
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

j An American Newspaper published in the Lithuanian Language, 
that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.

i Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $4.00;
To Foreign Countries, $5.00. Advertising Rates on Application.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE’-’ ;
ISZEIN A KAS UTARNIN KA 1R PETNYCZIĄ i

Prenumerata: Suvienytose Valstijose, $4.00 Metams; 
Kitose Vieszpatystese, $5.00 Metams

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

Ho 47 ft ft MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS,13BIRŽELIO 1944, (TUESDAY, JUNE 13, 1944) ft i:t: Baeokowski,' B4iUi. apdMsr M 55 METAS

Musziai Prie Cher hour go
Isz Amerikos
35,000 DARBININKU 
i UŽMUSZTA KAS 
} META

Sužeista 1,590,000

New York — Suv. Valstijose 
visokiuose fabrikuose ir dirb
tuvėse buna užmuszta kas me
tas 35,000 darbininku o sužeis
ta 1,590,000. Yra tai milžinisz- 
ka armija žmonių, darbinin- 
kiszku kareiviu kurie krinta 
ant tojo lauko, kovodami už 
szmoteli duonos ir užlaikymo 
savo szeimynu.

Sidabrinis Kun. Igno 
Valancziuno Jubilejus

Philadelphia, Pa. — Szimet 
suėjo 25 metai, kaip vietiniu 
Kazimieriecziu klebonas, kun. 
Ignas Valancziunas inszventin- 
tas kunigu. Todėl, kad tinka
mai paminėjus ta taip svarbu 
invyki, Nedelioj Birželio 11 d., 
invyko puikios iszkilmes priesz 
piet bažnyczioje o vakare sve
tainėje buvo puikus bankietas 
pamargintas gražia meniszka 
programa ir kitais dalykais 
tinkamais panasziems invy- 
kiams.

Už Viena Darbininką 
550 Straikuoja

Pittsburgh, Pa. — Už tai kad 
virszininkai Pittsburgh Coal 
Co., prie Midland kasyklų, at
statė viena darbininką nuo 
darbo, 550 anglekasiu iszejo 
ant straikos.

Sūnūs Nužudė Tęva

Invazijos Pirmutiniai 
Amerikos Narsunai 
Palaidoti Anglijoj

K

1,000 Kariszku Pabėgė
liu Pribus In Suv.

Valstijas

Rusai Atidarėsarini UžpuolimąAnt Finiandij os

6 Anglekasiai Užmuszti
Clarksville, Pa. — Ugnis ki

lo Chartiers szafte, Emerald 
Coal ir Coke Co., isz priežas
ties sugadinto elektrikinio dra- 
to, kuris uždege karuka su szie- 
nu naudojama mulams, pože
miniam tvarte. Apie 157 angle
kasiai likos iszgialbeti kada ug
nis kilo. Szeszi nelaimingi ang- 
lekasiai likos apimti gazu, du
rnais ir liepsna per ka negalėjo 
save iszsigelbeti. Per 18 valan
dų darbininkai su ugnagesiais 
kovojo su liepsna kad iszgelbet 
tuos nelaimingus vyrus. Sekan
tieji szeszi vyrai yra: Steve 
Barnish, Homer Brendel, Fra 
nas Maycheck, Pete Bettini, 
Lewis Horwact ir Victor Car- 
low.

Inžinierius Mire 
Lokomotivoj

Chemas, Vokietijoj — Popo
ve likos nužudytas 70 metu se
nukas, per savo locna sunu. Sū
nūs aplaikes paliepima stoti in 
kariuomene, priesz iszkeliavi- 
ma susibarė su tėvu ir ji nužu
dė. Sūnūs likos aresztavotu. 
Motina tyli apie žudinsta ir ne
nori iszduoti priežastį žudins- 
tos.

Kiek Amerikonai isz- 
duoda ant Gyduolių 
Kuriu Nereikalauja
Washington, D. C. — Ameri- 

kie ežiai kas meta iszduoda ant 
gyduolių be daktariszko recep
to bilijonus doleriu kas meta. 
Pagal sanskaita t£i beveik kož- 
nas darbininkas serga devynes 
dienas per meta. Amerikoj ran
dasi apie 39 milijonai darbi
ninku. Jeigu tokis darbininkas 
uždirba po $4. ant dienos tai 
tasai skaitlius darbininku pa- 
trotintu per liga $1,404,000,000 
o prie to dadet 500 milijonu ku
riuos iszduoda, ant gyduolių, 
tai isz viso pasidarytu puiki 
suma.

Baisi Žudinsta 
Coloradoje

Pueblo, Colo. — Gustavas 
Magnello nužudė elektrikiniam 
karukyje Millo Salita 18 metu 
amžiaus motere. Magnello mė
tėsi ant moteres su britva, per
pjaudamas jai gerkle. Fo tam 
isztraukes revolveri szove in 
motere. Vyras Salitos mirė ke
lis menesius adgal o Magnello 
geide su ja apsivesti bet mote
re jo labai neapkentė ir ne ne- 
mislino už jo teketi. Žudintojas 
likos suimtas ir uždarytas ka
lėjime.

London, Anglija — Pirmuti
nei Amerikos kareiviai, kurie 
likos užmuszti baisioje invazi
joje, Francijoj, ilsisi po Angli
jos žemele. Eiles mediniu gra
bu, kožnas uždengtas su Ame
rikos vėliava, likos palaidoti 
Brookwood Amerikoniszkose 
kapinėse, Anglijoj. Penki ka
pelionai suteikė narsunams 
paskutini palaiminima.

Invazija Francijoj — Apie 
7,000 Alijentu eroplanu užpuo
lė ant krasztu nuo Normandy 
iki Paryžiaus, suteszkindami 
devynis Vokiecziu eroplanu 
stotis, asztuonis tiltus, 25 loko- 
motivas, apie 500 vagonu su 
kareiviais ir kariszko materi- 
jclo, geležinkelius ir kitokius 
kelius, taipgi daugybe visokiu 
troku. Vokiecziai pranesze kad 
Alijentai paėmė miestą Caren- 
tan prie Virė upes Francijoj. 
Daug Vokiecziu likos užmuszti 
ir daug paimti in nelaisve. Vė
liausios žinios pranesza kad 
tukstaneziai Vokiszku sužeistu 
kareiviu likos atgabenti in Pa
ryžių ir Vichy miestus ir apie 
40 teatriniu ir judomu paveiks
lu svetainių likos greitai pa
verstos in ligonbutes.

London, Anglija — Vokie
cziai pranesza kad Alijentai 
ketina padaryti invazija in Bel
gija.

Washington, D. C. — Suv. 
Valstijų Prezidentas Roosevel- 
tas pranesza kad tūkstantis 
kariszku pabėgėliu, visokiu 
tautu, kurie pribuvo isz visu 
pusiu in Italija jeszkoti lais
ves nuo Vokiecziu priespaudos, 
bus parvežti in Suv. Valstijas 
ir jiems apsigyventi vieta bus 
paskirta Fort Ontario, netoli 
prie Oswego, N. Y., o kaip tik 
kare pasibaigs tai visi vela bus 
sugražinti in savo tėvynės.

Napolis, Italija — Vokiecziai 
kurie randasi ant Adriatiko 
prie kalno ant Italijoniszko 
frunto, susiejo su savo drau
gais isz vakaru puses, kada jie

Alijentai Artinasi Ir Paims In 
Trumpa Laika Cherbourga; 
7,000 Alijentu Eroplanu Bom
bardavo Vokiecziu Užimtas 
Vietas Francijoj; Invazijos Pir
mutiniai AmerikosNarsunai Pa- 

laidoti Kapuose Anglijoj
atsitraukė nuo frunto. 5-ta ar
mija paėmė miestus Viterbo, 
Vetralla ir Tarquinia.

London — Trys garsingi Ali
jentu vadai isz kariszkos val
dybos kaip: Generolas George 
Marshall, isz kariuomenes sky
riaus; Admirolas Ernest King, 
isz Laivyno skyriaus ir Gene
rolas H. Arnold isz orinio sky- 
raius pribuvo in Londoną ant 
svarbaus pasirodavijimo su 
Anglijos Kariszka valdyba.

Burma, Kinijoj. — Alijen- 
tams sekasi ant Burma-Indijos 
frunto. Chungking pranesza 
kad apie 80,000 Japonu užpul
dinėja ant Changsha.

London — Musziai eina 
sziaur-vakaruose nuo Tarna- 
poiio, senoje Lenkijoje, vokisz-^į^ paraszutistai su kareiviais perkirto Vokie- 
ki kareiviai insigavo m mies- . . r
ta bet likos ingaieti per Rusus i ežiu susineszimo linijas prie svarbaus Cher- 
ir daugelis Vokiecziu likos už
muszta ir paimta in nelaisve.
Tarnapol miestas dabar randa- į taipgi keliolika geležinkeliu ir keliu kur tęsęsi 

smarkus musziai. Taipgi smarkus musziai eina

Isz Alijentu Invazijos Vyriausybes — Ame-

bourg inlankos, paėmė Ste. Mere Eglise miestą

Mažas Arkliukas

si po Rusu. Rusai paėmė drut- 
vietes isz vakaru puses laši, 
Rumunijoje. Daugybe Rusu 
randasi prie Rumunijos kares 
frunto.

Dublin, Irlandija — Dail 
valdyba pranesza kad Eamon 
de Valera likos aprinktas kai
po Prime Ministeris Eire. Rin
kimai atsibuvo Gegužio 31 d.

Zobova Kareiviu Su Mediniais Arkliukais

prie Caeno kur Vokiecziai stengiasi isz visu pa- 
jiegu sulaikyti Angliszkus-Kanadieczius. Kas 
karta apsiginklavimas pasidaugina ant abieju 
pusiu. Daug Vokiecziu drutviecziu likos sunai
kintos. Per keletą dienu oras smarkiai pakenkė 
nekuriose vietose ant Alijentu frunto. Asztuoni 
Angliszki, Kanadiszki ir Lenkijos kariszki laivai

Philadelphia, Pa. — Kada 
Readingo trūkis sustojo ant 
kelio Blavis ulyczios, netoli 19- 
tos ir Hunting Park uly., inži
nierius trūkio, Harry Schmidt, 
39 metu amžiaus, likos suras
tas sėdintis viduryje lokomoti- 
vos negyvas. Lavonas likos nu
vežtas in Temple Universiteto 
ligonbute kur gydytojai nuta
rė kad Blavis mirė staigai szir 
dies liga.

Beloit, Kans. — Petras Broo- 
key pradėjo czionais rodyt ma
ža arkliuką, kuris yra tik 30 co
liu ilgio, 24 coliu dydžio o sve
ria tik 90 svaru. Arkliukas yra 
keturiu metu senumo ir gimė 
ant ukes arti Scribner, Nebr.

-----□—-------
Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Ar kada girdėjote apie Anzio Turf Kliuba? Szitas kliubas likos uždėtas tik viena my
lia Užpakalyje kares frunto Anzio, Italijoj, del palinksminimo Angliszku ir Ameriko- 
niszku kareiviu. Kauleliai (dice yra naudojami loszimui). Ant kaireses puses kareivis už- 
raszo laimėtojus arkliuku lenktynių, ant deszines puses kareiviai žiuri ant mediniu ark
liuku. Kareivis, kuris aplaiko didesni numari tai arkliukas buna pastumtas pakol daei- 
na prie laimėjimo linijos.

suteszkino Vokiszka kariszka laiva ir smarkiai 
sugadino tris kitus prie Ishanto Salos. Keletą 
Vokiszku kariszku laivu pabėgo nuo milžino 
Amerikoniszko kariszko laivo prie St. Marcouf 
Salų kurios randasi prie Seine inlankos. Ameri
konai paėmė Formigny miestą, taipgi daug kitu 
kaimeliu netoli Ste. Mere Eglise ir Bayeux mies
tu. 5,000 Vokiecziu paimti in nelaisve.

Apie 750 Amerikoniszki kariszki eroplanai 
perleke per Italijos Alpu kalnus, nueklekdami 
ant Vokietijos kur numėtė daugybe bombų ant 
Munich ir Augustburg kur randasi fabrikai ir ge
ležinkeliai. Municho svarbus geležinkeliai pri
stato kariszko materiolo ir per ten gabeno in ir
isz ten in Italijos ir Francijos kariszku fruntu, 
dabar tie visi svarbus geležinkeliai sunaikinti ir 
bus sunku Vokiecziams pristatyt kareiviu ir ma- 
terijolo ant fronto. . .j



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.Kas Girdėt
Pagal randaviszkus rapartus 

tai Rusu kariuomeneje rauda
si kurcziu kareiviu apie 78,000 
kuriu Ibubnelei ausyse sutruko 
nuo trenksmo niilžiniszku ar- 
motu. Kada taisės anuotas isz- 
szauna, tai jie turi užsikimszti 
sau ausis o nekurienis, kurie 
pirma karta stovi prie tuju ar- 
motu tai net kraujas prasimu- 
sza isz ausu.

Vakarinėje Egipto žemeje 
atrado kaulus nežinomo lyg 
sziol žvėries. Manoma jog tai 
kaulai nosia-ragio. Kaktoje to
jo žvėries randasi didelis dvi- 
szakinis ragas, kaip du ragai. 
Tasai žvėris gyveno Afrikoje 
apie ta laika kada Europa bu-1 
vo užgyventa per slonius.

1 ----- ;:-------
| Suvirszum 40 procentas dar
bininku isz Kruppo anuotu 
dirbtuves Essene, Vokietijoj, 
likos paimti in kariuomene o ju 
vietas užėmė 7,000 moteres ir 
merginos. Hei, jus mergicos, ant kampu

kita pesza,
Kaip isz saulinio vandeni 

nesza,
Juk vandenio nepavydekite, 

Kiek norite, gerkite, 
Ba tai nuo Dievo dovana,

Bus del visu gana,
Už tai ne reikia vaidytis, 

Ne bjaurei plūstis, 
O kaip nenustosite,

Tai nuo manes gerai velniu 
gausite!

TAUTOS MAISTO
PADĖJIMAS

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

50c., o aplaikysite knygas per paczta.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. 1

Kas neklauso kaišo žmonių 
tai vis klaidžios blogu keliu.

I • e - -

N. J. Seilinu, notarijuszasj, 
padekavojo ir atsisakė savo, 
dinsto už tai kad netiki in pri- 
siegas ar kitokes szventenybes.

1 • • '

Amerikoniszka Biblijos Drau- 
guve lyg sziam laikui iszsipaus- 
dino Raszta Szventa 600 kalbo
se ir tarmėse. Sziame laike 
spausdina Biblija del Rusu ku
riu skaitlis daeis lyg puses mi
lijono ir iszdalys jas karei
viams ant kares lauko.

Pakalne Euphrato, Mesopo-1 
ftanijoj yra turtingiausia ant1 
Į senoviszku užlidku ir beveik 
kas diena jeszkotojai ten atka
sa visokius senus užliekus. Pa
gal senovės pasakas tai badai 
toje pakalnėje radosi Rojus ir 
likucziai senovės Baibeliono 
miesto. Arti miesto randasi 
(pagal žinunu tvirtinimą) li’ku- 
■cziai senoviszko Babeliono 
bokszto. Nieko daugiau nepasi
liko isz to bokszto kaip tik krū
va plytų kurias tenaitinei gy
ventojai praminė “Bir Nim
rud.”

nestovėkite,
Bei žmonių dantų nerodykite,1

IBa ant juoko nuo visu
pasiliekate,

Ir neiszmanelems pasirodote.
Ir mamutes po miestą 

valkiojesi,
Vyrus pas save kalbinasi,

Kad in sveczius ateitu, 
Buteli munszaines atsinesztu.

Tokios tai hecos dedasi 
pamaryje,

Badai Filadelfijoj ir Balti
more je,

Ba ten merginu daug randasi, 
Ir visokį szposai darosi.

Kad kitaip elgtųsi,

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 4U4 

Į puslapiu. Popierinei apdarai. 5O'i 
i No. 102 Prakeikta, medingas kri- 
' tnnidliszka apraszymas, 202 pus. 3oc 
| No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
'pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c 

I No. 104 Trys istorijos, apie Ne- 
į valioje pas Maurus, Vieszkslio Duo- 
i bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. z.5< 
j No. 106 Penkios istorijos, apie

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15e

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu
olis prigauna. 58 puslapiu............15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz valenczijos; Kožnas daigta.s 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuo^as. 76 puslapiu................. 20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu......................................... 15e

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
rgumą in balta vergija; Pusiaugave- 
nis: Viesznats Jėzus ir miszke me
džiai ; Žvake; Del pirsztiniu; Apia 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 

j Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties Kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli

M. R. Brooks, nigeris, isz 
Hutchison, Kansas, kuris nie
kados nesilanke in mokslaine, 
uždirbo in laika penkių metu 
savo brome $20,000.

Tūlas Angliszkas laikrasztis 
paduoda straipsni, “Kaip mu
su milijonieriai ir milijonier- 
kos “boviliasi” — szitaip:

Teisme už persiskyrimą nuo 
tūlo milijonieriaus, jo pati 
duoda priežastį buk jos vyras 
lankei pasigerdavo ir nupulda- 
vo nuo arklio, tarikei save su- 
sižeisdamas.

New Yorke kitas milijonie-

90,000 Daugiau Sava
noriu Reikalinga Ra
cionavimo Instaigoms

Maždaug 90,000 daugiau kai
nu tarybos (price panels) sava
noriu yra reikalinga dirbti mi
nimum po 5 valandas savaitėje 
Vietinėse Karo Kainu ir Racio
navimo Instaigose per visa 
kraszta, kaip pranesza Kainu 
Administravimo Instaiga.

Kiekvienas isz 91,237 vieti
niu racionavimo instaigu nariu 
buvo praszomas susirasti viena 
papildoma kainu tarybos asis-

Doriau laikytųsi, 
Kvailiszkai nesiredytu,

Ir brylių nenesziotu, 
Ba kas pamato mergina su 

dideleis bryleis,
Tai nuo juoku pasileis.

Oj, turite kitaip užsilaikyti, 
Ir isz saves juoku nedaryti.

* * *
Skrantone keliolika bobų 

suėjo,
Na ir gerdamos vaidus pradėjo,

Krėslus panaudojo, 
Su puodais skaldyti pradėjo.

Kraujas tesžkejo, 
Nekurios baisei stenėjo.

Tai vis kiauliszkai, 
Ir bolszevikiszkai.

rius duoda priežasti ant atsi
skyrimo nuo savo paezios buk 
toji be paliovos traukdavo 
“kokteilius” ir tankei iszpul- 
davo isz automobiliaus isz- 
muszdama su kojoms langus.

• •

Netikrus žiedus (artificial 
flowers) pirmiausia pradėjo1 
padirbinet Italisz'kos zokonin- 
kes.

tentą laike dvieju savaieziu, 
pradedant Gegužes 29, 1944. 
Tas reikalinga praplatinimui 
kainu kontroles programai per 
visa kraszta. Daugiau kai 40,- 
000 savanoriu asistentu sziuo 
metu padeda ORĄ 5,500 vieti
nėse kainu tarybos instaigose 
pravesti apžvalgas ir vartoto- 
ju-prekiautoju sutareziu pro
gramas sziose svarbiose namu- 
fronto darbuose.

# * *
Illinojaus mieste viename, 

Lietuviszkame name,
Per žiema grąžei apsiėjo, 

Kaip pasiutėlei iszdarinejo. 
O tai vis per bobas pradžia, 

Kurios vyras jos nedraudžia.
Girtavimai nuolat atsi- 

provinejo, 
Visokius szposus iszdarineja.
Turbut, bobele, protą jau

Žiemine Rhodesia, Afrikoje, 
turi 290,000 ketur-kampiniu 
myliu dydžio su 726,000 gyven
tojais, tarp kuriu randasi tik 
1,500 Europiecziu.

Gimdytojams priguli nuo 
vaiku paguodone, meile ir pa
klusnumas. Jeigu norite turėti 
dėkingus vaikus, 'bukite dėkin
gais vaikais savo gimdytojams.
r

Du Angliszki profesoriai, ty
rinėdami mokslą apie pradžia 
svieto, daejo buk svietas pasto
jo mažiausia 711 milijonu metu 
adgal.

Atszales bedievis nuolatos 
kariauja priesz Krikszcziony'be 
bet toji Krikszczionybe vis pa
ims virszu.

5-tas KARES
PASKOLOS VAJUS

Birželio 12 Iki Liepos 
8tos D.

Washington, D. C. — Po vi
sas Suv. Valstijas, Penkta Pa
skola, Kares Bonu Vajus pra-; 
sidejo Panedelyje, Birže. - June 

112 d., ir baigsis Liepos-July 8 d.
Szi kare reikalauja daug pi

nigu idant supliekti musu prie- 
sza, kad kare greieziau pasi
baigtu ir kad musu vyrukai 
galėtu sugryžt in trumpa laika. į

Kožnas privalo pirkti Bonus i 
— Bonai padės musu vyrukams 
ir užtikrins musu Laisve!!! To-

pragerei, 
Ir dorybes visai iszsižadejai.

Negražei, rūtele, darai, 
Jeigu toki gyvenimą varai, 

Geriau pasitaisyk, 
Taip nedaryk, 

Ba ant niek nežiūrėsiu, 
Baltruvienei apie tave 

pasakysiu.* * *
Badai Ohajaus mergicos po 

pakampes valkiojesi, 
Kad kas guzutes užfundytu 

provijesi,
O kada kunigas ateina 

kaleiktavoti,
Lenda po lova kad pasikavoti. 
Ir nekurios bobel'kos niekam 

netikia, 
Taipgi suvis iszdykia. 
Urvose randa vieta, 

Po tam vyrus savo pameta.

Raporto, apie tautos maisto Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
1 Dnwha uodo in Idiyyia* Rvolf -i

l’adejima, iszleisto Karo In- 
formacijos Instaigos, bendrai- 
darbaunant su Karo Maisto 
Administracija ir Kainu Ad-' 
ministracijos Instaiga, isztrau- 
kos:

“Kiekvienas turis
ar tokio ryszio su maistu, turi 
daug atlikti, ’kad galėtu pasa
kyti kad maistoikova laimėta.”

“Musu dabartinis maisto pa
dėjimas yra geras kaip jis yra, 
kadangi laike paskutiniu vie- 
neriu metu visos tautos žmones 
maisto darbe, pradedant nuo 
arinio iki pat lekszten pateiki
mo, atliko pui'ku uždavinį au
ginant daugiau maisto, konser
vuojant daugiau maisto ir da
linantis juo.”

“ Greicziausiai iki pat baro 
pabaigos mes turėsime tai vie
nos tai 'kitos ruszies maisto ra-j 
cionavima.”

“Del karo-laiku padidėjusiu 
pajamų ir maisto, milijonai 
Amerikieeziu rado galimu pa
didinti savo dietas... Dėlto, tai 
ka mes nerūpestingai vadina
me trukumu, tikrai yra truku
mas tiktai del padidėjusios 
pirkimo jėgos. Faktinai, dau
geliu atveju vadinamieji tru
kumai, rodo maisto perteklių,

Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal

pinusi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 

' savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
1 Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 

Szio'kio puslapiu.................................................. 15c
No. 112 Trys apisakos apie pini

gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
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; Sena
tis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 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
mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 

! kuris buvo protingesnis už savo poną 
i 61 puslapiu .....................................15c

No. 127 Trvs istorijos apie Duk
tė pustyniu: Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus. ..15c

palyginu su taikos metu.”
“Kai kuriu geresnes ruszies 

mėsos piovimu ir toliau bus
sun'ku gaut. Tacziau laisvu nuo 
racionavimo mėsos rusziu bus
daug. ’ ’
“Svarbiauses faktorius 'kuris 

gali priversti Karo Maisto Ad
ministracija sugražinti racio
ną vima dabar nuo jo laisvai 
mėsai, yra toji galimybe, kad 
turimi iszteikliai nelygiai isz- 
skirstomi.”

“Szeiminin'ke sziais metais 
turi daugiau preservuoti vai 
siu ir daržovių. Dabartiniai isz- 
tekliai daugelyje namu iki va
saros galo isznyks. Dabartine 

‘ ‘ taszku-szvente ’ ’ daržo veins 
bleszinese yra tiktai laikina. 
Vaisiu ir daržovių 'bleszinese 
isztekliai ir toliau bus žemi.”

“Nuo apsodintu akru ir ga
mybos raportu, gautu už 1944 
m., žiemos ir pavasario sz vieži u 
daržovių derliaus, komerciniai 
augintojai, atrodo, praszoko 
savo tikslą kokiais 20 procen
tais. ’ ’

“Dabartiniai civiliu isztek-

SKAITYKIT
“SAULE”

PLATINKIT!

No. 134 Dvi istorijos ,apie Baisi 
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu......................................... 15c

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus................ 15c

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

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

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyveninio; 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.......................... 15c

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; A'A, keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................... 15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szrilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tamas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu ..................15c

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 5R Keturios istorijos anie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabe- 
sele: Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu ................................... 15c

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
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25c

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

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

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmaa 
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 .............................................. I5c

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 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai: Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke ............................................  • • 1&S

Adresas: j

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.

Del Musu Skaitytoju!
Jeigu persikraustote in nau

ja vieta, visados atsimykitft 
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.
SAULE PŲĘt QQ, MfegZ City, Pa,

del Dede Samas sako: Amerika 
turi būti drūta! Pirkite Bonus 
su kožnu centu kuri galite su- 
czedint!!!

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

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

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bolidus ir Markes.

* * *
Jeigu gaspadineles mėgstate 

užmokesti imti,
Tai turite vyrus geriau 

prižiūrėti, 
Jeigu katrie naikti isz darbo 

pareina,
Tai bobelkas tas suvis 

neapeina, 
Vyrai ne randa ne vandenio, 

Ne szilto viralo,
O misiuke lovoje, 

Insivyniojus tysoja.
* * *

Vienoje peczeje bobos viena

Jonas—Laikraszcziai raszo 
apie kokius tenais ‘idijotus.’
Pasakyk man, koki tai do

žmonys?.. .
Petras—Sziur Maik, tai to

ki žmonys, kaip asz ir tu!
(Idijotas tai pusgalvis).

liu apskaieziavimai rodo reika
lingumą atstatyti taszikus vi 
sai eilei daržovių bleszinese...

Dabartine ‘‘ taszku-szvente” 
yra tiktai laikina.”

“Civiliu isztekliai vaisiu ir 
sulcziu bleszinese ateinantiems 
metams yra tiek žemi, ’kad rei
kalauja ir toliau tęsti raciona- 
vima. ”

“Yra apsikaieziuojama, kad 
dabartine citruso vaisiu gamy
ba 1943-44 m. pilnam derliui 
bus 10 procentu au’ksztesne, 
negu praėjusiam sezonui. Obuo
liu, pycziu, grusziu ir vyszniu 
bus daugiau negu praėjusiam 
sezone. Tai padės susikrauti 
atsargai vaisiu nuo dabar iki 
Rugsėjo menesio, tacziau obuo
liu ir grusziu bus daug per vi
sus žiemos menesius.”

“Palyginus antraja 1944 m. 
pusė su pirmąją, civiliams bus 
maždaug 6-8 procentai mažiau 
sviesto ir 15 proc. mažiau tau
ku, bet 12 proc. daugiau mar-j 
garino ir 6 procentai daugiau 
invairiu alyvų.”

“Civiliai sunaudos nežymiai 
mažiau skysto pieno ir grieti
nės per 1944 m., palyginus su 
19,43 m.”

“Iszteikliai rodo kad cukraus 
bus pakankamai visiems svar-

biems reikalams, tacziau nenu
matoma jokio didesnio pasky
rimo szeimininkavimo reika
lams.”

“Kiausziniu gamyba szi pa
vasari iszbuvo visa laika au'k- 
szta, dėlto ir toliau lieka reika
las civiliams palaikyti aukszta 
kiausziniu naudojimu. ’ ’

“Civiliai turi tikėtis mažiau 
viszcziuku sziais metais, nei 
pernai...” ’

“Nežiūrint in taszku vereziu 
sumažinimą daugeliui maisto, 
u'kiu darbininku ir maisto ap
dirbimo užduotys lieka pavo
jingos.”

“Civiliu dieta sziadien yra 
pakankama tiek kalorijomis, 
tiek proteinu, tiek geležim ir 
Vitaminu A, bet B ir C vitami
nu kiekiai per maži. Todėl 
ypacz reikia kreipti dėmesio’ 
namuose gamintis produktus, 
turinezius daug vitaminu C, 
kaip tai toniatai, bei turinezius 
riboflavina ir niaciną, kai]) tai 
pienas, mesa, bei kruopos (ce
reals).” —GAVI

Giesmių Knyga Arba
Kanticzkos, $2.00

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
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.

SAULE, MAHANOY CITY, FA.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

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

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

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

Skaitykite “Saule”

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.

VISOS TRYS
KNYGUTES

“SAULE”
MAHANOY CITY, PA.
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Merginos Ir Vyrai Dirba Prie Mediniu Rastu

kurnu žodžius, isz ko tie pasku-1 . . Itiniai ant ateities pranaszavo 
piktus tam kūdikiu apsireisz-, 
kinius.

Toji gimimo ir Kriksztynu 
diena persekiojo ji visa gyve
nimą. Kiekviena kita diena jam 
viskas sekėsi kaip ant kiauszi- 
nio, bet tegul tiktai katra Pet
nyczia butu ka pradėjus, kiek
vienas pradėtas darbas turėjo 
but nelaimingas ir turėjo nu
smukti.

Buvo tai taip, kaip toj pasa
koj, kur visos dievaites ant 
Kriksztynu buvo užpraszytos o 
likos aplenkta Frit, Petnyczios 
dievaite, kuri nusprendė atker- 
szyti už ta aplenkima nelaimin
gam Kasparui per visa jo gy ve
lnina. Skandinavijos milologi-

galimybes sudaryti
Visuome-QAIDA buvo labai padorus ir 

darbsztus draugas, bet ste
bėtinai saves nesuvaldantis ir 
nuolatos besiskundžiantis ant 
nelaimingos Petnyczios, kurio
je tai dienoje jam niekados nie
kas laimingai nesiklojo.

Lankėme sykiu 'Szv. Onos 
gimnazija, sėdėjome abudu ant 
vieno mokyklos suolo ir sykiu 
kasėmės in visokes mokslo kny
gas.

— Ba pamislyk tiktai — kal
bėdavo eidamas namo isz mo
kyklos — kiekviena kita diena 
man pasiseka bet ateina toji 
nelaiminga Petnyczia moki- 
nuosi, kalu isztisa Ketverge 
vakaru ant rytojaus Szv. Jono 
Kanto koplyczioje meldžiuosi 
kaip aniolas praszydamas szv.

į joj Petnyczia paszvensta del 
Frit, Odino žmonai, bet jokiu . 
budu ne Treyai, meiles dievai
tei kaip nekurie sprendžia.

Kad taip tikrai buvo persi
tikrinau kelis kartus. Praszau 
tik paklausyti.

Isz netycziu ar gal daleidus 
tai dievaitei, ant Petnyczios 
pripuolė serija, kada Gaida ii 
asz turėjome laikyti egzaminus 
idant gauti liudijimus. Toji 

i žinia ji trenkė kaip perkūnas. ■ 
Vaikszcziojo kaip penktas ra- . 
tas taip draugu ir nuolatos < 

iman murmėjo: ■
— Bijolkis Dievo, ka asz pa- ( 

darysiu ?
Jau. . jau turėjo pasitraukti 

bet suspėjau jam iszaiszkinti, 
kad jaunikaitis tikrai iszsila- 
vines ir iszauges turėtu jau 
nors syki nusikratyti tuos viso
kius nepasisekimo burtus ir 
zababonus. Atsisėdo tada ir 
niekas netikėjo kad liko su- r 
musztas ant trijų menesiu... isz 
Vokiszko liežuvio, isz kurio per 
isztisa gimnazija nuolatos tu
rėdavo Ikuopui’kiausius ženklus 
ir atsi'ženklruimus.

— Matai turi Petnyczia! — 
kalbėjo jis man su aszaromis 
akyse. — Priesz komisija atsi
stojau kaip druskos stulpas... 
liežiuvis man triubelen susirai- 
cziojo... ir nei isz vietos! — Tai 
ir turiu Petnyczia!

Universitete kiek sykiu savo 
draugams apie Petnyczia pa
sakodavo, juoktasi isz jo kiek 
tik galima.

— Arklys net juoktųsi isz ta
vo tos Petnyczios! — insikisz- 
davo vienas ir kitas ir neva
dinta jis kitaip, tik Gaida Pet-į 
nyczia.

Taigi, Gaida pasidarė atsar
gus, tylintis ir niekam neužsi- 
tikintis o taip jauslus kad bile 
vienas nekaltas juokais isztar- 
tas priesz ji žodis tuojaus ji už
gaudavo ir manydavo kad tai 
jis užkabinama.

Pirmieji du metai slinko 
sziaip taip, patemijau tik kad 
Kasparas Petnycziomis neatei
davo visai iszguldymu klausy
ti.

Prisiartino pirmasis Viesz- 
patystes egzaminas, taip vadi
namas istoriszkas. Kurso pa
baigoje egzaminai laikyta kas 
diena. Paskutinis laikas pa
skirta ant 20-tos dienos Suka
toje. Gaida mielai iszsirinko 
egzaminui ta diena apsilenkda
mas Petnyczios 'kaip nelabasis 
szventinto vandenio juo labiau, 
kad suomene jam kalbėjo kaip 
tai neaiszkiai ikaslink Rymisz- 
ku tiesu kurios po keliu mene
siu mokiniinosi sumaisze jam

profesoriaus pagelbon ir jo su- 
simylejimo ir nei isz vietos...

— Mano brangus — pertrau
kiau jam — pats paeidamas isz 
kaimo, — esi persiemes prastu 
žmonių zaba'bonais nes kaimo 
žmones taip pat Petnyczia pa
laiko per nelaiminga diena. Bet 
pasidžiauk nes ir‘kitiem nelai
mingi atsitikimai buna ne tik 
Petnycziomis bet ir kitomis 
dienomis. Ju'k net patarle 
skamba, jog įkas Petnyczioje 
dainuoja, tasai Nedelioj ver
kia...

— Sznekek sau sveikas bet 
Nedelioj jokiu lekcijų nėra.

'Nesidavė sau perkalbėti ir 
su kantrybe dejavo ir bėdavo
jo ant savo tokio nelaimingo 
likimo.

— Tai teisybe, — aiszkino 
man, kad yra kelios dienos per 
metus kuriose kiekvienam rei
kia saugotis nes tai nelaimin
gos, kaip tai; paskutine diena 
Balandžio, kada gimė Judo- 
szius Iskarijotas, pirmoji die
na Bugpiuczio, kada Kainas 
nužudė Abelių, na ir pirma die
na Gruodžio kada Ponas Die
vas pasmerkė Sodoma ir Go- 
mora bet kas meta per 52 Pet- 
nyezias turėtu pakutavoti. 
drebėjo jis mislydamas, 
kiekviena Petnyczia vela 
nelaimingo jam atsitiks, 
tai baisu neapsakomai!

Juokiausi isz jo tikėjimo in 
zababonus o vienok ar toji Pet
nyczios nelaime buvo tik prie
tikiu, ar gal paėjo isz vidurinio 
tikėjimo, kad toji diena yra ne
laiminga tegul skaitytojas pats 
sprendžia.

— Sztai Gaida gimė Petny
czioje ir sanvaite vėliau, taigi, 
vela Petnyczioje likos isz'kil- 
mingai pakriksztytas.

Per Krikszta, per kuri jam 
buvo duota vardas Kasparas 
jau jam atsitiko nesmagus prie
tikis. Suerzintas nemaloniu 
druskos skoniu, draskėsi taip 
nemielaszirdingai, kad savo 
riksmu užrėkė jegamasezio ir

.. ir 
kad 
kas 
Juk

Geras Atsakymas

Tėvas—Pasakykie sūneli, 
ka tu norėtumei; ar broleli ar 
sesutia?...

Sūnelis—Jeigu tai vis tas 
pats del mamytes, tai asz ve- 
lincziau arkliukai...

Ant kaireses puses Jean ^u^n> 15 metu amžiaus mergaite dirba prie rastu. Alla- 
gash, Maine. Apie deszimts m ^j°nu Pedu mediniu rastu pristatyta sziuo kartu. Buvo tai 
daugiausia nuo 1900 meto. Be7eik visi rastai sunaudoti kares reikalams. Rastai yra su
versti in St. John upe kur va’^uo nesza juos prie lentų pjovinyczios.

į kutini egzaminą ir tuojaus ga- 
- žymia vieta provincijoje 
pas dr. Goldhausera.

Pribuvus paskirton vieton, 
tuojaus dasigirsta kad jo prin 
cipalas veda svarbius naftos 
reikalus prie Hanoverio Drau
gavęs o kad jis, t. y., Goldhau
ser, pilnai pildo savo tikybos 

tos draugijos pose-

galva taip, kad tam dalykui! 
iszsirinko egzaminą ant pasku- vo 
cziausio laiko.

— Na, 'bet kaip nors tas bus 
nes matai, — kalbėjo man, — 
juk tai ne Petnyczia o kaip Szv. 
Jonas Kantas man kitomis die
nomis pagelbėdavo tai ir Dievo 
Motina suteiks pagelba.

Kad tuo tarpu senas Bymisz-1 apeigas, 
ku tiesu profesorius staiga ap-|džiai nuolatos prailginami va- 
skelbe ant egzaminacijiniu sa- karais kiekviena Petnyczia... 
les duriu, kad isz priežasties I Musztam szuniui užtenka tik 
iszkeliavimo in Karlsbatla kan-'lazda parodyti, 
clidatai kurie turėjo laikyti eg-j 
zarnina Su'batoje privalo pri-l 
but Petnyczioj, jis kadangi sa
vo ilgu darbu taip daug ap
sunkintas ir nusilpnintas, kad j 
jau Subatoj turi iszvažiuoti-in 
maudykles liepus daktarams.

— Te, tau, senasis velniuk- 
szti darbužio! O tai man kloja
si! Kas czia daryti?

Nusprendžia vela neeiti ant 
egzamino. Ji draugai perkalba, 
pasakoja... Bet kur tau! Atsi
stojo muru ir jokiu budu nesi
davė perkalbėti.

Tik pat egzamino dienoje 
nuėjau pas ji anksti, insisoui- tarti, tai ponas man dovano
jau karietelen ir atsivežiau, ia i 'bet vietos apimti jokiu budu tag.

Gaida iszbalo kaip skepetai
te, liežuvis ir aky’s jam kuolu 
atsistojo...

— Kaip tai? Pet... Petny- 
“ ežioj ? — isztare ir szaltas pra- 
j kaitas apliejo jo kakta.

— Na, Petnyczioj! Kas czia 
stdbetino? O kad ta diena rei
kalauju ankseziau apleisti kan- 
celarija, taigi ponas apimsi ta 
referatą.

Nebuvo galima susikalbėti. 
Ji apėmė sziaucziaus pasija. 
Isz visur prie jo plakasi toji 
nelaiminga Petnyczia!

— Jeigu taip, — instenge isz-

dejas apie Gaidos gabuma ir 
darbsztuma ir tuojaus taigi su
tiko su tomis išžirgomis.

Gaida atsiduso ir pasirodė 
kad neapgavo savo principalo 
užsitikejimo. .Interesus vedė 
puikiai tiktai iszsikalbinejo ir 
prasze kad jam Petnycziomis 
butu suteikiama szventa ramy
be. Jis raszys, medžiagas ant 
visos sanvaites parengs bet jo
kios bylos neapsiimu ta diena 
pravesti.

Atsitiko karta kad paskirta
me sūdo laike atvažiuoja, isz 
Viedniaus vienos firmos advo
katas kuris vede kelis kartus 
byla su minėta Draugavę. Gai
da persitikrinęs iszloszti ir net 
neklausia tos firmos advokato 
pravardes.

Tuo kartu vienok ponui Kas
parui nepasiseke nes byla vi- 
siszkai pralosze. Pabaigus sū
dė reikalus, prieszininkai pa
duoda vienas kitam rankas ii 
persistato.

Kokis tai Gaidos buvo dide
lis nusistebėjimas kuomet isz- 
girdo kad prieszingosios puses 
advokatas vadinasi Dr. Frei-

kolegija.
— Tere, fere, tavo Petny

czia! Paikas pasakojimas, sės
kis ir viskas!

Pagaliau praszymui pasida
vė bet pavydli Frit regis to tik
tai ir lauke.

Viskas nuėjo kaip ant svies
to tiktai isz tu nelaimingu By- 
miszku tiesu vila ji pasmaugia 
ant trijų menesiu.

Biednas Kasparas nulindo, 
akyse jam pasidarė tamsu ir 
kai]) tik jis isz ves i a isz sales.

Pasmaugė savyje visokį nu
liūdima, nubėgo namo ir nuo 
to laiko sau iszkilmingai priža
dėjo kad Petnyczios lenktis 
kai]) kokios pavietres.

Bet yra gyvenime daigtai ku
riu negalima apsilenkti.

Praslinko keli metai. Gaida 
prasiszalino nuo viso svieto, 
lenkėsi 'žmonių, visokiu drau- 
giszku susirinkimu o labiausia 
Petnycziomis, kuriomis su visu 
savo dievotumu pasninkavo o 
net džiovindavosi gerdamas 
tiktai arbata, buvo kadangi 
szventai persitikrinęs ir sau isz 
galvos praszalinti nesidavė, 
kad kiek sykiu ko drutesnio ar 
riebesnio ta diena Suvalgyda
vo, niekados jam tas valgis ant 
sveikatos neiszeidavo.

Susilaukė pagaliaus laiko 
kad ir priesz jo vartus saule už- 
szviete nes sztai, pasijuokęs isz 
pavydlingos Frit, iszidave pas-’

negaliu ir dar sziadien turiu 
gryžti in Krokuva.

— Ar ponas isz proto iszejai?
— Visai ne isz proto, bet 

Petnycziomis neapima jokiu 
referatu!

Czia iszaiszkino Goldhause- 
riui ir po ilgu derybų ant galo 
priima vieta bet su iszlyga kad 
tasai svarbus posėdis bus per
keltas nuo Petnyczios ant Ket
verge.

Goldhauser daug buvo gir-

no mielas, — kalbėdavo man, ku Karo Darbo Jogos Komisi- 
— tomis dienomis ateina pas jos buvo atlikti tyrinėjimai 165 
mane grafas Z. isz po Toninio,' miestuose, isz kuriu 69-niuose 
labai turtingas ukesas, kuris rasta, kad buvo sunku imti mo- 
musu kampe pirkinėjo sau dva- toris darbams, kadangi nebuvo 
rus. Jis mane pakvietė suraszy- tinkamos
ti jam pirkinio vieno dvaro vaikams priežiūra.
kont rakta ir atlikti be to kito-Į nes turėtu mobilizuoti komite- 
kius tame dalyke reikalus, už tus isz socialiniu agentūrų ir 
ka turėjau aplai'kyti užmokės- darbininku bei darbdaviu or- 
ties keliolika tuikstancziu gul- gąniząciju atstovu tikslu ko- 
denu. Susėdame raszyti ir tuo- operuoti su vaiku auklėjimo 

grafas Z. tarybomis gavimui per Federa- 
paeina isz Piontkovo! Paszo- line Darbu Agentūra federali- 
kau kaip apszutintas ir nežiū
rint nusistebėjusio grafo pra- 
szymo, nenorėjau apsiimti to 
reikalo vesti. Buvau szven- 
cziausiai persitikrinęs kad jei
gu ta kontrakta paraszysiu, 
tuojau turėsiu numirti arba at-j dėvi kariuomenes 
sitiks dar baisesne man kokia 
nelaime. Mielesnis man gyve
nimas nei tie siūlomi tuikstan- 
cziai ir taip dar man labai ge
ra, nepaisant kad savo deszim- 
tuose metuose nuo atidarymo 
kanceliarijos, jau per 520 Pet- 
nycziu jokiu reikalu neatliki- 
nejau.

Toliau isz jo prisipažinimu 
dąsižinojau kad jis lyg sziol 
yra nevedes, nežiūrint net to, 
kad jam jau keturesdeszimts 
metu praėjo. Insimylejo tik 
viena įkarta savo gyvenime pa- 
togion ir turtingon merginon, 
Stanislovon, dukteren savo 
darbdavio, bet tinginaite mer
gina, dasižinojus apie jo stebė
tinus manymus, idant taigi ji 
isz tos Petnyczios ligos iszgy- 
dint, pareikalavo neatbūtinai 
idant jis Petnyczioje jai savo 
meile iszreiksztu. Jokiu budu 
jis ant to sutikti nenorėjo. Tai
gi ji tame dalyke aplenkė jo ri- 
valius ir draugas, kuris visai 
nesibijojo Petnyczios ir netru
kus su taja Stanislova susiža
dėjo.

Keliais metais vėliau buvau 
vela mieste K. ir nutariau ji ap
lankyti bet ant nelaimes dasi- 
žinojau kad biednas Kasparas 
jau buvo numiręs.

Jo sename gyvenime atradau 
jo vyriausia seserį kuri jam 
esant gyvam, gaspadorysta ve
de ir kuri man. su aszaromis pa
sakojo kad stebėtinų aplinky
bių susibėgimu, Gaida, metai 
adgal, susirgęs plaucziu užde
gimu ir Petnyczioje numiręs o 
gydės ji daktaras Piontkevi- 
czius.

Ar tas viskas tiktai prieti
kis?...

jaus dasigirstu kad

ku sumu insteigti vaiku-prie- 
žiuros centrus.

WPB pareigūnas pareiszke, 
kad dideli kovos uždaviniai gu
li priesz akis ir reikalauja 
daug aulku netiktai isz tu kurie 

ar laivyno 
uniformas bet taip pat ir isz 
kiekvieno gamybos fronto dar
bininko. Mr. Keenan gyre kiek
vieno Amerikos darbininko ka
ro laiko atsiekimus, kurie in- 
galino pagaminti $100,000,000,- 
000 vertes karo medžiagos nuo 
1940 m. Liepos iki 1943 m. Sau
sio men.; ir “nežiūrint ju kri
tiku verkszlenimu, Amerikos 
darbininkai nepaprastai di
džiuojasi savo patriotiniais at- 
siekimais.” —OWI

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Siuncziant pinigus per ba^ 
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridėkite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima cze'kiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime juUM 
dėkingi už tai ir neužmirszlkite 
ateityje, kada sinusite czekiua 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderius 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.
Saule Pub. Co., Mahanoy City

Tai Tau Agotėlė

Jonas—Agotėlė, tu man ne
meluok, jau tu turi kelis jau
nikius, asz ant tavo kalbos 
numanau I...
Agotėlė—U-gi ka tu Jonuti 

kalbi! Dievaži, tu esi pirmu
tinis !
Jonas—Tai, tai, kalbėk

sveika, asz netikiu!...
Agotėlė inpykus —Jau tieji 

vyrai tai visi nuožiurus! Ana 
Baltrus dreiverys andai ta 
pati kalbėjo, o ir kriaucziu- 
kas užvakar inlindes in akis 
ta pati zaunijo, o sziadien 
vėl tu!...

Susirūpino ir susimaisze ne
mažai bet turėjo politiszkuoju 
budu ta viską nu'kenteti. Tik
tai sudavė sau in kakta su ran
ka ir pamisimo:

— Na, dabar man visai ne- 
stebetina kad ta byla pralo- 
sziau!

Po paskirtu metu, advoka
tui praktikos, po metu prakti
kos sude, vela isz pavydlingos 
Frit nagu iszsisuko ir iszdaves 
kogeriausiai advokato egzami
ną, atidarė viename Galicijos 
mieste locna kanceliarija nes 
buvo gabus advokatas.

Darbu tiek daug buvo kad 
ju apeiti neinstenge ir kada asz 
ji po keliolikos metu aplankiau, 
jau tarpdury j turėjau juoktis, 
pamatęs ant jo kanceliarijos 
duriu prikalta pageltusia kor- 
cziu'ke su sekaneziu paraszu:

“ Praneszu savo ponams, kli
entams kad isz priežasties dau
gybes darbo ir referatu, Petny
cziomis visai nedalyvauju jo
kiose bylose. Dr. Gaida.”

• -iToji stebėtina korcziuke, ; ‘ '
kaip paskui patyriau padaugi- ryszkina svarbumą, kad visos 
no jam tik klientus.

Iki kokiam laipsniui jis pasi- mesi vis didejaneziam reikalui ? 
daro stebėtinų kaslink Petny- vaiku-priežiuros centams.
ežiu ir visko, viską liudija kad 
ir paezios žmonių pravardes, 
turinezios Petnyczios bile ko-'kiai trukdoma del darbininku 
kia reikszme. Ir visados jis po trukumo, ’kadangi nebuvo su- 
pasisveikinimui kalbėdavo: j teikta atitinkamo dėmesio vąi-

— Sztai, insidemek sau, ma- ku priežiūrai”. Paskutiniu lai-

DAUGIAU MOTINU
BUS IMAMA KARO

DARBAMS
Josepli D. Keenan, Karo Ga

mybos Instaigos vice-pirmi- 
ninkas, pabrėžė, 'kad vyru dar
bininku karo darbams sziais 
metais buvo 1,500,000 mažiau 
negu 1943 metu Kovo 1 d. ir 5,- 

‘400,000 mažiau, negu 1942 m., 
Kovo 1 d. Todėl dabar pareiga 
tuos darbus atlikti krinta ant 
moterų, kurios jau dabar užima 
kiekviena treczia karo darba.

“Daugelis moterų dabar dir- 
lancziu karo darbus yra moti
nos, ir daugelis naujai imamu 

i bus motinos,” WPB oficialus i
asmenvs pareiszke. “Tas pa-

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI,... 50c

SAULE PUBLISHING CO
Mahanoy City, Pa-

i
i !
*

A

A
?

arba pradžia
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

visuomenes ypacz kreiptu de-464 pus., Did. 5x7col

Mr. Keenan pabrėžė, kad 
gamyba praeityje buvo smar

I

*

Tiktai, 10c
s aūle

| MAHANOY CITY, PA. I
“Saule” dabar $4.00 

metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystesa,

I . . . • . ’
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Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

X-M-**>*4-****4-*X-***M-**X-X-*X-4-*

Žinios Vietines

nūs: Vinca, Brandonvilleje; 
Juozą mieste; Alberta tarnys- 
toje, Maxfield, Ala., Alexand
ra, taipgi tarnystoj, Virgini
joj. Dvi dukteres A. Du'boise, 
Filadelfijoj ir Ona, namie taip-

ko nepaisanti vaikai, -kuriems 
szokiai, sportai ir “good
times” teberupejo. Dabar jie 
yra vyrai, priesz laika subren
dę žmones. Jie sziadien yra mu- 

.... . \su didvyriai; jie sziadien yra
gi ir broli Vinca, Whitehouse, 
N. J. Laidotuves atsibus isz 0’- 
Haren laidotuvių namo, 203 W. 
Coal uly.

musu kraszto, musu tikėjimo, 
paczios musu gyvasties gynė
jai.

Mes meldžiamės už juos, mel-

Penktosios Karo Pa
skolos Vajus Jau 

Prasidėjo

ATSlISZAUKIMAS IN NEW 
YORKO MIESTO IR NEW 

YORKO VALSTIJOS 
LIETUVIUS.

Isztekejo Už Mažiulelio

— Utarninke pripuola Szv. 
Antano isz Padua. Serecloj Szv. 
pasiliaus, Vysk.

— Szv. Juozapo parapijos 
mokykla užsidarė praeita Pet- 
nyczia isz priežasties vakaci- 
jos.

— Neužmirszkite eit pažiū
rėt puikiu Lietuviszku judo- 
mu paveikslu, kurie ’bus rodo
mi szios Nedėlios vakara, Bir
želio 18 d., ir kurie bus aiszki- 
nami Lietuviszkai Szv. Juoza
po parapijos saleje, kuriuos ro
dys K. Motuzas ir J. Valaitis,

Gilberton, Pa. f Gerai žino-i 
mas biznierius, Petras Lasavi- 
czius, nuo Main uly., mirė na
mie, Seredos vakara 11:30 va
landa. Velionis laike valgomu 
daigiu sztoreli per dvylika me
tu. Gimęs Lietuvoje. Prigulėjo 
prie Szv. Liudviko parapijos. 
Paliko tris sūnūs: Petrą, Al
berta ir Leonarda, visi tarnys
tėje ir duktere Isabelle, namie, 
taipgi broli Vinca, Scrantone, 
Pa. Laidotuves atsibuvo Pane- 
delio ryta su bažnytinėms ap
eigoms 9ta vai. Palaidotas pa
rapijos kapuose. Graborius V. 
Menkeviczius laidojo.

džiames už savo kraszta, mel
džiamės už save.

Mes pirkome Karo bonus, de- ’ 
jome aukas, davėme savo krau
jo, stojome in “Defense” dar
bus, gaminome karo pabūklus, 
pasakėme savo vaikams su- 
Diev. .. viską darome, ka tik 
iszmaneme. Visa tai buvo gera, 
bet, toli gražu, negana.

“Jeigu Vieszipats nestatys 
namu, veltui darbuojasi tie, ku
rie juos stato. Jeigu Vieszpats 
nesergės miesto, veltui budi jo 
sargas. ’ ’

Dabar vienatine musu viltis 
tai pas Dieva be Kurio žinios 
nei vienas žvirblelis “nekrinta

Penktosios Karo Paskolos va
jus prasidėjo Birželio 12 d. ir 
tesis iki Liepos 8 dienai. Kvie- 
czia.me visus New Yorko mies
to ir New Yorko valstijo Lie
tuvius prie szio vajaus koge- 
riausiai prisidėti, kad galėtu
me Karo Bonais sukelti reika
linga pinigu suma nupirkimui 
Victory Ship, už ka yra pasisa
kiusios New Yorko ir Bing- 
hamptono Lietuviu organiza
cijų konferencijos.

Pirkite kodaugiausiai Karo 
Bonu laike szio vajaus ir užsi- 
raszykite vietiniuose Lietuviu 
Karo Bonu Komitetuose o jei
gu kur tokio komiteto nėra —

Stanley Ross, 34 metu am
žiaus, 3 pėdu augszczio ak
torius su vodeviliu, iszsiima 
vedimui laisnius su aktorka 
pana Evelyn Lucas, 5 pėdu ir 
8 coliu, Chicago j. Ju liūdi -

tuos pinigus Dėdės Šamo ka
riuomenei, laivynui ir orlaivy- 
nui New Yorko valstijos Lietu-’ 
viu kreditan nupirkta sziej 
svarbus karo reikmenys: trys' 
P. T. laivukai, kurie pasekmių-! 
gai veikia Pacifike; dvide- 
szimts szeszi “Jeeps’ai”, trys' 
dideli bomberiai, vienas ligoni
nes lėktuvas ir vienas Liberty 
Ship. Tie visi daigiai pavadin
ti Lietuviszkais vardais arba j 
atžymėti, kad jie nupirkti Newi 
Yorko valstijos Lietuviu var-j 
du. !

Tai dideles ir gražios New 
Yorko valstijos Lietuviu pa
stangos, prisidedant prie karo 
laimėjimo! Acziu visiems už 
tai!

Laike dabar pravedamos 
Ketvirtosios Karo Paskolos 
vajaus mes kviecziame visus 
New Yorko miesto ir valstijos 
Lietuvius pasirodyti dar ge
riau, kad už musu Karo Bonais 
sukeltus pinigus galėtume Dė
dės Šamo laivynui padovanoti

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

Bondus ir Markes.

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

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

paveikslai yra labai puikus, 
iaiszkus ir akyvi. Todėl neuž
mirszkite eiti ju pažiūrėt. Pel
nas ant naudos parapijos. Atei
kite visi.
i ‘— Seredoje “Vėliavos Die- 
ina”, bus apvaikszcziojama isz- 
kilmingai su paroda, taipgi 
įkartu primenant jog Amerikos 
į5-tos Karo Paskolos vajus jau 
prasidėjo.
i —■ Nedelioje, Birželio litą 
įdiena buvo sulosztas indomus 
programas Szv. Juozapo Para 
.pijos svetainėje. Vaikucziai pa
sirodė puikiai iszlavinti. Buvo 
tai vienas isz puikiausiu pro
gramų užbaigimo mokslo kokis 
kada atsibuvo Szv. Juozapo 
parapijoj. Gerbiamas klebonas, 
Kun. P. Czesna pasakė gražia 
prakalba priesz inteiksiant di- 
pomus ir dovanas. Dovanas už 
geriausia mokslą aplai'ke Rose
ann Konsevicziute ir Leonar
das SzimJkus. Taipgi aplaike 
dovanas J____ ___________
ir Jonas Robinson. Seka var
dai užbaigusiu1 mokslą;

Jonas Buclreviczius, Rose
mary Budrevicziute, Francisz-v z

kus Davidaviczius, Eleonora 
Digriute, Terese Dulskinte/ J““
Juozas Ardickas, Mikolas Kle-|nemažas apsunkinimas. Myle-

jo Lietuva ir Lietuvius, buvo 
geros szirdies žmogus. Susilau
kė apie 60 metu amžiaus.

Mt. Carmel, Pa. t Suzana 
Diržulaitiene, naszle, 228 So. 
Vine uly., mire Ketvergo ryta, 
Shamokin ligonbuteje, kuri gy
dėsi ten nuo Gegužio 4 d. Buvo 
naszle po Juozu Diržulaicziu, 
(po pirmam vyrui vadinosi A. 
White, isz Girardvilles). Ve
lione paliko dvi dukteres, J. 
Cuff, Girardvilleje ir R. Naser, 
Kentuckijoj. Laidotuves atsi
buvo Panedelio ryta isz laido
tuvių namo T. Koons, 235 W. 
5-tos uly., Mt. Carmel, su apei- 
gomis Szv. Kryžiaus bažnyczio- 
je ir palaidota parapijos ka
puose.

nesi-

Mirė Kun. J. Statkus

Chicago, Ill. — Szv. Kryžiaus 
ligonbuteje numirė Kun. Jonas 
Statkus, Birželio 3-czia diena. 
Likos palaidotas Szv. Kazimie
ro parapijos kapuose. Gimęs

Arlene Szukevicziute!LietaV0Je' Kunigu seminarija
jis užbaigė ežia Amerikoje ir 
buvo inszventintas kunigu ĮG
IS mete. Paskutiniu metu vika
ravo Nekalto Prasidėjimo pa
rapijoje, Chicago j e. Buvo silp- 

i nos sveikatos ir tas jam buvo

mentaviezius, Roseaim Konse- 
vieziute, Albertas Kumeraus- 
kas, Ludvika Marcziulioniute, 
Jurgis Mickeviczius, Lorraine 
Ollin, Ludvika Pangoniute, Jo
seph Remums, Jonas Robinson, 
Juozas Shemonis, Vincas 
Szerksznis, Genevieve Szerpen- 
skiute, Leonardas Shimkus, 
Petras Szupienius, Arlene Szu-

GENYS MARGAS
Per J.J.B.

žemen.” Dabar, kai musu vai
kai eina pulti priesza, mums 
nėra kas daugiau bedaryti kaip 
tik pulti ant keliu ir melstis.

Dabar, kiek mums teko per 
radio iszgirsti ar laikraszcziuo- 
se pasiskaityt apie musu armi
jų insiveržima, tai pradžia pa
baigos, bet tiktai pradžia. Kiek 
teko sužinoti apie ta insiverži
ma, tai galima sprensti kad 
Hitleris, del vien tik jam žino
mu priežaseziu, nutarė
ginti, priesza insileisti. Musu 
armijos vadai tikėjosi susi
lauksią kur kas stipresni prie
sza, kur kas baisesni muszi. Ta 
tyla isz Hitlerio puses nieko ge
ro mums nelemia. Mes, Lietu
viai turime priežodi: tyla 
priesz audra. Galima tikėtis 
kad musu armijos susilauks tos 
audros.

Kaip tik už tai mes turime 
melstis, kaip tik už tai mes tu
rime siunsti savo maldas iii 
Dievą ir praszytį, kad musu ar
mijoms pasisektu dalaikyti ta 
ka jie dabar užėmė, 'kad musu 
vaikams parodytu kelia ne tik 
in Berlyną bet ir atgal pas mus.

Meldžiame Tave, Gailestin- 
giauses Vieszpatie, neatmesti 
szios maldos, kuri plaukia isz 
nužemintu szirdžiu ir dre'ban- 
cziu lupu visu tėvu ir motinu, 
broliu ir sesueziu, mylincziu ir 
mylimųjų. Dieve duok, kad per 
ju karsztas maldas mes neužil
go susilauktume pergales; 
Krikszczioniszkos taikos ir il
gai tverianezios ramybes.

užsiraszyikite pas New Yorko 
Lietuviu Karo Bonu Komiteto 
sekretorių, J. B. Lauszka, 222 
So. 9th St., Brooklyn, N. Y. 
Užsiraszant, reikia pažymėti 
savo varda-pavarde, adresa ir 
kiek jusu pirktas Karo Bonas 
vertas. Bonus pirkite kur tik 
norite.

Per praeitus Karo Paskolų 
vajus New Yorko miesto ir val
stijos Lietuviai pasirodė labai 
gražiai, apie ika mums oficia
liai pranesza iždines Departa
mento (War Finance Commit
tee) pareigūnas Mr. J. Austin

ninkas yra draugas Henry 
Hite, septynių pėdu ir 9 co
liu. Sudžia Paul A. Jones 
juos suriszo mazgu moterys
tes.

gražu ir naudinga laiva Victo
ry Ship, pavadinta Lithuania.

In darba, broliai ir seserys!
NEW YORKO LIETUVIU
KARO BONU KOMITETAS:

P. Bajoras, pirm.;
Kun. J. Balkunas, vice pirm.;
Adv. K. R. Jurgela, vice pirm.;
J. B. Lauczka, sekr.;
A. Mikalauskas, iždin.

Daly, sekamai: laike Pirmosios 
Karo Paskolos Now Yorko Lie
tuviai Karo Bonu iszpirko už 
$1,200,000, laike antrosios—už
$1,412,000 laike trccziosios — 
už $1,047,000 ir laike ketvirto
sios — už $1,400,000. Viso per 
ketures Karo Paskolas New 
Yorko valstijos Lietuviai Karo 
Bonu iszpirko už $5,005,000. Už

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Dede Samas Sako: AmerikaTuri Būtie Drūta!
NOW FOR THE BIG PUSN f

Kai tas visu musu taip ilgai
kevieziute, Dolores Slavitskiu- lauktas ir taip 'baisiai bijotas 
te, Marijona Szukauskiute Vir
ginia Valiukevicziute, Fran-

in Europa insiveržimas prasi
dėjo, Prezidentas Rooseveltas 

ciszikus Vaitkus, Angela Valin-'per radio kreipėsi in visus visu 
skinte, Franciszkus AVhite ir tikėjimu žmones ir prasze kad 
Antanas Zemedas.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes :: 
—o--

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

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

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

L. TRASKAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABORIUS

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

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

visi melstųsi. AIusu Prezidento
— Ponas Juozas Pikielin-įmalda buvo viso musu kraszto 

(gas isz Schenectady, N. Y., ana'malda.
diena lankosi pas savo dede
Alartina Radziavicziu ant W.1 del kurios musu tėvai gimė, del

Sau- kurios musu tėveliai paliko sa
les” redakcijoj nes ponas Pi- vo mylima žemele ir atvyko 
Lietingas yra senas skaityto- ežia in Amerika, ne tik laimu- 
jas laikraszczio Saules. Acziu žes jeszkoti bet savo Dieva sa- 
už atsilankyma. Taipgi jis at-.votiszkai garbinti. Dabar atėjo 
lanke savo broli Kazimiera ir mums laikas parodyti ne tik 
savo dede Joną Radziavicziu, musu ginklu baisia galybe, betj 
Frackvilleje.

Susilaukėme tos valandos,

Mahanoy Ave., taipgi

Moskva, Rusija — Rusu ar
mija jau pradėjo savo vasarini 
užpuldinėjimą ant Finlandijos 
ir jau randasi daugiau kai 15 
myliu ant Karelianos tarpju- 
rio. Apie 80 miestu ir kaimeliu 
likos paimta. Rusai mano eiti 
ant Balkanų po tam invazijai 
trauktųsi ant Vokietijos isz vi
su pusiu. Hitlerio virszininkai 
kenezia baime nes jau mato kad 
Voketija negales ilgai kariauti 
priesz Alijentus.

/TSZfXOWW
ON THE HOME FRONT, TOO!

SHENANDOAH, PA

■f Juozas Stine, 1135 W. 
Coal uly., mirė Ketvergo vaka
ra, 6:30 vai., po trumpai ligai. 
Ginies ir užaugės Lietuvoje, at
vyko in Amerika 50 metu ad- 
gal. Velionis paliko keturis su-

ir musu sielų nepalaužiama 
isztverme.

Ales sziadien meldžiamės už 
savo vaikus, už savo pažinsta- 
mu vaikus ir už tuos milijonus, 
mums visai nepažinstamus, ku
rie pasirengia už mus kovoti, 
už mus kentėti, už mus ir savo
gyvybe paaukoti. Tik pernai ar.*ranclJa apia. 
užpernai jie buvo linksmi, nie-!Per Alijentus.

New York — Berlyno radio 
žinios pranesza kad Vichy val
džia po Vokiecziu priežiūra su
grius neužilgio ir kad bus pa
imta in rankas Prancūzu Tau- 
tiszkos Valdžios nes pavojus 
artinasi prieszininkams ir jau 
mato ir žino kad neužilgio 
Francija aplaikys savo laisve

THIS IS IT! This is the big push 
you have been waiting for! 
This is the "zero hour”! Our fight

ing men are ready—ready to strike 
anywhere ; anytime ; ; : anyhow 
i s. BAR NOTHING!

What about you? Are you ready 
to match this spirit with your War

buy is so much more power be
hind the big push ... the push that 
will send Hitler and Tojo into ob
livion.

Get behind the invasion drive! 
Invest MORE than ever before! 
Double . : . triple . .. what you’ve 
done in any previous drive. The 
job is big—you’ve got to dig!Bond purchases? Every Bond you job is big—you’ve got to dig!

RvttieMKČ/-BUY IMRE THAN BEFORE
5wwar loan

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

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.


