centu, taipgi money-orderiai ir 
pacztas ant pakeliu pabrango.

SHENANDOAH, PA.

t Jurgis Markūnas, ūkinin
kas isz Zion Grove, mire praei
ta Ketverga, 5 -.45 vai. po piet, 
namie, po trumpai ligai. Gimęs 
Lietuvoje, atvyko in Amerika 
60 metu adgal. Buvo narys Szv. 
Marijos parapijos Ringtowne. 
Velionis paliko paczia Ona. (po 
pirmam vyrui Spudiene), 4 sū
nūs, Juozą namie; Frana, Ma
hanoy City; Antana, Nurem- 
burg ir Simona, Plymouth. 
Taipgi dvi du'kteres; Mrs. Con- 
lad Mensinger ir Mrs. Daniel 
Mensinger ir 8 anukus. Laido
tuves atsibuvo Panedelio ryta 
su bažnytinėms apeigoms Szv. 
Marijos bažnyczioje 9:30 vai. 
Runas palaidotas Szv. Jurgio 
parap. kapuose. J. Levanovi- 
czius laidojo.

t Gerai žinomas gyvento
jas, Martinas Želinskas nuo 315 
E. Centre ulv., mirė Subatos v 7

ryta apie 3 valanda, po trumpai 
ligai. Velionis gimė Lietuvoje 
ir pribuvo in Amerika būdamas 
jaunu vyruku. Apie deszimts 
metu adgal jis laike bizni pir
mam vorde. Prigulėjo prie Szv. 
Jurgio parapijos. Velionis pa
liko paczia Elzbieta ir viena 
duktere Ella namie, taipgi tris 
anukus. Laidotuves atsibus Se- 
redos ryta su apeigomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje ir palaido
tas parapijos kapuose. D. Sny
der laidos.

TRUMPOS ŽINUTES

Bridgeton, N. J. — Didelis 
bosas pripildytas su pasažie- 
riais, susidūrė su strytkariu, 
Subatos vakara, per ka 23 pa- 
sažieriai likos sužeisti isz kuriu 
keli mirs.

VAIKAI SUSZALO

Laike Sniegines 
Viešnios

Rittersville, Mont. — Netu
rėdama ka valgyt per kėlės 
dienas ir motina serganti lovo
je, du vaikai Danieliaus Ber
gerio, 6 ir 10 metu, iszejo eiti 
pas kaimynus melsti maisto bet 
mažiuleliai nepasieke savo tik
slo nes suszalo ant smert ant 
kelio, laike dideles sniegines 
viesulos.

Vaikai likos surasti per kai
myną kuris tuoj aus suszauke 
kitus žmones ir visi nusidavė 
pas Bergerius kur rado j u mo
tina kuri buvo nesenei pagim
džius kūdiki. Motinos kojos 
buvo suszalia lyg keliu ir kūdi
kis gulėjo negyvas szale jos. 
Stuboje nesirado ne szmotelio 
duonos, vandenio ne kuro. Mo
tina likos nuvežta in ligonbute 
kur dabar kovoja su mirezia. 
Vyro tame laike nesirado na
mie nes iszvažiavo in miestą su 
reikalu.

Žiurke Pavogė
Kincziko Pinigus

Washington, D. C. — Lee 
Yuen, Kinczikas, kuris turi 
czionais skalbyne, suezedino 
per sunku darba 900 doleriu. 
Vietoje indeti pinigus in ban
ka, paslėpė juos skylėje skiepe. 
Kada nuėjo pridėt kelis dole
rius prie savo skarbo, net nu
tirpo nes pinigu nebuvo — bet 
skyle mure pasiliko. Nubėgo 
nelaimingas ant palicijos ir 
pro verksmus apsakė apie savo 
nelaime. Du palicijantai atėjo 
in skiepą, vienas isz j u paregė
jo koki tai balta punguleli slen
kant ant žemes, užminė ant jo 
ir paate beganezia žiurke in 
skyle kur pinigai buvo paslėp
ti. Pakeles punguleli persitik
rino buk tai dingusieji pinigai. 
Sziadien Lee, turi daugiau už- 
sitikejimo in bankas nes žino 
kad jam žiurkes isz ten pinigu 
neisznesz. Palicijantams jis pa
dovanojo po 25 dolerius už pri- 
gialbejima atradimo jo skarbo.

_____________ MXHAN0Y CITY,

BAISUS DARBAS 
UŽVYDUSIOS

MOTERES

Aplaistė Savo Vyra 
Karboline Ruksztimi' 

Brooklyn, N. Y. — Slaptybe^ 

mirties Jurgio Maslovskio, ku
ris likos surastas negyvas savo 
gyvenime, kėlės sanvaites ad
gal, tik dabar iszejo in virszu 

;per aresztavojima jo moteres
Stepanijos.

Isz pradžižu buvo manoma 
buk jo nevidonai buvo priežas
tim jo mirties, bet vėliaus isz- 
sidave buk tai padare jo užvydi 
motere kuri buvo priežastim jo 
mirties. Maslovskiene prisipa
žino buk aplaistė vyro veidą su 
karboline ruksztimi ne del to 
idant jam padaryti mirti, tik 
del to, kad subjaurint jo veidą 
nes Maslovskis buvo patogus 
vyrukas. Motere toliaus prisi
pažino buk savo vyra labai my
lėjo ir nenorėjo idant kitos mo
teres gėrėtųsi jo patogumu ir 
isz didelio užvydejimo norėjo 
jam subjaurint veidą.

Maslovskio užsiėmimas jam 
mažai duodavo laiko ant pra
leidimo namie su savo moteria 
kuri manydavo buk jis pralei- 
dinejo visa savo laika su ki
toms moterėlėms.

Du Kelei Kurie Veda In Vidurį Japonijos

Vienas isz tuju keliu veda per Marshall, Truk, Caroline ir Bonin salas o kitas per Fi
lipinų salas. Kaip rodos Alijentai tuos kelius naudos neužilgio užklupimui ant Japonijos-

APLAISTĖ MER
GAITE KARKSINT

Instume In Ugni

Kariszkas Kūdikis JESZKO SKARBU

Itemykite
I SKAITYTOJAI’

Raszant laiszkus in redakci
ja “Saules,” malonėkite isz- 
aiszkint koki turite reikalą ir 
jeigu siuneziate pinigus, tai pa
žymėkite už ka siuneziate juos, 
o apturesiste geresni patarna- 
vima be jokio užvilkinimo ir 
apsisaugosite nesmagumu. Ne- 
kurie prisiunezia pinigu be jo
kio iszaiszkinimo už ka pri
siunezia pinigus. Taipgi, ra
szant laiszkus, jeigu geidžiate 
atsakymo, neužmirszkite inde
ti markes del atsakymo, nes ki
taip jusu laiszkas neap turės jo
kio atsakymo. Laiszkus ir Pi
nigus visados siunskite ant szio 
adreso: Saule Publishing Co.,

MAHANOY CITY, PA.

Naujos ::
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes :: 
—o—

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

Paskirstymas Maisto

Ant Mėsos, Tauku ir Sūrio— 
Raudoni ženkleliai A8, B8, 

C8, D8, E8 ir F8, knygutėje nr. 
4, yra dabar geri ir (baigsis Ge- 
gu'žio-May 20 d. Kožnas ženk
lelis yra vertas 10 punktu.

Maistas bleszinese —
Mėlyni ženkleliai A8, B8, C8, 

D8 ir E8, knygutėje nr. 4 yra 
dabar geri ir (baigsis Gegužio- 
May 20 d. Kožnas ženklelis ver
tas 10 punktu.

Cukrus — Ženklelis nr. 30, 
knygutėje nr. 4, yra geras ant 
5 svaru cukraus, ant neaprube- 
žiuoto laiko. Ženklelis nr. 40 
taipgi yra dalbai- geras'del 5 
svaru cukraus del sunaudoji
mo dedant vaisius in 'bonkas. 
Jis 'baigsis Kovo March 1 die
na, 1945 mete.

Czeverykai: — Ženklelis nr. 
18, knygutėje nr. 1 yra geras 
del vienos poros czeveryku lyg 
Balandžio-April 30 d. Eropla- 
ninis ženklelis nr. 1, knygutėje 
nr. 3 taipgi yra geras ant vie
nos poros czeveryku ir bus gė
las ant neaprubežiuoto laiko. |

Sunkus Žmogelis Mirė

Ann Harbor, Mich. — Me- 
dause Langevin, 39 metu am
žiaus, mirė czzonaitineje ligon- 
buteje nuo szirdies ligos, sver
damas daugiau kai 600 svaru. 
Gyveno jis Munsing, Mich. Li
kos atvežtas in ligonbute ant 
gydymo kėlės dienas priesz 
mirti. Nepaliko jokios szeimy- 
nos.

Vagis Pasiėmė $3.00;
Numėtė $3,000

Rochester, N. Y. — Du jauni 
vyrukai pagriebė maszna nuo 
Mrs. R. Whitehead kurioje ra
dosi 3,003 doleriai pinigais ir 
deimantinis žiedas. Palicija vė
liaus surado krepszi ant uly- 
czios kuriame radosi 3,000 do
lerius ir žiedas o vagys pasi
ėmė tik 3 dolerius isz jos.

Turtinga Ubage Aresz- 
tavota, Turėjo $50,000

New York — Detektyve Mar- 
garieta Whalen ana diena ar- 
esztavojo Ella Bachrach už 
ubagavima ant ulyczios ir at
vedė in palicijos stoti. Kada 
ant jos padaryta krata, rado 
kėlės maszneles su bumasz- 
koms, keliolika insiutu banki
niu knygucziu, trijuose an- 
darokuose, kurios parodo buk 
turi sudėjus bankose arti 50 
tukstaneziu doleriu. Sena uba
ge gyveno poniszkai ir turi ke
liolika mūriniu namu.

Tokiu ubagu New Yorke ran
dasi suvirszum penki tukstan- 
cziai kurie isznaudoja isz žmo
nių szimta tukstaneziu doleriu, 
kasdien.

New York — “Norėjau pa
matyt didelia liepsna,” taip 
aiszkino 8 metu amžiaus B. Ro- 
zanskis, kuris aplaistes karasi- 
nu szlebukes Veronikos Bran 
deis, 12 metu amžiaus, instume 
ja in ugni kuria vaikai buvo 
užkuria. Mergaite nuo baisiu 
apdegimu mirė ant rytojaus 
Episcopal ligonbuteje. Vaikas 
likos paimtas po apgloba sūdo.!

Paklausė Geros Rodos
Palici jauto

Philadelphia, Pa. — Mikolas

Dvasiszkasis Greitas Bėgikas

Gil Dodds, dvasiszkasis studentas, isz Bostono, silsisi 
po greitam bėgimui Madison Darže. Jis pralenkė daugeli 
greitu bėgiku laike tuju lenktynių, nubėgdamas myle kelio 
in 4 minutas ir 8 sekundas.

in

Szimtai Žmonių Jeszko
Skarbo Užkasto 1848 

Mete Per Iszpana

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

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

Kada kareiviai pribuvo 
tūla kaimeli prie miesto An- 
zio, Italijoj, rado szita maža 
kūdiki sėdinti prie savo na
mo, kuris likos sudegintas 
per Vokieczius.

Rio Brancob, Brazilija, Piet.
Amerika — Laike Meksikonisz- 
kos—Amerikoniszkos Kares, 
1848 mete, kokis tai Iszpanas, 
Sekundino Guzzmao, buvo la
bai turtingas žmogus. Kada 
Amerikonai inejo in Meksika, 
daugelis kareiviu, kurie pabe- . , ,

. . v Aukso Altonukas, misziu maldos su
gO isz kariuomenes, užklupo tu- paveikslais, celuloidos kietais virszais 
la nakti ant Guzzmao gyveni- su gražiu kvietku ir kryžiaus atspau- 

. , , ... . -i dais, puikiais piesziniai, paauksuotosmo, apipleszdami ji nuo visko baltos ar marmulines spalvos> Tilžes 
G ypatingai daugybe pinigu spaudimo, $1.75; Vainikėlis, maldų 
kurie susidėjo isz Amerikonisz- knygeie, paveiksJuotos misziu maldos 

. kietais drūtais juodais virszais, 50c., 
ku doleriu. taipgi

■ - ■ $1.25;
$2.00;

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

ku doleriu.
Guzzmao, pasiszaukes in pa- 

. _ _ • Vijujmvo uuv uaiuica uiiiuuU;

gialba Amerikoniszkus karei- su daugeiiu paveiksiu, gražios stabios

minksztais juodais virszais 
Kanticzkos, visokiu giesmių, 
Gydyklos nuo baimes mirimo,

Fitler buvo pabėgės isz kalėji
mo kada ant medžiu da radosi 
lapai ir žiedai parkuose bet pri
jausdamas jog žiema jau prisi
artina o burdo nežinojo kur su
rasti, nes ne cento prie duszios 
ir kiszeniuje neturėjo, priejas 
prie stovinezio palicijanto ant 
kampo tare: “Sej, mister po
lis, manes reikalauja kalėjime 
nes turiu pabaigti atsėdėti 
bausme už vagysta.”

“Jeigu nori gautis in kalėji
mą tai turi susimuszti su kuo 
nors,” atsiliepe sargas.

Vos tai isztare kad sztai pa
juto kumszti Mikolo ant savo 
nosies, jog tasai net apsiliejo 
kraujais. “Laimėjai!” — pa- 
szauke palici j antas ir nuvede 
Mikoleli ant “fri burdo,” kur 
pasėdės szeszis menesius ilgiau 
ne kaip butu reikeja.

Szitas Žmogelis
Žinojo Ka Daro

Matafores, Tex. — Benas 
Kuricz, kuris ana diena ap-
vaiksztinejo savo 99 metu su
kaktuves gimimo, yra dėkingas 
kad atsiminė ant ateities ir nu
sipirko sau guzutes kurios jam 
užteks lyg pabaigai jo gyveni
mo. Benas yra dėkingas savo 
ilgam amžiui vien tik del to, 
kad gerdavo gera guzute, vyną 
ir alų o priek tam jis tankei 
ruko.

Tasai senelis eina gult 8 va
landa vakare, miega 12 valan
dų, valgo viską ir geria kas 
papuola.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

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

Vokiszkas Sznipas 
Eina In Suda

Hans Max Haupt, kurio sū
nūs likos elektrikiuotas kai
po Vokiszkas sznipas, praei
ta meta, Washingtone, dabar 
pats turės stoti ant teismo 
kaipo Vokiszkas sznipas. 
Haupt, ant deszines szalies, 
jau atsėdėjo 18 menesiu ka
lėjime.

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

vius, pradėjo vytis paskui ple- 
szikus, kurie matydami kad 
yra apsiaubti isz visu pusiu, 
paliko pinigus, pabėgdami in 
kalnus. Guzzmao atgavo savo 
turtą bet labai pradėjo rūpintis 
idant vela jam kas nepavogtu 
jo turtą. Pagal tenaitiniu gy
ventoju apsakymo tai Guzzmao 
turėjo apie du milijonus Ame- 
rkoniszku doleriu sidabre ir

raides, 50c.; Istorija Seno ir Naujo 
Testamento, su daugeliu paveikslu, 
25c; Iszganingi dūmojimą apie Sopu
lius Szventos Motinos, gražus skaity
mai, 35c.; Katekizmai, Poteriai ir 
Ministrantura del patarnavimo kuni
gui laike Szventu Misziu, 10c. arba 3 
UŽ 25c.; Tikras Szaltinis Ražancziniu 
Atlaidų arba kryžiokines karunkeles 
15c; Karves, ju nauda ir geresniu bei 
skanesniu suriu padarymas, su devy
niais paveikslais 25c; .Duktė Mariu, 
graži apysaka 25c.; Kaip Duktė Gy
vena Pustyneje 25c.; Virėja, Kepeja 
ir Prižiūrėtoja, knyga apie 450 viso-

aukse, kuriuos paslėpė urvo j e 
netoli namo. Po jo mireziai

kiu receptu $1.; Tūkstantis Naktų ir 
Viena, dalis I, 50c; Mikaldos Pasako
jimai Pranaszystes 25c.; Gudrus Pie-

žmones jeszkojo paslėpto skar- senukas, graži apysaka 25c.; Eusta- 
kijaus gražus apsakymas isz Pirmu 

b O bet nesurado. Dabar vela Amžiu Krikszczionybes arba Iszgan- 
atsinaujino jeszkojimas tojo ymas Szv. Kryžiuje, 128 pus., 35c.;
turto per szimtus žmonių toje 
urvo j e su vilczia atradimo tojo

Sveikata Ligoniams, knygele apra- 
szoma visokios vaistiszkos žoles 25c; 
Lengvas Budas Iszmokti Angliszkos

skarbo bet lyg sziai dienai j 
jeszkojimai yra beviltingi.

Prigialbejo Draugui
Nužudyt Jo Paczia
New York — Palicija suėmė 

Žydeli, Rubin Norkina, kuris 
prisipažino buk dalyvavo bjau
rioje žudinstoje. Norkinas pa
sakė palicijai buk mate kaip jo

Kalbos 35c.; Kabalas su Saliamono 
Nosia 10c.; Sapnu Knyga, su paveik
slais $1.25; Gyvenimas Marijos 35c.", 
Sapnas Marijos ant Kalno Alyvų 15c; 
Ražancziai: juodi medinukai po 25c; 
kukavimai, stiprios vielos su stacija- 
vu kryželiu, pailgi juodi poteriai po 
50c; Szkaplieriai: Karmelitu, Nekal
to Prasidėjimo, Szirdies Jėzaus, Szv. 
Traices, Sopulingos Brangiausio 
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-

draugas Abraomas Becker par- lankos trejankos po 85c., pakeliai su 
musze savo paczia ir kada tojix J į M. ZuKAITIS,
dejavo isz skausmo, inmete ja 336 Dean St. - Spencerport, N. Y. 
gyva in duobia, pripylė nege-j 
sintu kalkių ir užkasė idant 
kalkes sudegintu jos kuna. ' 

Atlikia taji darba abudu nu-’ 
ėjo in cigaru sztora kur Becke-1 
ris nupirko Norkinui cigara už 
prigialbejima. jam. atsikratyt 
nuo savo paezios nes jis norėjo 
apsivesti su kita. 

----o-----------
Pirkite Apgynimo Czedinimo 

Bondus ir Markes.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlio. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam* 
reikalams. Telefono Numeras 78. 
520 W. Centro St., Mahanoy City


