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Invazijos Armijos Franci jojV

v

Isz Amerikos - Nars"s B,oli"kas
5-tas KARES

PASKOLOS VAJUS

Birželio 12 Iki Liepos 
Stos D.

Washington, D. C. — Po vi
sas Suv. Valstijas, Penkta Pa
skola, Kares Bonu Vajus pra
sidės Panedelyje, Birželio-June 
12 d., ir baigsis Liepos-July 8 d.

Szi kare reikalauja daug pi
nigu idant supliekti musu prie- 
sza, kad kare greicziau pasi
baigtu ir kad musu vyrukai 
galėtu sugryžt in trumpa laika.

Kožnas privalo pirkti Bonus 
— Bonai padės musu vyrukams 
ir užtikrins musu Laisve!!! To
dėl Dede Samas sako: Amerika 
turi būti drūta! Pirkite Bonus 
su kožnu centu kuri galite su- 
czedint!!!

Bilijonai Paperosu Pa
dirbta Del Amerikonu

Washington, D. C. — Suvir-

Robertas Dicey 5 metu isz 
East Dedham, Mass., rodo 
kaip jis iszgelbejo savo bro
liuką Kenneth, 15 menesiu, 
isz deganczio namo.

Amerika Nenukens
Ant Apszvietos

szum 33 bilijonai paperosu ar
ba po 330 paperosu del kožnos 
ypatos Amerikoj likos padirb
ta del Amerikoniszku rūkytoju 
praeita meta.

Turtingas Valkata
New York — Kokis tai ap

driskęs valkata likos surastas 
pusiau suszales, kuris badai 
yra George Hogan. Kada ji nu
rėdė ligonbuteje, rado ant jo 
kėlės bankines knygutes, ku
rios parodo buk tasai valkata 
turi penkiolika tukstancziu do
leriu.

-----------□-----------
Tampa, Fla. — Naszlys Aud- 

ley Campbell, 82 metu senukas, 
apsipacziavo trecziu kartu, pa
siimdamas sau 18 metu mer
gina, Katre Walling. Jauna 
motere dabar pasiliko moczeka 
devyniolikos Campbello vai
kams, kurie yra daug senesni 
už ja.

Pataisome Pravarde 
Naujienoje

“Saules” nr. 44 buvo patal
pinta naujiena apraszant kaip: 
“Jaunas Lietuvys Iszsisuko 
Vokiecziu Nelaisvės” — apie 
Serž. Joną W. Runcel isz Grand 
Rapids, Mich. Pravarde turėjo 
būti Runcel o ne Runkel—Run- 
keliene, todėl mes praneszame 
skaitytojams kad tikrai raszo- 
si Runcel o ne Runkel. Atsipra- 
szome už padaryta klaida.

Italijos Karalius
Pavede Sostą Sunui ! dasi

Chungking, Kinija — Prie 
Hunan apskriczio Japonai ran- 

" ' i 25 mylės atstumti nuo 
Changsha, sako Kinu vyriau-

Rymas, Italija — Karalius sybe. Amerikoniszki eroplanai 
Viktorius Emmanuelius pave- bombardavo Japonu vietas ir 
de karaliszka sostą savo sunui, padėjo Kiniecziams sulaikyti' 
Karalaicziui Umbertui, kaip pirmyn žengianti priesza. 
buvo jis prižade j as Balandžio-i ----- —
March 12 d. jog atsisakys nuo Washington, D. C. — Ameri- 
sosto kaip tik Alijentai užims kos submarinai Pacifike ir Ry- 
Ryma, pavesdamas ji sunui. tu Mariose paskandino szeszio- 

lika Japoniszku laivu. Nuo
Suv. Valstijų;Pėdžios

Washington, D. C. — Ame
rikoj randasi suvirszum 18 tuk
stancziu biblijoteku, kurios 
randasi po visa sklypą. Tuose ; 
knygynuose randasi daugiau | 
kai 75 milijonai knygų, arba Į 
mažiau kai po viena knyga ant 
kožnos galvos. Kas meta pribu- 
na nauju knygų in tuos knygy
nus po deszimts tukstancziu.

Washington
Prez. Rooseveltas sako kad per 
praeitus 3 metus Suv. Valst. 
pastate apie 175,000 eroplanu.

Washington, D. C. — Suv. 
Valstijų Valdžios Finansų Ko
misija apreiszke kad ilgai lai
kymasis dabartines mokescziu 
skoles reiksztu panaikinima 
Amerikos Sociales ir Politines! 
būda. Sako kad Kongresasj 
idant sumažinti mokestis po i 
karo jau dabar turėtu pradėti 
mažinti valdžios iszlaidas.

London — Edith Robinson, 
32 metu amž., pati eroplanu le- 
kiotojaus, pagimdė kvadrukuš: 
tris dukreles ir viena sūneli.

Nužudė Savo Brolius
Price, Ga. — Isz nežinomos 

priežasties George Jackson, 50 
metu amž. ūkininkas, isz Woo
ley, nuszove ant smert savo 
tris jaunesnius brolius o ket 
virta sužeidęs, pabėgo nežine 
in kur. Szerifas su daugeliu 
žmonių jeszko žudintojaus.

Chicago, Ill. — Chicagos Lie
tuviu Kataliku Kunigu seimas 
atsibus Rugp. 23 diena. Pra
sidės su apeigomis Szv. Jurgio 
bažnyczioje.

Skaitykite “Saule”

Atidavė Vyra Kitai
Denver, Colo. — Mrs. A. Doo

ley, padovanojo kitai merginai 
savo vyra. Sude, laike perklau- 
sinejimo teisme ant persiskyri
mo, motere pasakė: kad už tai 
nuo vyro persiskyrė nes jis gy
veno su kita mergina. Tos mer
ginos tėvai melde jos idant per
siskirtu nuo vyro, kad jis galė
tu apsipacziuot su j u nuskriau
sta duktere nes neužilgio pasi
liks motina o kūdikio tėvu yra 
Dooley.

Plymouth, Pa. — Amerikos 
Lietuviu Rymo Kataliku Var
gonininku Sąjungos metinis 
seimas atsibus czionais Rug- 
piuczio 23 d.

submarinai jau pa
skandino 589 Japoniszku laivu.

ribuvimas nt
Kraszto Buvo

P asekmingas

S

Alimentams Sekasi Žiaurus Mu~ 
sziai Francijoj; Miestas Bayeux 
Paimtas; Vokiszkas Generolas

Rymas — Popiežius Pijus 
XII meldėsi per ilga laika kad 
Rymo miestas nebutu sunaikin
tas. Kada Alijentai inejo in 
miestą, Popiežius laimino ka
reivius ir po tam inejo in savo 
koplyczia atkalbėti padėkos 
maldas ir praszyti greitos ka
ro pabaigos.

Napolis, Italija — 5-ta Armi
ja eina prie ežero Bracchiano ir 
prie inlunkes Civitavecchia. 
Vokiecziai bėga adgal isz visu 
pusiu. Daug Italiszku miestu 
likos paimti.

London — Priesz invazija, 
Amerikoniszki eroplanai bom
bardavo Vokiecziu vietas Bou
logne ir Calais pakraszcziuose. 
Apie 2,200 tonu bombų likos 
numesta ant svarbiu vietų. An- 
gliszki eroplanai bombardavo 
Koelna dirbtuves.

RummeVas Nori Daugiau Ka
reiviu Prie Frontu; Amerikon* 

iszkas Laivas Paskandytas
Washington, D. C. — Ka- 

riszkas Departamentas prane- 
sza kad Amerikoniszkas trans
portinis 'laivas' su 504 karei
viais likos paskandytas Medi- 
terranian mariose. Laivas li
kos paskandytas 1 diena Ge
gužio.

LONDON — Utarninke, apie 3:20 vai. ry
te, Alijentu invazija prasidėjo. Keturi tukstan- 
cziai laivu su kareiviais ir kariszku materijolu 
priplaukė prie kraszto Francijos. Su pagialba 
kariszku laivu ir vienuolikos tukstancziu ero-

. Iplanu, kurie nesze kareivius, pribuvimas buvoMoskva — Rusai pranesza * t . , . .
kad 10,000 Vokiecziu kareiviu pasekmingas. Apie dvideszimt tukstancziu AIi- 
ir aficienu likos lumuszti pne • kareiviu nusileido isz eroplanu ir tuojaus 
laši, Rumunijoj nuo Gegužio 1 .....
3o d. iki Birželio 6 d. ėmėsi prie darbo, kariaut priesz Vokieczius. Ali-

Washington — Praeita Pa- 
nedelio ir Utarninko vakarus 
Prez. Rooseveltas kalbėjo per 
radio apie kare ir apie invazija.

jentai pribuvo in szali Normandy, tai yra, nuo 
sziaur-vakariu Francijos Kariszki laivai ir ero
planai pradėjo szaudyt isz armotu ant krasztu 
Francijos o eroplanai pradėjo bombarduot Vo-

Amerikoniszki Kareiviai Miega Prie Italiszkos Linijos

Nuvarginti Amerikoniszki kareiviai gauna trumpa pasilsi kada laikas pavėlina. Ran
dasi tik 400 mastu nuo kares frunto. Szaudimai jiems nekenkia. Atsigula jie in skyles, 
krūmuose ar duobėse, kada tik gauna proga priesz žengimą toliaus ant muszio.

kiecziu sargybos vietas kad Alijentu laivai su 
kareiviais galėtu pribūti ir isziipti ant kranto.

Isz Francijos — Alijentai paėmė Vokie
cziu drutviete, miestą Bayeux ir perkirto kelia 
in Caen, kur musziai dabar tęsęsi. Daug Vokie
cziu užmuszta ir paimta in nelaisve. Vokiecziai, 
matydami kad Alijentai artinasi prie Caen užde
gė ta ji miestą. Vokieczei pripažysta kad Alijen
tai jau užėmė 50 myliu fronto sziaur vakaru pu
sėje Francijos. Apie 102 Vokiszki eroplanai li
kos nuszauti per Alijentus in laika 21 valandų.

Pacifike — Generolas MacArthur prane
sza kad Mokiner, eroplanu stotis, ant Biak Sa
los likos paimta nuo Japonu, apie 810 myliu nuo 
Philippinu Salų. Daug Japonu likos užmuszta ir 
paimta in nelaisve.

ĮgT Suv. Vals., 5tos Paskolos Kares Bonu Vajus Prasidės Birželio-June 12 Iki Liepos-July 8 D.~W

____ ------------1------------------------u.
‘ t

____________________________U____________ ___ — .1 ■■■-.......-

Vieszpatyste.se


“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Kodėl Suv. Valstijose yra 

tiek daug persiskyrimu? Vaiki
nas su mergina sueina kur ten 
užkaboryj, vienas kitam patin
ka ir novos dega isz meiles. Ant 
galo vaikinas sako in mergina: 
“Apsiveskime o jeigu nepatik
sime vienas kitam, tai galėsi
me paimti divorsa.” Ir tokiu 
budu persiskyrimai platinasi 
po visa Amerika. Toki greiti 
apsivedimai yra priežastis (per
siskyrimu czionais. Sziadiem- 
niai apsivedimai yra niekučiu 
daugiau kaip ‘ ‘ apsivedimai 
ant iszbandymo.”

Garsus Italiszkas <
Antanas Cardarelli, kuris mirė į 
Neapoliuje, pergA 
tus, buvo geriausiu daktaru vi
soje Italijoj. Lyg paskutiniu 
savo dienu gyvasties gydė žmo
nes ir iszdestinejo mdksla uni-l 
versitete. Senukas turėjo su- 
virszum puse milijono pacijen- 
tu (ligoniu) ir tai visokio szta- 
nio žmonių, 'kurie ji laike už 
koki tai stebukladari ir raga
nių nes jis niekados klaidos ne
padarydavo apsvarstydamas

j Amerikos Raud. Kry-’ Pabrėžiamas Kariniu I 

yvenes 96 me- žiaus Paszalpa Lietuvoj Žinių Apsaugos 

Svarbumas

Bedantinius žmonis po smert 
laukia dangus nes in pekla, kur 
yra tik “veiksmas ir grieži 
mas dantų,” o kaipo neturinti 
dantų ir neturėdami kuom 
griežti, — nesigaus in taja vie
ta. — Ne tik svietas bet ir pek
la turi savo iszlygas.

Ant trijų dalyku galima pa
žinti iszmintinga žmogų: jeigu

Nuo Bugsejo men., 1939 m. 
Amerikos Baudonasis Kryžius 
siuntė civiliams karo paszalpa 
net in 41 skirtinga svetima sza- 
Ii. Del nekuriu priežaseziu ne
galėjo visada parūpinti tiek 
paszalpos kiek norėjo siunsti, 

, bet kur t ilk vei’ke, apsidirbo su 
j tuo vpatingu reikalu ipalaikv- 

Paskutineje savo kalboje jis , ‘ ' -J-'' J J damas savo paszialpos veiki-
kalbejo: “Esu 91 metu am- 
žiaus, turiu gera pomieti ir 
naudoju tik dvi gyduoles: pa-' 
imu pilule kas diena ant iszva- 
lymo viduriu ir puse gramo ve- 
ronalo nes negaliu miegoti. 
Nuo 40 lyg 70 metu, surūkiau 
po deszimts cigaru kas diena o 
kada buvau kelionėje tai da 
daugiau surūkydavau. Valgiau 
daug. Niekados nemėgau me-1 
sos ir kiausziniu ir valgiau ju i 
kuomažiausia. Maitinausi dau
giausia daržovėms ir vaisiais. 
Negeriau niekados vyno su val
giais ir geriau mažai kavos. 
Turiu pripažinti kad nemyle-

-$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 

50c., o aplaikysite knygas per paczta.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.Belaukiant sugrykimo karo 

tarnybos vyru isz invairiu ka
ro frontu pagal Kariuomenes 
ratini atostogų plana, Karo In
formacijos instaiga pranesza, 
kad tarp civiliu 'bus paaktyvin- 
ta propaganda 'kariniu 'žinių 
apsaugos svarbos supratimo. • 

Tuo pat metu 'karo pajėgos 
seks savo paties politika, in
struktuojant 'karius kaslink 

I kariniu informacijų, priesz 
jiems gryžtant in namus kaip 
pranesza Komitetas, sudarytas 
isz Kariuomenes, Laivyno, F. 
B.I., OWI ir kitu suinteresuotu 
agentūrų atstovu.

Civilio asmens kriterijus, 
Komiteto nariai pabrėžia, tu
rėtu būti szis: ar informacija 
jis girdėjo per radija, skaitė 

, laikraszczinose ar žurnaluose.
Jeigu taip, reiszkia, toji infor- 

Įinacija yra visuomenes nuosa- 
. vybe ir ja galima kartoti. Ta
cziau, jeigu girdėjo ta infor
macija, nuo ko nors kito, netu- 

Raportas iszleistas Balan-’refu fos žinios kartoti, nežin- 
džio men. pranesze, kad rim-' rjnt kaip nesvarbi, nieko bend- 
cziausia paszalpos užduotis, ro su karu neturinti, ar visiems 
kuriame Amerikos Baud. Kry 
žius Lietuvoje dalyvavo, buvo / • — ...
priežiūra Lenku iszkrausty tu komitetu veikia iszvien su vie- 
žmoniu, kurie jeszkojo prie
glaudos Lietuvoje ir kitose ar
timose szalyse karo pradžioje.

Amerikos Raud. Kryžius isz- 
leido $69,026 Lietuvoje padėti 
tiems pabėgėliams ir parūpinti 
maisto Lenku civiliams gyven
tojams kurie pasiliko Lenki
joj. Pinigai nupirko pupu, žir
niu, leszuku ir sūdytos kiaulie
nos. Kiti $3,902 praleisti Lat
vijoj Lenku paszalpai.

American Red Cross Hqts., 
Washington 13, I). C.

mus. i
Gyvybes iszgellbetos, szir- 

dies skausmai panaikinti ir vil
tis sugražintas žmonėms — ne- 
iszpasakytai svarbus karo pa
szalpos darbai. Doleriais ir cen
tais paszalpa per Baud. Kryžių 
karo iszteriotoms szalims nuo 

, Rugsėjo 1939 m. pasiekė $97,- 
. 180,196. Isz tos sumos $41,712,- 
1925 buvo Raud. Kryžiaus fon
dai ir reikmenys pagaminti ar-1 
ba aukoti Raud. Kryžiaus sikv-

* I liu. $1,033,113 kitos insteigos 
davė Raud. Kryžiui valdžia pa į 
rūpino $54,434,158.

suranda skafba ir jo neprisisa- sėdėti prie knygos nes ma- 
vina sau; jeigu randasi tik du- 110 mokslas ’buvo tik tada, ka

da sėdėjau prie ligonio.”.vienu su savo mylima, ja pa
guodos ir jos gero vardo neap- 
tersz ir jeigu radęs savo prie
sza nelaimėje, paduos jam ran
ka.

Daug yra kalbama apie pa
voju kokis grasina merginoms 
dideliam mieste bet žmones už- 
mirszta kad del jaunu vyruku

Isz savo bjauriu pasielgimu pavojingiausiu dalyku dides- 
yra •/gali iszsikalbet (priesz visa svie-' niuose miestuose 

ta ’bet priesz savo locna sanžine' jaunos merginos, 
negali iszsikal’beti. ::~

Pasiremti gali ant savo vie- 
' uos lazdutes bet ant szimto sve
timu žodžiu negalėsi pasirem
ti.

tosios

Nebijokie rėksnio žmogaus, 
bet saugokis kaip kirmėlės 
žmogaus, kuris negali tau žiū
rėti drąsini in akis.

Akyvi Trupinėki

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

Su

404 
50c 
kri- 
35c

ISZ 
isz- 
pa- 
35c 
Ne-

pažinstama ji atrodytu.
Apie 250 vietiniu apsaugos

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka

No. 103 
pirmutines
imta isz Lietuviszku užlieku. 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

No. 104 Trys istorijos, apie 
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- j 
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus 25c į

No. 106 Penkios istorijos, apie j 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, Į 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, Į

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tai- j 
pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma- | 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo Į 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vj- 

, savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
IJurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, ............................. j..........15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel-j 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; | 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel- 
nais; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka) ; Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus. . . .15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu .....................................15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu .............................................. 15c

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie ci- 

45 puslapiu....15c
No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 

ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ..............................................15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links- 

jmybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- , No. 160 Keturiolika istorijų apie 
mieras ir apie Bedali.

No. 129 Keturios
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
nūs prigauna. 58 puslapiu............15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus,

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
rius isz valenezijos; Kožnas daigtc.s 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras I Aržiuolas ir Uosis; Budyne; 
paeziuoms. 76 puslapiu

No. A33 Dvi istorijos apie Neužmo-1 No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
karnas žiedas ir Apie Drūta Alksni,; prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
62 puslapiu..........................................15cįszius; Kampelis duonos; Isz ko dideli

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi ponai. 105 puslapiu.......................25c
No. 162 Trys istorijos apie Baisi 

naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu.
22 puslapiu .....................................10c

No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka*

I us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;

44 pus. 
istorijos

. ---- -- ---- ----------— /-J
15c Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 

apie rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me-

Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Puiki 

20c ! pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c

Bostono knygyne randasi se
na Biblija kuri yra 400 metu 
seniūno o likos atspausdinta 
1544 mete. Jos verte apskaity
ta ant milijono doleriu. Tuju 
Libliju randasi ant svieto tik 
keturios: Amerikoj, Stutgarde,! 
Anglijoj ir Paryžiuje.

§ Mažiauses keturkojinis 
sutvėrimas ant svieto yra Si- 
berijos peliuke.

§ Medis ant dirbimo skry • 
nucziu del cigaru paeina isz 
Meksikos ir Centralines Ame
rikos.

Jauna pora ateina prie alto
riaus su baime bet nueina su... 
rupescziu, kas bus ateityje, — 
kalba senas filozofas. — Teisy
be.

§ Kanadoje randasi po že
me apie 134 bilijonai tonu ang
lių. Kas meta ten iszkasa apie 
milijoną tonu.

Jeigu turi sužiedotine arba 
priesza tai ne vien tik prasisza- 
link jiems isz kelio bet bukie 
jiems dėkingu lyg smert kad 
jie geidžia priimti “ 
žiu ant savo peeziu.

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

Raszant laiszkus in redakci- 
“Saules,” malonėkite isz 

aiszkint koki turite reikalą ir 
jeigu siuneziate pinigus, tai pa- 

Trys milijonai vaiku, kurie žymėkite už ka siuneziate juos, 
lankosi in Amerikoniszkas i 0 apturesiste geresni patarna 
mokslaines turi menkas akis, i vima jokio užvilkinimo ii 
pagal tyrinėjimą daktaru po ’ apsisaugosite nesmagumu. Ne- 
375 miestus. Isz 24 milijonu, kurie prisiunezia pinigu be jo- 
vaiku, tik puse pasidavė po|kk> iszaiszkinimo už ka pri 
daktariszku egzaminu o kita siunczia pinigus. Taipgi, ra- 
puse kenezia ant akiu ir apsi- 
leidineja moksle.

Nekurie profesoriai tvirtina 
buk skaitymas smulkaus dru- 
ko laikraszcziuose pagadina 
žmoniems akis ir turi naudoti 
akulorius.

sunku kry- Ja

szant laiszkus, jeigu geidžiate 
atsakymo, neužmirszkite inde 
ti markes del atsakymo, nes ki 
taip jusu laiszkas neaptures jo 
kio atsakymo. Laiszkus ir Pi
nigus visados siunskite ant szio 
adreso: Saule Publishing Co.,

MAHANOY CITY, PA.
Mirsztantis žmogus nereika

lauja praszparto ant kito svie
to. Bet daugelis žmonių negali 
malsziai numirti be jo.

Andrius J. Recklitis
PIRMOS KLIASOS SALUNAS 

206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

Universitetuose ir kalegijo
se valdžia paskiria tam tikra 
kambarį del merginu kurios ru
ko. Bet nevisur merginos spi- 
resi rūkyti kada lankosi in laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip 

mokslus.

Einu 
Kas tenai 

Tai geriausia Lietuvisz- 
Jis už-

Jonai kur taip skubiniesi? 
pas p. Andriu Reckliti. 
naujo yra?
ka užeiga del visu Lietuviu.

gi minksztus gėrimu ir kvepianezius 
cigarus. Visi pas p. Reckliti, 206 W. 
Centre St., MAHANOY CITY, PA.

tinemis civilinėmis, auklėjimo 
ir darbo grupėmis, kad iszple- 
tus szi ipersei'gejima kuo pla- 
cziau. Be to, szioji programa gonus. 
yra ypatingai platinama per 
kariu organizacijas ir keliavi
mo bei susisiekimo agentūro
mis, su kuriomis gryžta kariai 
be abejo pirmiausia susidurs.

Tielk Kariuomene, tiek Lai-'knris buvo protingesnis už savo poną
. n -«  1 2— 1 Ka

Visuomenei Bus Rodo
mos Trys Naujos 

Kovos Filmos

61 puslapiu .................................. 15c
No. 127 Trvs istorijos anie Duk

tė nustvniu: Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skunutis. 60 pus... 15c

Trys? Karo Departamento 
mm. kovos filmos, dar iki sziol į e t-1
nerodytos visuomenei, dabar, 
pradedant nuo Birželio 1 d.,1 
bus prieinamos ’bendruomenei 
bei organizacijų naudojimui, 
suinteresuotu rodyti jas per 
Penkta ji Karo Bonu Vaju, Bir
želio 12 — Liepos 8 d. laiko-, 
tarpyje. Filmos yra: “Report 
from the Beachhead,” atpasa
kojimas Anzio invazijos Itali
joje; “Beport from the Army, 
Air Forces,” rodanti 8-taja 
Oro Pajėga didžiuose oru itž- 
klupimuose virsz užimtosios 
Prancūzijos ir Vokietijos ir ei
tąją Oro Pajėga ’kovoje virsz 
Port Moresby, New Guinea; ir 
“What Malkes a Battle,” ro-1 
danti pasiruoszimus ir iszpil-j 
dymus invazijos in Marshall 
salas, sujungtomis žemes, juros 
ir oro jėgomis.

Karo Informacijos Instaiga 
pranesza 'kad' sziu filmu rody
mui parengimai 'buvo padaryti! 
Karo Departamento ir Valsty
bes Iždo kooperavimu. Pra- 
szant pagiallbos rodyti szias 

reikalingus intaisy- 
vietines 

arti-

vynas turi iszdirbe savo apsau
gos programas.

Laivynas daugiau ar mažiau 
nuolatos aulkleja karius ant sa
vo laivu. Gi Kariuomene daro 
tai dviem atvejais: pirma —

i priesz kariui apleidžiant karo 
i laiika, ir antra — .padengti vi
sus pirmojo trukumus — ka
riui atvykus in szi kraszta in If*J ’ priėmimo centrus, priesz ipat 
jam iszvyikstant in namus.

filmas ir
mus, suinteresuotos 
grupes turi kreiptis in 
mįausia 16 mm. filmu bibliote
ka ar in vietini U. S. Valsty
bes Iždo Karo Finansų Komi
tetą (War Finance Committee 
of the U.S. Treasury). Laike 
5-tojo Karo Bonu Vajaus fil
mos bus duodamos veltui.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Naszlaites Rauda

Tėvai iszmire,
Nameliai tuszti,

Žaliam sodelyj,
Vaikeliai kuszti.

Anksti ryteli, •Z 7

Gaideliai gieda,
Man naszlaitelei,
Aszaros rieda.

Kurie neturit
Tėvo, motutes,

Eikit klausyti
Balso gegutes.

'Girios gegute,
Grandžiai, kukuoja;

Man naszlaitelei
Vargus vokuoja.

Eisiu ant kalino,
Ant tu kapeliu,

Kur palaidoti
Mano tėveliai:

Kelkis, teveli,
Isz tu kapeliu,

Ar-gi negirdi
Verkiant vaikeliu?...

Girdžiu, kad veikia,
Girdžiu dejuoja,

Kapan ateja
Vargus rolkuoja.

Einu in lauka —
Sunkus darbeliai,

Pareinu namon,
Bustus žodeliai.

O tie žodeliai,
Szirdele graužia;

Sunikus darbeliai,
Bačkeles laužo.

SKAITYKIT
“SAULE” ‘

PLATINKI!!
Szvencziausia Pana 
Dangiszlko dvaro, 

Priimk naszlaite 
Po globa savo.

Veskie prie Dievo
Ir vis molkykie, 

O po sziu vargu, 
Dangun priimkie.

Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
143 puslapiu..........................................15c
j No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidutis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus................15c

No. 140 Keturios istorijos ame 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi;
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna.
64 puslapiai ....................................... 20c

No. 141 Keturios istorijos apie 
j Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu....................................... 15c

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu 

..........................15c
No. 144 Penkios istorijos apie Ra- 

, nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 

\ Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
, dina. 61 puslapiu

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
’ szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 

maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu........ 15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. 
Nikitas . 61 puslapiu.................... 15c

No. 147 Trys istorijos apie Raga
na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu..................20c

No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir 
Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu ........................................................15c

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis ; Ant keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................... 15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas 

karalium. 61 puslapiu ..................15c
I No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu...............................................15c

No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti: Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu .............................................15c

No. 1 58 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabe 
gele; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis 
60 unstaniii ...................... 1 Kf

R-2 ir C-2 Gazolino Ra
cionavimo Kuponai 
Nuo Birželio 1 d. Ne

begalioja

į UB , JL'U c*I KCuLil 1 f 0VIVVH9 V CIBA 14,

; Pasaka apie , iazreiksztas Razbaininkas; Žydai kal
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25c

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus.....................................15o

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba: Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta levu; Per ta
msybe in szvieša; Fasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ..............................................25c

No. 171 Vieniolika puiku istorijų
15c (su paveikslais), apie Džiaugsmas 

ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia; 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu.. 25c

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu .............................................. 15®

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz- 
davineti pinigus. 45 puslapiu 15c

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Pieinenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu< 
rtai;
Preke

Keletą Juoku ir Paveikslo.
......................................................15a

Adresas

Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Penna

instaigose iii inventorių kupo
nus priesz Birželio 10 d. Distri- 
butoriai privalo deponuoti 
sziuos ’kuponus savo racionavi- 
mo banku sanskaitose priesz 
Birželio 20 d.

Atėmimas galiojimo B-2 ir 
C-2 kuponams, palieka apyvar
toje tiktai serijomis numeruo
tus B ir C kuponus. Tacziau O 
PA pabrėžia, kad serijos nu
meriai ‘kuponams toli gražu no
pal iuosuoja automobilistus nuo 
pareigos pasiraszyti kiekvie
na kuponą. Užiaszymas vals

tybes ir license numerio ant 
I kiekvieno ’kupono ir toliau pa- 
' silieka vienintelis būdas kou- 

kuponai jlroliuoti nelegalu gazolino ku
ponu naudojima. —OWI

Kainu Administracijos In
staiga pranesza, kad B-2 ir C-2 
gazolino racionavimo 
t.y., senojo-tįpo B ir C racioną-Į 
vimo kuponai be serijos nume-! 
riu, nustos galioja nuo Birželio Del Musu Skaitytoju I 
1 d. Papildomi racionavimo ku- -------
ponai atnaujinti nuo Kovo 1 d.
buvo iszleisti serijoms-nume- ja vieta, visados atsimykitt 
motiems B-3 ir C-3 'kuponams,'
B-2 ir C-2 nesuvartoti kuponai su senu, 
gali būti atnaujinti.

Tokiu 'kuponu savininkas ga
li juos atneszti in vietine Karo Į budu aplaikysite greieziau ju 
Kainu ir Racionavimo lustai J su Pacz^a ir laikraszti. Jeigu 

' ga iszkeitimui. Instaiga arba padarysite, tai neturėsite 
isz'keis tuos kuponus galiojau-! jokio ergelio sau ir del mus 

'ežiais, arba pervertins myli u: Acziu visiems.
'skaieziu ir iszduos papildomai SAULE PUB‘ co’ Mahan°y Citr> Pa- 
‘ naujųjų kuponu tacziau nedau
giau pateiktųjų senu kuponu.

Gazolino stotvs, kurios gavo 
B-2 ir C-2 'kuponus priesz Bir
želio 1 d. turi juos inteikti savo 
gazolino prekiautojams arba 
iszkeisti juos atitinkamose ju

Jeigu persikraustote in nan

,1 prisiunsti nauja adresa drauge 
Jeigu turite numara 

kokioje dalyje miesto gyvena 
te tai ir ta prisiunskite, tokiu

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

20 Centai.
SAULE PUBLISHING CO.,

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIŪS
. Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagai 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. Pinigui 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

Tikriausia Kūrykla
Sudėjo Cigonką isz Egipto, Ru
biną Sulva. Dr;l vyru ir moterų.

or VISOS TRYS 
KNYGUTES 

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.
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Viename mieste gyveno du 
sziaucziai kurie vadinosi vie
nas Teisybe o antras Neteisybe. 
Karta jiedu sutarė eiti svieto 
pažiūrėti. Pasienio sau reika
lingus daigtus' ant keliones, 
taipgi pasiėmė ir krepszius, po 
tris 'kepalėlius duonos ir pini
gu, kiek katras turėjo.

Tai]) iszsirengia ėjo jiedu 
per kalnus ir girrias ant galo 
pailso ir valgyti iszalko. Kada 
jau ant galo pailso, sėdosi po 
dideliu aržuolu ir rengėsi val
gyti. Neteisybe tare in savo 
drauga: ’

— Ar žinai ka, 'broli, dabar 
suvalgykim tavo duona o po 
tam valgysim mano.

Teisybe nielko blogo nemis- 
lydamas greitai sutiko ant sa
vo draugo patarimo ir taip jo 
duona suvalgė. Po keliu dienu 
keliones, kada Teisybes duona 
pasibaigė, Teisybe kalbėjo Ne
teisybei:

— Žinai ka, broli, mano duo
na jau pasibaigė, dabar duok 
tu savo duonos.

— Asz turiu duonos tik del 
saves o ne del tavęs, — žiauriai 
atkirto Neteisybe.

Teisybe, norėdamas valgyti 
be paliovos melde savo draugo 
duonos. Ant galo Neteisybe 
jam tarė:

— Ar duosi sau iszlupti vie
na aki tai asz už tai duosiu tau

medi po kuriuo musu žinomas 
sziauczius Teisybe sėdėjo.

Kada plesdejimas apsimal- 
'szino, vienas isz juodvarniu 
prakallbejo:

— Ka gero broliai girdėjote 
pasaulyje? — 'klausė juodvar
nis.

— Nieko naujo, — atsake an
tras juodvarnis. Musu karalys
tėje, kur asz gyvenu, serga ka
ralaite ir niekas jos negali isz
gydyti, kiek buvo daktaru, vi
si pamėtė vilti ja iszgydyt. Ka
ralius apgarsino kad kas ja isz- 
gydytu, žada tam duoti ja už 
paczia ir puse karalystes.

— Tai mažas daigtas, — at
sake pirmutinio juodvarnis. Po 
jos lova, yra sienoje urvą, ten 
yra užsiigyvenusi pikt-varle 
kuri leidžia karalaitei savo 
nuodijanti kvapa ir nuo to ser
ga karalaite. Kad kas žinotu 
lai ta pikt-varle užmusztu ir 
karalaite pasveiktu.

— Musu karalystėje, kur asz 
gyvenu, — kalbėjo treczias 
juodvarnis, — sostapyles mies
te pražuvo vanduo ir dabar vi
si gyventojai kenczia dideli 
varga nes turi vandeni vežti 
per 50 myliu ir katras žmogus 
apsiimtu jiems atrasti vandeni 
tai gautu brangiai užmokėt.

— Tai menkas dalykas, — 
kalbėjo pirmutinis juodvarnis, 
— kad kas žinotu visudidžiau-

vyru kiek tik jis nori, kad tik 
kogreicziausia jis galėtu at
rasti vandeni nes žmones ir gal
vijai baigia trokszti neturėda
mi vandens.

Ant rytojaus sziauczius dar 
miegojo o pulkas žmonių su vi
sokiais inraiikiais lauke ant 
prisakymo. Sziauczius atsikė
lęs ir apsiszvarines nuvede vi
sa ta žmonių minia prie virsz- 
mineto namo ir liepe ji ardyt. 
Darbininkai iszgirde kad nu
griovus ta narna atsiras van
duo, ėmėsi su tokiu smarkumu 
kad in pora dienu namo neliko 
ne ženklo. Po tam sziauczius 
liepe kast toje vietoje ketur- 
kampine duobe.

Vos tik pakasė keletą pėdu 
tuojaus pradėjo verstis grynas 
ir szaltas vanduo. Žmones isz- 
vyde vandeni puolėsi su verks
mu gerti, kitas ir smerti gavo 
begerdamas. Kur stovėjo na
mas iszpludo tiek vandens kad 
pasidarė puiki upe kuri teka 
dar ir sziadien.

Sziauczius Teisybe už savo 
ciarba aplaike pilna maisza 
raudonųjų. Tuojaus nusipirko 
poniszkus ruJbus, pora geru 
arkliu ir karieta, pasisamdė 
važnyczia ir iszvažiavo in ta 
karalyste kur sirgo karaliaus 
duktė.

i Po dvieju menesiu keliones 
pribuvo in sostapyle ir apsi-

Vėliavos Diena Birželio 11-ta d.

Birželio-June 14 d. pripuola Vėliavos Diena arba die
na paskirta pagerbimui Amerikoniszkos vėliavos kuria ne 
tik mes gerbiame bet ir visas svietas jau ežia link jos di
džiausia paguodone. Yra tai ženklas lygybes, laisves ir 
broliszkumo.

kambarį kur gulėjo karalaite ir 
liepe visiems iszeiti isz mieg- 
stubes o kada pasiliko pats 
vienas, ėmėsi už darbo. Tuo
jaus atrado mure skyle o kada 
ta iszgriove, rado didele pikt
varle kuria nieko nelaukdamas 
nudure ir ant deganezio pe- 
cziaus užmėtės sudegino. Po

Neteisybe girdėdamas ta ju 
kalba neiszkente ir prakalbėjo:

— Asz ir dabar girdžiu.
Juodvarniai iszgirde Netei

sybe kalbant, nulėkė visi nuo 
medžio ir sudraSlke ji ant smul
kiu trupinėliu ir patys nulėkė 
savo keliu.

Sziauczius Teisybe leido

Kaip iszdaro Montkarmu viena 
boba.

Ir szirdeles tai]) negražei, 
Jog to nenukenezia Lietuvei. 
Tas dėjosi ant vieno stryto,

Daugelis praszytoju atvyko su 
tėvais, kuriu sutikimas yra rei
kalaujamas, nuo tada kai WSA 
sumažino amžiaus reikalavi- 
ma, instojautiems apmokymui

kepalėli duonos?
Teisybe, būdamas baisiai isz- I 

alkes, sutiko ant to ir davė sau 
iszlupti viena aki už ka Netei
sybe jam davė kepalėli duonos 
kuri Teisybe gavės, godžiai su
valgė.

Po keliu dienu keliones vela 
alkis pradėjo musu keleivius 
spausti.

Neteisybe atsisėdo ir gar
džiai valgė duona o Teisybe, 
neturėdamas ka valgyt, vela 
melde nors szmotelio duonos.

Po ilgam praszymui Neteisy
be tarė: “Duok iszlupti savo 
antra aki ir vela gausi kepalėli 
duonos. ’ ’

Teisybe, alkio prispaustas, 
sutiko duoti iszllupti ir antra 
aki, kad tik bada apmalszinti.

Tuoj Neteisybe iszlupo jam 
ir antra aki ir numėtės kepa
lėli duonos nuėjo savo keliais, 
palikdamas savo drauga vidu
ryje tamsios girrios.

Teisybe suvalgęs savo duona 
bandė eiti bet neturėdamas 
akiu negalėjo ne žingsnio ženg
ti ir apeziupinejas su rankoms 
stora medi, sėdo po juom ir 
graudžiai verke. Taip jam be
sėdint užėjo naktis, viskas ap
tilo, tik kur ne kur apuokai ir 
pelėdos rėkdavo. Apie dvylikta 
yalanda iszgirdo smaiku oszi- 
ma ir plesdejima virsz savo 
galvos. Buvo tai trys juodvar
niai, kurie atlekia sutapę in ta

šia narna mieste, nugriautu ir st°J° vienam isz gražiausiu 
jo vietoje pradėtu kasti, isz ten vieszlbucziu ir tuojaus per siun- 
pradetu bėgti upe ir gyvento- tini davė žinia karaliui kad pri- 
jai turėtu vandens iki valiai. į buvo gydytojas isz kitos kara-

— Dabar, — kalbėjo pirmu-j b’stes kuris žada iszgydyti ka
linis juodvarnis, asz jums pa-, raliaus duktere.
sakysiu kad szianakt kris isz Karalius iszigirdes apie toki 
dangaus rasa, kad žmones Iku-1 garsinga gydytoja, tuojaus im
rie yra akli žinotu, tik akis pa
teptu ir butu sveiki.

Juodvarniai pabaigia savo 
kalba pakilo ir nulėkė o mums 
žinomas sziauiczius Teisybe at
sikėlė isz po medžio ir po žoly- * 
nūs pradėjo szlapinti savo ran
kas ir tepti akis. Vos tik pora 
kartu paszlapino akis, tuojaus 
paregėjo szviesa.

Teisybe, atgavės regėjimą 
puolė ant keliu ir karsztai pa
dykavo jo Vieszpacziui Dievui 
už prisiunsta pagelba. Po tam 
ramiai naktį praleido po tuomi 
paežiu medžiu. Kada saule už
tekėjo, musu Teisybe jau 'buvo 
ant kelio ir ėjo tiesiog in ta 
miestą kur nebuvo vandens.

siuntė savo vyriausia ministe- 
ri liepdamas gražiai užpraszyti 
ji in paloviu.

Sziauczius, gavės užkvietima, 
pasidabino kuoszvariausiai ir 
stojo priesz karalių.

Karalius szirdingai pasvei
kinės sziaucziu klausė: “Ar tu 
sunau, turi vilti iszgydyti ma
no vienturte duktere nuo ku- 

'rios jau visi gydytojai atsisa
kė?

— Taip yra Szviesiauses 
Karaliau, asz tik del to ežia ir 
atkeliavau, kad su pagelba 

j Dievo jusu duktere iszgydyti 
•ir jums padaryti netikėta 
■ džiaugsma. ’ ’

— Buk geros mislies, mano
Po ilgai ir vargingai kelionei 

pribuvo Teisybe in sausa ji mie
stą ir nusidavė tiesiog pas bur
mistrą ir pasakė jam kad jis 
gali tam miestui suteikti dau
gybe sveiko ir gardaus van- 
clens. Burmistras tuojaus su- 
szauke miesto rodininkus ir ap
sakė kad ežia randasi galiu- ( szirdies plakimas buvo jauezia-' 
ežius kuris žada atrasti del mas. Sziauczius apžiurėjo visa 
miesto vandeni. Rodininkai nu
tarė užmokėti tielk, kiek tik jis 
reikalaus.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

tam davė karalaitei pastipri- 
naneziu laszu ir atidaręs lan
gus inleido tyro oro. Už valan
dos karalaite atidarė akis ir 
pradėjo kalbėti.

Kada dažinojo karalius kad 
jo duktė pradeda pasveikti, isz 
džiaugsmo nežinojo ka daryti,

linksmai savo dienas, nepoil- 
gam numirė karalius, jis ap
ėmė visa karalyste ir laimingai 
vieszpatavo. Susilaukė 'keletą 
sunu ir viena duktere: ju anū
kai dar ir sziadien vieszipatau- 
ja.

ir verke ir juokėsi.
Už menesio laiko karalaite 

visiszlkai pasveiko o karalius 
prisakė savo tarnams rengti 
vestuves. Vestuves buvo labai 
iszkilmingos ant kuriu priva
žiavo daugybe visokiu svecziul 
kurie linksminosi per isztisal 
sanvaite. Po vestuvių karalius 
pavedė viena savo paloviu ir 
puse karalystes del Teisybes.

Viena diena sziauczius su sa
vo jauna paczia iszvažiavo ap
žiūrėti miestą ir smagiai pasi- 
važinet: Važiuodami viena gat
ve sziauczius Teisybe iszvydo 
savo drauga Neteisybe stovinti 
ant kampo gatves. Neteisybe 
buvo nuplyszes, suvargęs ir

sunau. Jeigu tau Dievas padės 
ja iszgydyt, gausi ja už paczia 
ir puse mano karalystes.

Po tam pasikat.įėjimui sziau
czius liepe save nuvesti pas 
serganezia karalaite. Karalai-1 

! te gulėjo vos gyva su užmerk- 
I tomis akimis ir tik lengvas

Adresus Gyvenimo

matyt buvo jau nuo keliu dienu 
nevalgęs. Teisybe jo pasigaile- 
jas pasiszauke pas save. Netei
sybe, iszvydes savo drauga pa
sirengusi karaliszkuose rūbuo
se, persigando ir puolės ant ke
liu pradėjo perpraszineti už 
padaryta skriauda. Teisybe 
Liepe jam keltis ir pasakė kad 
jis jam dovanoja ir apsakė jam 
apie savo gilinki, kokis ji pati
ko, dar iszsiemes davė jam 
maszna pinigu ir nuvažiavo to-

Po tam burmistras paszauke
sziaucziu Teisybe in sale rodu 
ir liepe apreiikszti rodininkams 
ka jis mano padaryti.

Sziauczius atsistojas prakal
bėjo tais žodžiais: “Guodotini

Tieji kurie persikrausto to liaus.
kitas vietas arba iszvažiuoja is 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neui

Neteisybe apėmė didelis už- 
vydejimas kad jis savo dran
ga buvo palikes girrioje o jis 
dabar tokiu ponu pasiliko. Nie
ko nelaukdamas apleido miestą

ponai, pagal apreiszkima Die- mirszta paduoti ir savo sena 
vo asz jums atrasiu vandeni, adresą, o tuom palengvinsite 
tiktai man turite duoti nors ties 1
szimta vyru kad asz galecziau kur tokis žmogus gyveno. To-

ir ėjo tiesiog in girria kur jis 
buvo palikes savo drauga Tei- 

kitaip negalėsime surasti sybe. Susijeszkojo ta aržuola ir
atsisėdės lauke nakties. Apie

lengvai nugriauti ta visudi-ldel, jaigu permainote savo gy 
džiausią narna kuris stovi pa-| venimo vieta, raszant in rėdys 
ežiam viduryje miesto nes tik j te kad permainyti Jusu adresĄ 
po tuom namu asz jums galiu paduokite taipgi ir savo sena
rasti vandeni.” iadresa, kur kitados gyveno.

Rodininkai jo kalbos iszklau- mums darba ir daug ergelio!
šia prižadėjo duoti jam tiek Saule, Mahanoy City, Pa.

BALTRUVIENE

vienuolikta valanda atlėkė vėl 
tieji trys juodvarniai ir pradė
jo tarp saves kalbėti:

— Broliai, kas-gi galėjo gir
dėti musu kalba, kad ka mes 
kalbėjome, viskas jau yra isz 
pildyta.

Viena bobelka posmertine 
gavo, 

Tuojaus po szermenu ir 
atsigavo,

Vaiku sayo iszsižadejo,
Ir pasiutisžkai gyventi 

pradėjo,
Badai be szliulbo su kitu 

gyvena,
Ir prasimanė narna, 

Dabar pastojo didele ponia, 
Su kepure prieiti prie jos 

negali.
Taigi, biednas tas vyras, 

Buna ant tiek paežiai geras,
| Iii drauguves kėlės insiraszo, 
1 Žinoma, pati to labai praszo;
Kad po smert kelis szimtelius 

turėtu,
, Bado ir Vargo nevos ne'kentetu, 

Bet ežia kitaip stojasi,
Tuojaus parėdus visokius 

provijasi, 
i l.aksto kaip uodeiga pasvilus, 
Rodos ant kito svieto užgimus, 
Vyrai turi gerai apsižiūrėti,

Del vaikeliu po smert ir-gi 
užraszyti,

Ba dalis priguli ir del vaiku, 
Ne del priplaki u kokiu.

* * *
O kad ja pagriebtu kvaraba,

Tikrai nežinau, badai
Nežine kas jai buvo, 

Ar tik bene svaiguli negavo. 
Kaip baidykla apsikudlojus, 

Akys perverstos, apsikudlojus, 
Baisu buvo žiūrėti, 

Reikėjo visiems pasibjaurėti.
Kad hutu nepasigerus, 

Butu tokiu funin nepadarius, 
O 'kad tu bobelka prasmegtum, 
Ir nuo girtavimo sudegtum.

* * *
NeUžkabinekit i >obos,

O neturėsite triubelio niekados, 
Viena'boba prie aiderio stovėjo 
ir tame laike kokis vyras pro 

szali ėjo, 
Boba per szposa ka toki 

prakalbėjo,
Tam vyrui to tik ir reikėjo.

Ir jis ja užkabino,
O tas buvo niekis del vaikino, 

Boba in grinezia inejo,
Savo vyrui apie tai pakalbėjo, 

Ir sake, kad nedovanos, 
Pas vaita teisybes jeszkos.

Buvo juoku invales, 
Net ant pagalios, 

Abudu pusiau kasztus užsi
mokėjo, 

Ir kaip muilą suvalgia nuo 
vaito iszejo.

Apie ta prova da nutylėsiu, 
Del saves viską pasiliksiu, 

Juoku tiktai padare, 
Amerikonams akis atidarė.

Mat apie tokes funes da nebuvo 
žinoja, 

Tai da ir sziadien kvatoja.
Po tu provu,

Buvo da kitokiu vaidu, 
Bet ta ant toliau paliksiu, 

O apie ka kita paimsiu.
* * *

Detroite per czesa velneva 
darosi,

Kur bobos su savo vyrais 
barasi,

O tai vis per ta treczia 
priežasti, 

Nesutikimai tarp poru esti.
Asz tik tiek pasakau, 

Ba gerai žinau,
Jeigu butu sztant vyrai, 

Butu tarp poru gerai.
Jeigu vyras nori boba gera 

turėti, 
Turi gerai apsižiūrėti,

Su Italijonais neduoti lakstyti, 
Tegul duoda su diržu per 

sėdynė, 
Jeigu prasikalsta vaikine, 
Kaip už tokius darbus 

nedovanos, 
Bus kolba gera visados.

Daug Jaunuoliu Stoja 
Savanoriais Apmoky

mui In Prekybos 
Laivyną

Karo Plukdymo Administra
cija (War Shipping Adminis- 

įtration) pranesza, kad Jungti
niu Valstybių 40 miestu per 
paskutines kėlės dienas U. S.

I Plaukiojimo Tarnybos instoji- 
mo instalgose (Maritime Ser
vice enrollment offices) atsi
lankė 7,000 jaunuoliu tarp 16 ir 
17V> metu amž. Maždaug 600 
jaunuoliu isz tos amžiaus gru- 

1 peš jau paruoszti ir jiems insa- 
kyta tuojau pat vykti in U. S. 
Maritime Service apmokymo 
stotis.

WSA virszininkai pareiszike, 
'. kad tai yra didžiauses naujoku 
skaiezius nuo pat szio karo pra-

isz ryto.jin prekybos laivyną.
WSA parejszke, kad jaunu 

vyru priėmimas apmokymui 
yra jau senai investas paprotis. 
Daugeli motu Didžioji Britani
ja, Norvegija, Danija, Prancū
zija ir Szvedija turėjo plaukio
jimo kadetu ir jūreiviu mokyk
las ir laivus, kuriuose paruosz- 
davo jaunuolius juru karjerai 
ir tuo aprūpindavo tuos krasz- 
tus gerai apmokytu ir iszlavin- 
tu plaukiojimo personalu.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas 
^Velnias
TIKTAI,. . . 50č

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa.

Sziame pavojingam laike, 
tavo Tėvynė reikalauje tavo 
paszialpos. Pirkie Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes.

Siuncziant pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jum® 
dėkingi už tai ir neužmirszkita 
ateityje, kada siunsite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderius 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima monejr 
orderio. Acziu visiems.
Saule Pub. Co* Mahanoy City

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00 

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

O7" “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatysteses

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

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

ISTORIJE apie Gregorius 
-----------------  Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25£ ::
SAULE PUBLISHING; CO., 
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

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

džios ir pralenkė bet kuriuos
ankstyvesnius instojimo pra- ’ Pirkite Apgynimo Czedinimo 
szymus už ta pat laikotarpi. Bondus ir Markes.
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Žinios Vietines!Studentai Sziadien Aplaiko Kitokes Diplomas James V. Forrestal

— Subatoje pripuola Szv. 
Margaritos, karalienes.

— Suv. Valstijų 5-tos Pa
skolos Kares Bonu Vajus pra 
sides Panedelyje, Birželio- Ju- 
liiaus 12 d., ir baigsis Liepos- 
July 8 d. Kožnas privalo pirkti 
Bonus nes Bonai padės musu 
vyrukams ir užtikrins musu 
Laisve!

— Kapralius Teofilia Bocz- 
kauskiute, kuri randasi tarnys- 
toje San Diego, Kalifornijoj, 
lankėsi pas savo motina Suža
lta Boczkauskiene, 338 AV. Ma
hanoy Avė. Kap. Teofilia turi 
užsiėmimą prie Moterų Marinu 
kaipo komunikacijos operator- 
ka.

t Laidotuves a.a. Juozo Na
vako, isz Shoemakerio, kuris 
mirė Nedelioj, atsibus Subatos 
ryta su apeigomis Szv. Juozapo 
balžnyczioje 8:30 vai., ir bus pa
laidotas parapijos kapuose. 
Graborius Traskauskas laidos.

— Cukraus ženklelis nr. 32, 
knygutėje nr. 4, bus geras nuo 
BiiJželio-June 16 d., ant 5 sva
ru euikraus.

J Laidotuves a. a. Vinco 
iValincziaus, kuris mirė Pane- 
delyj, atsibus Subatoj 9:30 vai. 
ryte, isz namu, su apeigomis 
Szv. Juozapo bažnyczioje, 10 
yah, ir palaidotas parapijos 
kapuose. Graborius L. Traskau
skas laidoja.

—• Szv. Juozapo Mokyklos 
Vaikucziu Mokslo Metu Užbai
gimo Programas atsibus szia 
Nedelia parapijos svetainėje, 
7 vai. vakare.

— Szia Petnyczia, 7 vai. ry
te, sekanti 26 vyrukai iszva- 
žiuos in Allentown, Pa., ant 
daktariszko peržiūrėjimo isz- 
tirti ar yra tinkami ant karisz- 
kos tarnystes:
Isz Mahanoy City, Pa.

Harold C. Blackwell, Charles 
Stride, Ronald E. Maurey, 
Francis J. Downey, William R. 
Terrill, Louis J. Pieciano, John 
J. Bross, Cyril ĮJasara, Alphon- 
sus J. Marsincavage, Paul Kli- 
mowitch, Edward Al. Strasava- 
ge, John J. Evans, Ivor D. 
Rhoades, Peter J. Busaitis ir 
Joseph J. Heffner.

Naujas Suv. Valstijų Lai
vyno Sekretorius užėmė mi
rusio Sekretoriaus Knox 
vieta.

ir univer- 
aplaikinet

Vakacijos ir užbaigimas mokslo mokyklose 
sitetuose jau ežia bet szimet studentai vietoje 
diplomus, tai aplaikineja paszaukhnus in kariuomeniszka 
tarnysta.

Ponia Alarijona Sebestinie- 
likos užmusztas ne, isz Akron, Ohio, raszo: — 

Prisiuncziu pini
gus už laikraszti “Saule” be 
kurio man butu labai liūdna 
sziose dienose kada mano bran
gus sunelei taip toli esą nuo 
manes. Vėlinu tamistoms isz 
szirdies gero pasisekimo jusu 
nenuilstaneziam pasidarbavi
mui del visuomenes. Pasilieku 
su gerais velinimais.

metu amžiaus, nuo 321 AV. Alt.
Vernon uly
per nupuolimą anglies kada jis Gerbiamieji 

skylėje, i

Isz High Point, Mahanoy City.
Ted Fox.

d i Ubo b u 11 eg e r i ne j e
Wm. Penu, praeita Subata. Ve
lionis paliko paezia Mikalina, 
dvi dukteres, Blancze Navits- 
kiene, mieste, Nellie Szarkis, 
Waterbury, Conn., sunu Sta
nislova ir posūni Juozą Tamke- 
vieziu, mieste. Taipgi paliko 
penkis anukus. Laidotuves at
sibuvo Seredos ryta su apeigo
mis Szv. Jurgio bažnyczioje. 
Palaidotas Szv. Marijos 'kapuo
se.

t Laidotuves Antano Tala- 
ko, isz Brandonvilles, kuris mi
re praeitos Subatos nakti, po 
trumpai liigai, atsibuvo Sere
dos ryta, 10-ta vai. Kūnas likos 
palaidotas Kalvarijos 'kapuose.

J Elzbieta, pati Vinco Lu- 
kaszevicziaus, nuo 107 S. Grant 
uly., mirė Utarniniko ryta. Gi
mė Lietuvoje, atvyko in Suv. 
Valstijas 33 metus adgal ir gy
veno sziame mieste per visa ta 
laika. Paliko vyra ir 'broli An
taną Barkaus'ka, Lawrence, 
Mass. Prigulėjo prie Szv. Ka
zimiero parapijos. Laidotuves 
atsibus Subatos ryta 10-ta vai.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Maldų Vainikėlis 
:: Knygele ::

2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 
Puslapiu; Juodi Apdarai;
Aiszkus drukas; smagi 

knygele, 75 Centai.

Isz Park Place, Pa.
Elder W. J. Klingerman.

Isz Barnesville, Pa.
Eugene B. Bachert.

Isz New Philadelphia, Pa.
George J. Lichman, Charles 

J. Overka ir John Drusjack.

Isz Cumlbola, Pa.
Michael Pelachick ir 

J. Gražulis.
Ant.

Isz Middleport, Pa.
William AV. AVensus.

SHENANDOAH, PA

Frackville, Pa. t Utarninke 
apie 9:30 vai. vakare, Stanislo
vas Savage, (gal Savickas) li
kos u'žmusztas puldamas že
myn tropais, namie pas poduk- 
te Muskeliene. Du metus adgal 
velionis gyveno Stanford, 
Conn. Diibo czionais kasyklo
se. Paliko sekanezius: tris po- 
duktes J. Fergusoniene, Lost 
Creek, AV. Gerbasiene, Stan
ford, Conn, ir A. Muskeliene, 
mieste. Taipgi ir du posūnius: 
Petra Pelogaiti, U. S. tarnystė
je ir Juozą Pelogaiti, Mahano- 
juj.
Graborius Traskauskas laidos.

13 Metu Vaikas Nuszo- 
ve Savo Priimtus 

Tėvus

Jaunikis Inmete Savo
Mylima In Sausa

Szulini

Sziam pavo
jingam laike, ta
vo Amerikos Tė
vynė reikalauje 
tavo paszialpos. 
Pirkie Apgyni
mo CzedinimoĮ Hillsboro, Mo.— Frank Ray-i Guieznas — Kaime Vievir- 

mond, 13 metu amž., sziadien, czinoi gyveno Kazimieras Ko-į 
tedi kalėjime už nužudymą sa- czinskas, kuris pasiutiszkai in- 
vo priimtu tėvu, Andrew ir simylejo in dukterį gaspado 1STORIJE apie Ha isz ma 

I Gertrude Kley ir apsakė pali- liaus Mikolo Petraucko. Ūži------------ ----  iszo iszlins, Al
icijai kaip jis jaueziasi būti kokio tai laiko Kazys patemino yVa in virszu iszkils, Kaip už- 
žmogžudžiu. X7aikas sako kad kad Ona užsiduoda su kitu iri laikyti sveikata ir apsaugoti 
jis nenori dirbti ilgiau ant ukes nutarė jai už tai atkerszinti. szeimynele nuo lygu,Verta Ne
tiktai prie automobiliu kaipo Tula vakara iszvede Ona in užmirszt, Kaip dagyvent 100 
mekanikas. Sako jis buk jo pri- laukus nevos su ja pasikalbėt metu, Pamokinimai, Apie boba 

įimti tėvai privertinejo ji prie ir priejas prie iszdžiuvusio szu-! 
Į sunkiu darbu. Raymondo moti- linio, inmete mergina, po tam i 
I na yra gyva ir gyvena Saint malsziai nuėjo namo.
i Louis, Mo. Sudas badai Ray- į Prasidėjo baisios kanezios 
monda nubaus ant viso am-nelaimingos merginos, negale- 
šiauš in kalėjimą.

Bondus ir Markes

TRUMPOS ZINUTĖS
Meksika — Vietos laikrasz- 

cziai daug raszo apie tūla szun- 
daktara, vardu Nino Fidancio, 
kuris, sakoma, daro stebuklin
gu iszgydymu. Jis apsigyveno 
mažame kaime vardu Espinazo 
netoli Amerikos rubežiaus, in 
kuri, kaip jis pasakoja, pats 
Dievas ji pakvietęs ir kuriame 
jis mirs kada sueis 41 metu.

Varszava — Apvaikszczio- 
damas szimto metu sukaktuves 
savo apsivedimo, kėlės sanvai- 
tes adgal, Leibas Feld, seniau- 
ses Žydas Lenkijoj, mire turė
damas 125 metus. Jo naszle tu
ri 117 metu amžiaus.

jo ji tikėtis jokios pagialbos 
nes apleistas szulinys radosi 
toli nuo kaimo ir buvo labai 
gilus.

Kaime žmones užtemino din
gima merginos ir pradėjo jos 
jeszkot o kada jos nesurado po 
keliu dienu, žmones pradėjo 
kalbėti kad gal ja pavogė kup- 

sako kad Suv. Valstijų taikos'ežiai gyvojo tavoro ir iszveže 
užmanymai ateityje su Angli-į kur in Brazilija.
ja, Rusija ir Kinija jau gatavi 
per kuriu pildymą “nekiltu 
treczia Svietine Kare.”

Amerikos Taikos Už
manymai Su Alimentais 

Jau Gatavi
Washington, D. C. — Sekre

torius Valstijų, Cordell Hull,

I
Visuomene Baigia Pla
nus Vėliavos Dienai

*

ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoktis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15£.

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio - 15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas: 
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

* 
* 
A
I 

i 

I

A A
A

arba pradžia
SKAITYMO

Tik in deszimts dienu nelai-. 
mingoji likos atrasta netikėtu 
budu. Keli piemenukai, sede-l 
darni arti szulinio, iszgirdo 
silpnus vaitojimus szulinyje. 

i Vaikai isz baimes nubėgo in 
| i kaima ir apsakė kad “dvasia”. 
| vaitoja apleistam szulinyj. Su- 

bego žmones su virvėmis ir ko-

4 y 
Į 

: 
4 

I 
4 
į

i peeziomis, ,inlipo in szulini ir. 
ten surado mergina kuri jau 
buvo panaszi in giltine nes taip' 
buvo iszdžiuvus bet da gyva J 
Su pagialba daktaru ir geros 
priežiūros mergina pasveiko. 
Užvydusi jauniki palicija su
ėmė ir pasodino kalėjime.

JT
**
t t
*
4

i 
t

Nigerei Užmuszti Už
Suokalbi Priesz Szerifa

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes :: 
- O—

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

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

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

L. TRASKAUSKAS 
L1ETUV1SZKAS GRABORIUS

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

f Laidotuves Vaitiekaus 
Babelio atsibuvo Seredos ryta 
su apeigomis Szv. Jurgio !baž- 
nyczioje ir palaidotas parapi
jos kapuose. Velionis mirė pra
eita Su'bata, namie po 23 S. 
Bowers uly., sirgdamas ilga 
laika. Paliko du sūnūs, Serž. 
Joną, Anglijoj ir Alberta, na
mie; tris dukteres: Izabele 
New Yorke, B. Elliniene, Sil
ver Springs, Aid., ir E. Sudnic- 
kiene, namie, taipgi 4 anukus.

t Vincas Kaleinikas, 54

A. Grizickis, isz Drexel Hill, 
Pa., raszo: — Gerbiama Redys- 
te: Prisiuncziu jums užmokes
ti už laikraszti ant viso meto ir 
praszau man siuntinėti “Sau
le” ant tolimesnio laiko. Asz 
myliu skaityti jusu laikraszti 
nes man labiau patinka už vi
sus kitus.

Rodykle:

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

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

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

Komunijos.
Garbinimas Szv. Sakramento.
Malda
Malda
Malda
Malda

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

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

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

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

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

ir

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

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Civilines ir patriotines orga
nizacijos invairiuose miestuose 
baigia planus specialiems vi
suomenes minėjimams Vėlia
vos Dienai, Birželio 14 d. Nese
nai Prezidentas iszleido atsi- 
szaukima, raginanti pilieczius 
ta diena iszkabinti Amerikos 
vėliava; taip pat pageidautina, 
jeigu galima, iszkabinti visu 
Jungtiniu Tautu, kurios kau
nasi greta su mumis, vėliavas, 
“simbolizuojant bendra broly
be, musu bendra pasiszventi- 
ma, su Dievo palaiminimu, už 
vienybe ir laisve visiems žmo
ni ems. ”

Prezidentas prasze, kad mu
su tautos žmones Vėliavos Die
na ypatingai pagerbtu musu 
karo jogu narius—lygiai vyrus 
ir moteris — kuriu nuolatinis 
pasiszventimas musu tauti
niams idealams davė tautos vė
liavai nauja ir viltinga reiksz- 
ine tiems, kurie kovoja priesz 
priespauda krasztuose vis dar 
prieszo užimtuose.

Prezidento proklamacija bai
giama sziais žodžiais... “ir asz 
raginu Jungtiniu Valstybių 
žmones ta diena iszkelti Ame
rikos vėliava virsz savo namu 
ir suruoszti, kur galima, suvie-l 
iiytus iszstatymus emblemų,! 
laisve mylineziu Jungtiniu 
Tautu, be kuriu kieto pasiprie- 
szinimo ir 'bendradarbiavimo 
nes negalėtume tikėtis perga
les.”

S

Į 64 pus., Did. 5x7col.l 
A 
4 
4 4ž Tiktai, 10c

“SAULE”
| MAHANOY CITY, PA.

h$*

Huntsville, Tex. — Isz prie
žasties papildytos žudinstos,’ 
per nigerius, baltieji taip inir- 
szo ant j uodu j u, jog nužudė sze-| 
szis nigerius kurie kerszino ant 
gyvasties vietinio szerifo ir jo 
visos szeimynos. Vienas isz ni- 
geriu iszdave savo draugus.

Dede Samas Sako: Amerika Turi Būtie Drūta!

SKAITYKIT “SAULE" PLATINKIT

SAULE PUBLISHING 
MAHANOY CITY, PA.

CO

§ Europoje Raudonojo Kry
žiaus Drauguve iszrado būda 
mezgimo dvieju pancziaku ant 
kart su tais paežiais virbalais.

į Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

V, S, Treatnry Department^

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

Pirkie Bonus Ir Markes Sziadien! Pirkie Su
Kožnu Centu Kuri Gali Suczedyt!!!

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.


