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RUSAI JUGOSLAVIJOJM

Isz Amerikos
Drebėjimas Žemes Su
kratė Kelis Valstijas

' WASHINGTON, D. C. — 
Utarninke apie 12:40 vai. ryta, 
davėsi jaust drebėjimas žemes 
New York, New Jersey, Penn
sylvania ir Virginia valstijas. 
Taipgi davasi jaust gana smar
kus drebėjimas žemes Kanado
je,žmonys labai persigando ne
žinodami kas atsitiko.

Likos Užmusztas
Francijoj IC s s Kapai Nužudytu Lie- 

viu Bus Peržiureti Rusai Randasi

* 157 Žuvo Laike 
“Labor Day”

PHILADELPHIA, PA. —
Laike “Labor Day’’ szvente 
buvo visokiu nelaimingu atsi
tikimu ir 157 žmonių neteko gy- 
vascziu po visas dalis Suv. 
Vals. Isz tuju 84 žuvo automo 
kiliu nelaimėsią, 26 prigėrė ir 
80 nuo kitu nelaimiu. Kalifor
nija turėjo 17, New Yorkas 11 
ir Illinois 10. Szimtai žmonių li
kos nuvežtais in ligonbutes ku
rie buvo sužeistais.

Intikejo In Sapna;
■ Nusižudė

RUMFORD, PA. — Nusimi
nus labai per sapna, kuri sap
navo ana diena ir kuriame ma
te buk josios keturi maži vaikai 
prigėrė prude arti kapiniu, 
Mrs. Freida Miller, 40 metu, 
nuėjo prie to paties prūdo ir pa
siskandino.

Ta diena motere apsakė savo 
kaiminkai apie ta j i nepaprasta 
sapna sakydama, kad veluk pa
ti pasidarytu sau mirti ne kaip 
matyt savo vaikus mirusius, 
ant rytojaus palicijantas ūžti 
ko motere lavona prūde. Neisz- 
manele, dabar paliko keturis 
mažus vaikus be motiniszkos 
meiles ir priežiūros.

Turtas Gulėjo Ant 
Kelio

PHILADELPHIA. — Per 
kėlės valandas laiko, moterisz- 
kas krepszis, kuriame radosi 
1,200 doleriu, žemcziugu ir ke
li kariszki bondai, gulėjo neuž- 
teminti per daugeli moteristu. 
kurie važiavo ant plentu 
Frankford.

Krepsziu pamėtė isz automo- 
biliaus Mrs. Edna Foster ir ka
da sugryžo namo, patemino 
kad neturi krepšzio. Sugryžo 
adgal prie tosios vietos jeszko- 
dama ant kelio ir pamate gu 
linti krepsziuka ant plento. 
Daug motoristu pravažiavo pro 
taja vieta, bet nei vienas jo ne- 
patemino.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Kapitonas Alfonsas M. Žurauskas

WASHINGTON, D. C. —
Kariszkas Departmentas ap
reiškė ana diena kad 1 diena 
Rugse'o (Sept.), Amerike ra
dosi 243,848 nelaisviu: tarp ku
riu randasi 192,846 Vokiecziu, 
50,272 Italai ir 760 Japonai; 
368 nelaisviu abazuosia prie vi
sokiu darbu.

Amerike Randasi
243,848 Nelaisviu

WASHINGTON, D. C. —
Tukstancziai žmonių, vyru,, 
moterių ir vaiku Lietuviu, Ru- Prie Rubežiaus■š.

80 Vokiszki Sznipai 
Nuszauti

SO. BOSTON, MASS. — Ka
pitonas Alfonsas M. Žurauskas 
(Zerofski) 26 metu amžiaus, 
sūnūs ponstvos Kazimieru Žu- 
rausku, nuo 711 E. 5th uly., li
kos užmusztas laike muszjo kur 
ten Francijoj, Liepos (July) 
17-ta diena 1944 m., kaip apie 
tai aplaike žinia jo tėvai nuo 
valdžios. Alfonsas instojo in 
kariuomene 1939 mete, tarnavo 
Panamos Kanai per du metu, 
po tam aplaike mokslą ant afi- 
cieras North Carolina, kuris ap- 
iaike garbes ženklus Kapitono, 
Rugpjuczio (Aug.) 20 d., 1943 
mete. Paliko dideliam nuliūdi
me savo tėvelius, paczia Rita, 
nuo 172 6th uly., So. Boston ir 
sunu Mikoleli, 18 men. senumo, 
tris seserys: Konstantina, Ar
lington; Juliana ir Isabele, So. 
Bostone, taipgi du brolius: 
Aleksandra, isz Tauton ir Vai
tiekų isz Everett.

Vyras Dingo Su
Paczios Banka

JERSEY CITY, N. J. — A- 
gota Bogdanas, per ilga laika 
nesziojo užsiutus gorsete apie 
du tukstancziu doleriu baimėje 
kad nepavogtu. Eidama gult, 
nusiimdavo gorseta. Vyras, ku
ris žinojo kur pacziule laiko sa
vo skarba, ana diena pasiėmęs 
pinigus, iszszvilpe nežine kur 
su pacziules “banka.”

Apkriksztino Dukrele 
Po Tam Ja Užsmaugė

MILLERSTOWN, IND. — 
Kas tokis pranesze palicijai 
kad isztyrinetu gimimą kūdi
kio Elenos Tetley, kurio po tam 

■ daugiau nemate ir nieko apie ji 
negirdejo. Kada detektivai atė
jo pas Elena ir pradėjo kvosti 
kur dingo josios kūdikis, mer
gina prisipažino buk josios mo
tina, po priėmimui kūdikio, ap
kriksztino ji ir su abrusu už
smaugė, po tam nunesze lavona 
in darželi ir ten ji užkasė.

BERN, SZVAICARIJA — 
Už iszkerdima viso Szaviaca- 
riszko garnizono mieste Sa
voie per Vokieczius, tenaitinai 
tautiecziai nuszove* 80 Vokisz-' 
ku sznipu už ju biauru pasiel
gimą ir subiaurinima daugeli 
moterių ir merginu.

Daugiau Baisiu Žudins- 
cziu Per Vokieczius

GRENOBLE, FRANCIJA
— Kada Amerikonai užėmė 

Paryžių, gyventojai jiems ap 
sakinėjo apie baisias žudinstas 
papildytas per Vokieczius, ku
rie iszžuude visus kaimelius ir 
miestelius ir apipleszdavo nuo 
visko. Priek tam papildydavo 
biaures žudinstas ant gyvento
ju kaip, Amerikoniszki kores
pondentai laikrascziu mate la
vonus Francuziszku vyru, mo
terių ir vaiku, pakabytus ant 
mesininkiszku kriukiu su per
pjautais pilvais ir krūtinėms su 
peiliais ar bagnietais, o mote
rių krutinės iszpjautos.

su, Lenku ir Latviu bus peržiu
reti per valdžia kurie likos už 
kasti Lietuvoje. Vilniaus Lie
tuviai su kitoms tautoms pa 
siuntinais, isztyrines visas'
biaurybes papildytas Lietuvoje 
ant nekaltųjų žmonių. Per me
tus Vokiecziai iszkasinejo savo 
aukas ir degindavo ju lavonus,! 
bet likucziai tuju lavonu da- 
randasi pieskuosia ant Lietu- 
viszku kapiniu. Per tris metus 
barbariszki Vokiecziai stengėsi 
isztremti tukstancziu Lietuviu, 
aiszkino delegatas Gedvilą, bet 
Vokiecziai turės užmokėti už 
taisės baisybes, kada ateis va
landa atsimokejimo po karei.

23,249 Amerikonu 
Žuvo

WASHINGTON, D. C. — In 
laika vienos sanvaites musziuo- 
se Francijoj, žuvo Amerikon- 
iszku kareiviu 4,221; 16,755 su
žeista; 1,687 dingo ir 586 paim
ta in nelaisve. Isz viso Fran
cijoj žuvo 23,249 Amerikonisz- 
ku kareiviu lyg Liepos (July) 
menesio.

Lenkai Palauna Musztis 
Neturėdami Ginklu
LONDON, ANGLIJA — Isz 

priežasties stokos maisto ir 
ginklu, Lenkiszki patrijotai 
palauna kovoti ’ prieszais Vo
kieczius ir apleidineje miestą, 
bet mano sugryžt? adgal kaip 
tik aplaikys nauja paszialpa. 
Per 34 dienas Lenkai’smarkiai 
kovojo prieszais savo kankyto- 
jus, bet su tuszczioms rankoms 
negali j u inveikti.

Rusai Tik Asztuonis Myles Nuo 
Varszavos; Amerikonai Jau 
Vokietijoj, Perejo Per Szvai- 
cariszka Rubežiu; Amerikon-
iszkasSubmarinasPaskandytas

-------------- * __________________

LONDON, ANGLIJA. — 
Generolo Courtney pulkai lai 
me j o smarkiu musziu Belgijoj 
su Vokiecziais, paimdami apie 
8,000 Vokiecziu in nelaisve ir 
tukstanczius apsiaubė isz visu 
pusiu. Trys Vokiszki Generolai 
ir daugeli oficeriu taipgi paim
ta. Paskutini telegramai skel
bia, buk Amerikonai paėmė net 
45,000 Vokiecziu in nelaisve. 
Szimtai Vokiszku troku su ka
reiviais ir ginklais trauke isz 
Mons in saugesnes vietas.

Kinai pranesza buk 2,744,000 
Japoniszku kareiviu likos už- 
muszta ir paimta in nelaisve 
musziuose.

-----------□-----------

Valdžia Paims Po Savo 
Ranka 4 Kasyklas 
WASHINGTON, D. C. —

Prezidentas Rooseveltas liepe 
užgriebt ketures minksztu ang
lių kasykliu Pennsylvanijoj, 
West Virginia, Virginia ir 
Kentucky. Badai valdžia ma
no užimti da 66 kasyklas jeigu 
nesusitaikins su kompanijos ir 
sugryž prie darbu.

Amerikonai Da Vis Eina In Francija

SKAITYKI! “SAULE” PLATINKI!

Szitas tiltas likos sunaikintas per Vokieczius, kada bego isz Francijos, kaipo ir konia 
visus geležinkelius, bet Amerikoniszki inžinieriai juos pataisė ir kareiviai gavosi per upes. 
Amerikonus negalėjo sulaikyti jokiu budu nuo ingijimo savo tikslo.

LONDON, ANGLIJA. — Rusai perejo 
per Rumunijos rubežiu ir artinasi in Juogo- 
slavija ir jau randasi apie asztuonis mylės nuo 
Varszavo, isz kur pradėjo Vokiecziai bėgti ka- 
nuogreicziausia idant apsaugot savo kaili. 
Daug Vokiecziu užmuszta ir paimta in ne
laisve. Alijentai jau prisiartino 36 mylės in 
Vokietija ir gavosi per Meuse upe, isz kur lei- 
dineje smarkius szuvius ant Vokiecziu isz dide
liu armotu. Taipgi likos bombarduotas dide
lis miestas Emdenas su bledems del Vokiecziu 
kur Amerikonai jau perejo per Emden upe.

Ana diena atplaukė in Anglija 150 tavori- 
niu laivu su visokiu maistu ir amunicija del mu
su kareiviu. Kelione atsibuvo pasekmingai 
be jokiu užklupimu.

ISZ PACIFIKO. — Amerikoniszkas sub- 
marinas “Robalo” likos paskandytas su 65 
laivoriais ant Pacifiko mariu.

In laika penkių dienu Amerikonai pa
skandino 30 Japoniszku laivu ir nuszove
107 eroplaniu ir dabar randasi tik 615 my
liu nuo Japoniszkos sostapyles Tokio. Da
bar Amerikonai yra užėmė 4,000 myliu 
Japoniszko pakraszczio. Eroplanai numetė 
net 800 tonu ant Guam, Bonin ir Volcan Salų. 
Szeszi Japoniszki admirolai likos užmuszti mu- 
szije artimoje Youkosuku. /

MOSKVA, RUSIJA. — Bulgarija stengė
si padaryti taika su. Rusija ir atsikratyti 
nuo Vokiszkos jungo. Rusija užklupo ant 
Bulgarijos, kuri pristatinėjo del Vokieczia- 
ms kariszka materijola ir šlepe juos visame 
per tris metus. Rusai jau randasi Bulgarijoj.

SKAITYKITE . “SAULE”_.s — ..
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Kas Girdėt
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Tula motete, Mrs. Helen 
Jackson, kuri,gyvena Los An-į 
gėlės, Californijoj, surado pa-, 
slapti: Kap iveuds miotere ga 
būtie užg’anadinta isz savo gy-j 
vilenimo? Kad motore butu už-1 
ganadyta, tai jai yra reikalingi 
trys vyrai! Isztikruju ponute 
Jackson gal neturi sveiko pro
to. Bet ji szitai'p tvirtina: Vie
nas turi dirbti namini dauba, 
kitas turi uždirbti pinigus o 
treczias turi būtie moterei del 
visokiu pareikalavimu ir pa
linksminimu. Jis turi būtie 
dailus, turi mokėti gražiai kal
bėti, turi būtie geras szokykas, 
muzikos mėgėjas ir geras mylė
tojas.

Sziu dienu moterys yra labai 
in vairus padaras, sako szita
“Leide.” Ji turi labai daug 
ypatybių ir ambicijų, tuo tar
pu vyro .būdas visomet yra vie
nokis ; del to vienas vyras ir ne
gali patekinti visu moteriszku 
pageidimu. Jai reikalinga trys 
vyrai. Kaip toji pusgalve sako, 
tai neužilgio visos moteres to 
reikalaus ir spirsis.

Patartam del misiukes Jack- 
son nukelauti in Tibetą, Azija, 
kur viena motere gali turėt tiek 
vyru, kiek jai patinka. Tenais 
viena motere jeigu turėtu de- 
szimts szvogeriu, tai visi su ja 
gyvena drauge ir dalinasi ly
giai su jos meile.

• •
Tūlam mieste Kanadoje per

statinėjo gerai žinomas juokda
rys (clown) Benas Lewis. Kaip 
visados taip ir ta diena juokda
rys aplaike daug plojimu už sa
vo juokingus perstatinius, o ka
da perstatimas pasibaigė, su
griuvo ant grindų be žaido.

Kaip vėliaus pasirodė, tai 
juokdaris priesz perstatįma ap
laike telegrama kad vienas isz 
jo sunu likos užmusztas laike 
musziu Francijoj. Nenorėda
mas pertraukti perstatinio, 
vargszas suvaldė savo gailesti, 
ir szposavo per visa perstati- 
ma, neduodamas suprasti savo 
szirdies skausmą del publikos. 
Tokis tai gyvenimas aktorių.

iszkraipytos kad negalima su
prasti ka žmogus skaito. Ana 
diena gavosi mums in ranka 
“naujos mados” maldaknyge 
kurioje užteminome perkraipi
lna poteriu kokius jas tevelei 
kalbėdavo ir patis kalbėjote 
bet sziadien tie jie poterelei 
skamba sekancziai: Paimkime 
ant pavizdos kaip: “Amžina 
atsilsi, duok duszioms Vieszpa- 
tie o szviesybe amžina teigul 

Į joms szvieczia,” tai dabar nau
dosią knygosia tie žodžiai pa
gal nuplakimą reformatorių 
'szitaip skamba: “Amžina atsil
si suteik sieloms Viešpatie, o 
szviesybia amžina tegul joms 
laisto elektri’kiniai spindu
liai.”

Arba paimkime ta ja “Sie
la,” kuria mes vadiname du- 
szia (lenkiszkai vadinasi du- 
sza) o poteriuosia szitaip skam- 
jba: “Paimkie o Dieve mano 
i siela, nes siela trokszta nete- 
Ikus gyvingumo, panaszai in
ryža, nes jo nuodėmės yra di
desnes už roputina ir sukana- 
puoti lyg padanges.” Neužsi
moka daugiau talpyti, nes skai
tytoju smegenis susimaiszytu 
skaitydami nauja lietuviszka 
kalba, o gal ir pats Dievas ju 
nesupranta ir jusu maldų ne- 
iszlklauso.

Gal kvailiausiu gėrimu ant 
svieto yra kava. Sztai pirmiau
sia ja degina, kad gėrimas bu
tu juodas, po tam pila in ja pie
ną kad butu balta; dedasi in ja 
cikorija kad kava butu 'karti o 
pila in ja cukru kad butu saldi; 
verda ja kad butu karszta o pu
ta idant butu szalta. — Argi ne 
teisybe ?

Kiek Randasi Aukso Ant Svieto

MOST OF THE WORLD S GOLD 5N U. S. A.

U. S.A.

r
FRANCE

BRITISH EMPIRE

R. Gryždami jie bombardavo 
Voikiecziu ore vieta Rumunijoj.
Generolas Ba'ker vis tiki kad
vadas turi vesti savo lakūnus.

Dede Šamas Sako: Amerika Turi Būtie Drūta!

aaaaaaaaaaa

REST OF WORLD

Each symbol represents 2 billion dollars 
*

i

Szitas paveikslas parodo kiek randasi aukso ant viso 
svieto: Pirmutinėje eileje yra Amerikas su 11 plytelėms, 
toliaus Francija su pusantros plyteles, Anglija su puse ply 
teles, likusios dalis svieto su pustreczios plyteles. Kožna 
plytele perstato po du bilijoniu doleriu verties aukso.

j — Amerikonai 'suruko tiek 
papirosu kad sunaudoję tuks-

' tanti svaru tabako 'kožna minu-
I ta, ikožuoje valandoje, o 200 
svaru tabako ant padirbimo 
cigaru.

1 —• Tiek žmonių miįvzta 
Amerike kas minuta, kad in- 
szurenc ; kompanijos iszmoka po 
1,500 doleriu kas minuta.

—• Amerikas sunaudoję p 
8,000 svaru apyniu kas minuLa 
ant padirbimo alaus. • 

' agra i,tubglkžywfmevbgzxz 
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Paskirstymas Maisto

APIE 
PULKAUNINKĄ 

GEN. IRA C. BAKER

Mirtis paima mažus vaikus 
ir jaunumene laike puikiausio 
iszsivystinimo kaipo ir suau
gusius žmonis, tędel, kad ne
žinome kaip nuo jos apsisaugo t 
daugeliuosia atsitikimuosia.

Privalome gyvent lyg szimto 
metu ir mirti tiktai nuo senat
vės, o ne nuo ligų kilusiu nuo 
visokiu mikrobu inkveptu in 
plauczius.

Kodėl pavėliname žmoniem 
mirti nuo uždegimo plaucziu, 
vaikams nuo kruogulio ir dip- 
teriojos? Del ko tukstancziai 
žmonių mirė nuo influenzijos ?

Jeigu 'kožnas palautu spjau
dyt ant žemes, o cziaudytu ir 
kosėtu in skepetaite, tai galime 
būtie tvirtais, kad ligos gema- 
leliai neprasiplatinetu taip 
staiga, galėtumėme sumažyt 
už'krecziamas ligas. Lengvas 
būdas ar ne?

Svarbia role taipgi atloszia 
ir szvarumas. Turėkite czistas 
rankas, maudinkites nors du 
kartu ant sanvaites ir permai
nykite drapanas 'kanuo tan- 
kaiusia, o gyvensite lyg vėlybai 
senatvai — mažiausia szimta 
metu.

Lietuviai rugoje kad sziadie- 
pines maldaknyges yra taip

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

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

knygele, 75 Centai.

Rodykle:

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

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

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

Komunijos.
Garbinimas Szv. Sakramento.
Malda Szv. Tamosziaus.
Malda prie Vieszpaties Jėzaus.
Malda prie Panos Szvencziausios.
Malda Szv. Bernardo prie Szv.

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

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

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

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
Giesme Laba Nakt.
Ministrais turas.

SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Lieutenant General Ira C. 
Baker, buvo mokytojas Okla
homa valstijoj pradžioje Pir
mo Pasaulinio.Karo.

Sziandien Liet. Gen. Baker 
yra vadas Alijentu Viduržemio 
Oro Jegu. 1927 m. jis buvo ap
dovanotas “Distinguished Fly
ing Cross” kada pasekmingai 
užbaigė “geros valios” kelione 
aplink Pietų Amerikos Žemyna. 
Paszaukimas sake, kad jis “at
sižymėjo inieiatyvu, gabumu ir 
sumanumu. ’ ’

Bakerio įpuikiausiaus nuvei- 
kimas invyko dviems metams 
vėliau, kada su Generolu 
Spaatz insteige dokumentą lai
kydami “Question Mark” ore 
per virsz 150 valandų. Tuom 
metu “Oak Leave Cluster” bu
vo pridėtas prie jo medalio. 
Paskiau, jis buvo priverstas 
paraszutu nusileisti kada jo 
lėktuvui atsitiko nelaime ir jis 
iszsyk tapo nariu aviatorių 
“Caterpiller Kliubo.
kara, lakūnams paraszutu nu
sileisti buvo nepaprastu daly
ku.

Už keliu metu Baker dalyva
vo pirmoje “blind” tarp saus- 
žeminis kelionėje. Lakūnas tu
ri vartoti tik instrumentus.

Apart sziu dramatiniu invy- 
kiu, Ba'ker buvo paprastas ar
mijos lakūnas. Jis lavinosi bū
ti lakūnu Austin ir Kelly Fields 
Texas valstijoj. Po trumpo ap1- 
sistojimo Kalifornijoj jis buvot 
iszsiustas in Filipinus. Tapo! 
kapitonu, ir buvo karininku 
Department Air Office, koman
doje Manila Air Depot. Sųgry- 
žes namon, jam paskirta vieta 
Mitchell Field, New Yorke.’ 
Paskiau, su 34th Pursuit 
Squadron March Field, Kali
fornijoj jis velke su Army 
Corps Mail Operation. Nors ne- 
iszpasakytai aktyvus karinin-

riesz

Amerikos Armijos Oro Jegu. 
Bendrai jie iszleido tris aviaci
jos knygas. Treczia “The Ar-' 
my Flyer” vartojama mokyk
lose. Paraszyta kada Baker ir 
Arnold buvo Alaskoj.

Baker graszios iszkalbos, vi
suomet mandagus. Ne aukszto 
ūgio ir gražios iszvaizdos žmo
gus. Grme priesz 54 met u Field 
Creek, Texas valstijoj. Poilsio 
laiku mėgsta kortuoti, “gol
fą, ’ N‘ ‘ tennis ’ ’ ir pan.

Sausio men., 1942 m., po me
nesio karo, Baker tapo Briga
dier General ir komandavo mu
su bomberius Europoje. Su sa
vo vyrais jis atakavo Rouen 
gelžinkelio jardus Francijoj.! 
Lydomas Britu kovos lėktu
vais. Jis sake, “Žmogus nega
li planuoti oro kovu jeigu jis 
nekovojęs skraidymo maszinoj. 
Žymus oro vadai nesiunezia sa
vo vyrus in kova. Juos veda.”

Baker divbo su Air Chief t 
Marshal Sir Arthur Travers 
kuris atsižymėjo vesdamas Bri- 

-tu naktios bomberius. Szio ka
rininkai pažino viens kita dar 
Suv. Valstijose. Jis lavino savo 
vyrus tiesiog sziaudyti in tiks
las. Taip pasekmingai juos isz- 
lavino kad buvo apdovanotas 
Sidabrine Žvaigžde, ketvirta 
aukszcziausia militarine pa- 
puoszima.

Pavasari 1943 m., Baker pa
skirtas galva United States 8th 
Air Force Ariglijoj. Net 90% 
garsios asztuntos buvo iszsius- 
ta in Sziaures Afrikos frontą. 
Bet Baker vėl pradėjo lavinti 
vyrus ju vietas užimti. Pabai
goje pirmu metu asztunta ko
manda dalyvavo net 82 misijo
se virsz Europos, sunaikino 1,- 
782 prieszo lėktuvus, savo din
go 419.

Ant Mėsos, Tauku ir Sūrio— 
Raudoni ženteliai nuo A8 ik' 
Z8, ir A5 iki D5 dabar yra geri 
ant neapru'bežiuoto laiko.

Į Maistas Bleszinese — Mėlyni 
ženkleliai A8 iki Z8 ir A5 iki 
F5 taipgi G5 iki L5 dabar yra 
geri ant neaprubežiuoto laiko.

I Cukrus— Ženkleliai Nrs. 30, 
31 ,32 ir 33, taipgi Nr. 40 yra 
geras del 5 svaru cukraus del 
sunaudojimo dedant vaisius in 
bonkas. Jis baigsis Kovo-Mar. i 
1 diena 1945 mete.

j Czeverykai—Ženkleliai Nrs. 
ji ir 2 (Eroplininiai ženkleliai) 
knygute Nr. 3, yra geros ant 
pora czeveryku, dabar yra geri 
ant neaprubežiuoto laiko.

YOU R WAR
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Pirkie Bonus Ir Markes Sziadien! Pirkie Su
Kožnu Centu Kuri Gali Suczedyt!! 1

— Burma, Indijoj, iszsiun- į 
ežia kas i 
pinacu in visas' dalis svieto.

)ai isizgere daugiau ‘koko’ ne
00 o

minuta po 900 svaru kaip kitos tautos, ba net tūks
tanti svaru sunaudoję kožna 

Amcirikoniszki gyvento- minuta.

Bakerio pirma kalba Angli
joj buvo saujausta ir labai kuk
li. “ Da nekalbėsime,” jis sake.' 
‘‘ Pirmiau kovosime.’’ Tikime 
kada jus apleisime džiaugsitės 
kad mes atėjome.” Anglu atsa
kymas duotas rudenyje 1943 m. 

kas jis tese savo mokslą ir už | Karalius Jurgis priėmė Gene-į 
trijų metu buvo ofise Chief of J’ola Baker 45 minutu publikai 
Air Corps Washington, D. C

Jis visa laika mokosi. Buda- jder ot the Order of the British
mokinosi

dpdovanojo “Knight Comman-

Empire. ’ ’
Dabar Generolas Baker ko

manduoja Viduržemie Oro jė
gas, tarpe nauju oro vietų ku-

mas 'New Yorke jis
kontraktu teises (’olum'bia Uni
versitete. Southern Californi- 
jos School of Journalism jis lai
mėjo pirma dovana. už geriau-' rias Rusai mums inrenge So- 
sia rąszteli. Pasiliuosaves isz vietų Unijoj ir bazių Italijoj, 
armijos jis norėtu leisti savo Musu bomberiai dabar apima 
maža laikraszteli. Jo didvyrai 
yra Napoleonas ir Amerikos 
Generolas Robert E. Lee. Apie 
juos viską skaito.

Baker yra artimas draugas
Generolo Arnoldo, vadas visu manijoj kada skrido in U. S. S.

Vengrija ir Balkanus. Pirmoje 
kelionėje Fifteenth Air Task 
Force, Baker irgi dalyvavo. Jo 
vyrai bombardavo geležinke
lio vidur Vengrijoj ir uosta Ru

—$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. ''

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laiaie; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Viesznats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Vleszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25o 

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu.................... 25c

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
nroto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ............ ; • • •

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............. ................... 15<?

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Veiniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Fasitaisias prasi
žengėlis; Duktė maikakerezio. 121' 
puslapiu ..........................................25c

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

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui- 
Įkus apraszymas, didele knyga, 

’ puslapiu.
No. 102 

minaliszka
No. 103 

pirmutines 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

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

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
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, 
paikus apraszymas. 119 pus. . . .15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Gaižia 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 api? 
Stebuklingas zerkolas: Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo: Kolera; Sene
lis; 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 anie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe: Varginsro žmoc^us suntl; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ............................... 15c

No. 127 T^vs istorijos anie Duk
tė nustvniu: Peleninio: Du brolo, 
Vargutis ir Skunutis. 60 nūs. ..15c

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz- 
pa- 
35c

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
rnieras ir apie Bedali.

No. 129 Keturios istorijos
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau- 
tojei in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu...........15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoias. 76 puslapiu................20c

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

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 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...................<..15c

No. 145 Trys istorijos apie Velni- ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o Įsz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kale- 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo- dos; Kaip Vincas ingalejo paežiai

44 pus. 15e 
apie
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da; 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; Arit keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Sz’nlpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tarnas; 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. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.
60 puslapiu .........?..«•<............. 15c

Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu...........25©

No. 172 Dvi istorijos apie Dukt« 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ..........................................15«

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglia 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi

kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai;
Preke

Keletą Juoku ir Paveikslo.
....................... 15«

Adresas

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.
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Vargingo Žmogelio Sūnūs
(Tasa)

Treczia naktis buvo baisiau
sia, ba perplesze in ketures da
lis. Kada atėjo pana, surinko 
visas ketures puses jaunikai- 
czio, sudėjo in krūva sulaiste 
su gyduolėms ir velei atgyjo ir 
buvo sveikas kaip visada. 
Kaip tik jis -pražiūrėjo, pamate 
prieszai save balta pana, visi 
palocai kurie priesz tai buvo 
juodi, dabar žiba kaip nuo 
saules; ant dvaro radosi dau
gybe visokiu tarnu ir tarnai- 
cziu; juodinėjo pulkais karei
viai; ten kur kapelija grajino 
puikius muzikus—žodžiu kal
bant, visur buvo neiszpasakyta 
linksmybe.

Toji juoda pana buvo užkeik
ta karalaite per nelaiminga isz- 
tarima savo tikros motinos.

Tada toji karalaite apsikabi
no jauniki ir paszauke su 
džiaugsmu:

— Dėkui tau, mano myli
mas, jog mane iszgelbejai!

Po tam paėmė karalaite jau
nikaiti už rankos ir iszvadžiojo 
po visa palociu, kur radosi vi
sokiu brangenybių.

Pagyveno koki laika tame 
palociuje, sutarė Jurgis su taja 
karalaite važiuoti pas jo tėvus, 
paskui pas vyskupą jo mokyto
ju ir ten imt szliuba.

Kada pribuvo pas tėvo grin- ■ 
cziute, jaunikaitis tuojaus isz- 
lipo isz karietos ir ėjo in grin- 
cziute, o karalaite paliko 'karie
toje, ba geda rodyt jai vargin
gus tėvelius.

Liejas in grinczias tuojau, 
pasisveikino su tevelais ir ap
sakė, jog jau rasztus tėvo, ka 
jis buvo užraszias velniui, atė
mė ir jog iszgialbejo karalaite, 
o dabar važiuoja pas vyskupą 
szliuba imt. Tęva dažinoja 
apie viską labai džiaugėsi, jog 
ju sūnūs tokia laime aplaike.

Po tokiam mielam pasikalbė
jimui atsisveikino su tevelais, 
ir ėjo važiuot, nes kada iszejo, 
tai jau karalaites ne rado, tada 
persigando labai ir paszauke su 
veiksmu:

— O tu mano mieliausia !■— 
asz už tave tiek kaukiu kentė
jau kol asz tave isz tamsybes 
iszgialbejau, o tu dabar mane 
pamėtai!

Jam taip be verkiant iszgir- 
do koki tai baisa:

— Tavo pana nuveže raga
nius kitam tokiam jaunikai- 
cziui, kuris ir buvo užkeiktas 
kaip ir ta karalaite, o dabar jis 
buna pas ta raganių, tai dabar 
skabyk keliauk in ta dvara, bet 
neiszsiduok, jog tu jos iszgial- 
betojas.

Tada, tas jaunikaitis nusieta-

Paniekinta Per Savo
Tautieczius

Szita Francuziszka mergi
na mieste Laval, Francijoj, 
likos paniekinta per gyven
tojus kada Vokiecziai aplei
do ta aplinkine, paženklin
dami ja su Vokiszka vėliava 
ant krutinės kad visi matytu, 
kad tai iszdavyke savo tau- 
tiecziu duodama Vokie- 

cziams slaptas kariszkas 
žines.

Karalaite tarė rastum žo
džiu:

Ne ilgai tu ežia daržininkau- 
si, tu buvai man prietelium, o 
asz tau busiu nepri'etelium!

Tada tas jaunikaitis nieko 
jai neatsake, tik nuėjo in savo 
dar'ba. Pasodino daugybe sau
su medžiu ir pradėjo laistyt gy- 
daneziu vandeniu, o karalaite 
apliejo kokiu tai vandeniu ir 
nei vienas medis ne prigyjo. 
Ant rytojaus kada atsikėlė val
domas tojo dvaro, pamatęs jog 
visi medžiai, kurios isz vakaro 
pasodino, nei vienas neprigy- 
jas. Tada tas ponas perpykęs, 
jog nukirst galva. O ta kara
laite nors buvo ant jo labai rus
ti, bet pasigailėjo ji, kada da- 
žinojo, jog jam kirs galva, tada 
priėjus prie to pono ir prasze, 
idant nedarytu jam smerties. 
Tada tas ponas liepų ji inmesti 
in kalėjimą.

Viena karta ėjo toji karalai
te per kalėjimą, pamate ver- 
kenti Jurgi, nulindo labai ir ta
rė in save:

— Kodėl asz tokia esiu?— 
kodėl asz tai]) padariau, juk jis 
mane iszgialbejo isz tamsybių, 
o dabar per mano priežasti sėdi 
kalėjimo!

Ir priėjus prie to pono, pra-
-ir tuojau

— Žiūrėk tu daugiau ne'priejas kirsk po ypa visiem tik] 
prigaudinek žmonių, ba kita viena karalaite palik, o tuosius į 
syk gali kas tau smerti už tai 
padaryt.

Tada jaunikaitis atsisveiki
no su visais ir r'engesi in kelio
ne, o karalaite prisiartino prie iszpildyt, o vejas akimiiksneje 
io ir tarė: i nunesze ji in ta '“P.kLKkA</

— Dabar tik eidams ne už-'Dvara. 
migk, ba jeigu užmigtum, tai loci tuojaus 
jau daugiau mane niekad isz- 
leistas, nei matytum.

Tada jaunikaitis iszkeliavo,1 mu:
kada jau buvo gera gala nuejas, į — Alano brangus prieteliau,; 
jas, pailsq labai, atsisėdo szalejsaip tu in czionais pribuvai?

Tada jaunikaitis tare in ja: 
apie persegejima karalaites ir! —- Matai mano mylima? 
nejautė kaip ji pravažiavo.]Asz tiek vargo nukencziau, o. 
Kada pabudo, rado palei save-tu mane buvai užmirszius. 
kortele, kurioj karalaite tai]) 
raszo:

— Mano mylimas, nors asz

viena karalaite palik, o tuosius į 
vienu kirtimu užmuszi, o jeigu į 

1 tu juosius ne užmuszi, tai jie 
tau padarys smerti.

Jaunikaitis viską prižadėjo

in ta “Prakeikta 
Kada inejo jis iii pa

imki rto visus, o 
paskui pasirodė karalaite, kuri 
puolė prie jo ir tarė su džiaugs-

BALTRUVIENE

l
| Ba kad telpa, kaili lupa.
1 Ant galo netrukus pameta.
i U-gi kas ten Springvile užėjo, 
j To visai nidkas nesitikėjo, 
' -Moterėles gerti pradėjo,

Ant burdingieriu “praisa” 
pakelti norėjo.

Kaip pasigeria namo 
nueini p i na, 

Keke, staugė, baisiai apsieina,
Vyru neprižiūri,
Ba laiko neturi, 

Dabar da nieko nekalbėsiu, 
Bet neužilgio vėl in ten 

pribusiu.
kelio ir užmigo, užmirszdamas

Tada karalaite puolė jam ant 
kaklo ir prasze atlaidos.

Tuojaus juodu iszkeliavo isz 
pas sa-itave varginau, 'bet apie tave to “Prakeikto Dvaro” 

nuolatos maustau, o kad dabar vo mokytoju vyskupą, 
mane ne paklausai, tai lik svei
kas, jau daugiau tu mane nema- tuojaus eme szliuba ir sugryžia ] 
lysi, o asz tave, gal but tai]) ga
lima matytis, jeigu nakties lai
ke menuo matis, saulute ap- 
szvies ir ve jei supus.

Jaunikaitis perskaitęs tuos 
žodžius, labai nulindo ir ėjo to
liau, paejas kelis žingsnius su
tiko tris žmonis, kurie tare in 
ji:

— Kur tu žmogeli taip 
greitai eini ?

Tada tas jaunikaitis apsakė 
jiems viską. O tiejei trys žmo
nis, tai buvo menesis, saulute ir 
vejas. Taip menuo su veju 
tarė:

— Tu ežia per naktį palauk 
o mes pajeszkosim tavo kara
laites.

Ant rytojaus suėjo visi pas 
jaunikaiti ir apsakė, jog ne me
nuo mate ir vejas supote. Ta
da ėjo saulute per visa diena 
szviest ir toji niekur ne rado.

Tada vejas užsirūstinąs tarė:
— Szia nakt pusiu kaip ga

lėsiu, griausiu visokius mūrus, 
mokyklas ir kalnus, o turiu ta
vo pana rast!

Kada prisiartino na'ktis, pa
kilo baisus vejas, griovė dide
lius mums ir verte kalnus per 
visa nakti tik apie diena nusto
jo pust, pargryžo pas jaunikai
ti ir tarė:

— Jau radau tavo pana 
“Prakeiktam Dvare,”— szia
dien bus jos veseile., tai turi ge
rai skubintis pas ja, asz tau 
duosiu gera kaneziu ir plosz-' 
ežiu, ir ten nunefeziu, tai tu už
sidek su tuom ploszcziu ir ineik 
in paloci, ten tu rasi savo pana 
su kitu jaunikiu ir svoezia su 
svotu, o jie tave ne matys, tai

Kada, pribuvo pas vyskupai

iii karalaites dvara, laimingai 
abudu 'gyveno. —GALAS.

Paėmė Pats Vienas 409
Vokiecziu In 

Nelaisve

Seržantas Aleksandra Bal
ter isz Pittsburgh^, Pa., pa
ėmė pats vienas 400 Vokie- 
cziu in nelaisve užmiestije 
Bresto. Vokiecziai mane kad 
randasi daugiau Amerikonu 
ir gervaliai pasidavė.

KUR BUNA

Pajeszkau brolio sunu Juozo 
Alastidko, 'kuris praeita meta 
adgal gyveno Chicago, Ill. Bu
sin szirdingai dėkingas tam, 
kuris man prisiims jo adresu 
arba jisai pats tegul atsiszauke 
nes turiu' pas ji labai svarbu 
reikalu. Raszykitc ant adreso: 
Anthony Alastick, 39 E. Coal 
St., Shenandoah, Pa.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

< *
arba pradžia ;

į SKAITYMO j y
Tula moterele savo diedui 

nedave kvoteri, 
Sakėsi, kad in karczema eit 

nori,
Tai bobule pasmaugti norėjo, 

Vidurnaktyje, kada visi 
gulėjo.

Ant rytojaus, badai tyczia,

Alat norėjo pasitaisyti, 
Kiloki gyvenimą vesti.

Turbūt žmogeliui gyvent ant 
svieto nubodo,

Ba ant strytkario kelio 
nuvežliojo,

Atsigulė kaip ilgas ant relių, 
Ir lauke ateinant karu.

Atbėgo st ryt ka ris, 
Motormc‘nas žiuri, kas tokis, 

Guli parvirties, 
Ar numiręs, ar girtas ? 
Dede su paika paszauke,

Tas paemes už kojų nutraukė. 
Iii la'kupa nuvede, 

Kaip žveri patupe.
Ir kas isz to iszejo?

Pataisa gyvenimo prižadėjo, 
Namon nebagas nuėjo. 
Kai]i žmogeli negersi, 
Su boba nesivaidvsi,

Smerties ne geisi, 
Ant relių negulsi.

* * *
Nežinau ka daryti,

O ne noreczia garsyti, 
Tiek to, visus ppasergesiu, 

Ir teisybių pasakysiu.
Nesakysiu, kur tas dėjosi, 
Ba da ir sziadien apie tai 

juokėsi,
Pribuvo mergina isz kitur, 

Ant duonos lengvos.
Per keturis metus bujojo, 
Ne viena vaikina apgavo, 

Net tris vaikinus ant juoko 
paliko.

Sziadien gyvanaszle pasiliko, 
Nuo visu vyru atliko, 
Dabar vyrai pasilsės,

Nuo jos baimes neturės,
Daug czionais turime tokiu, 
Ka prisikabina prie vaikinu, 
O kad ir privercze paeziuotis, 

Tai negali isz to ilgai 
džiaugtis,

r

Ugnys Sunaikino Parkus

TIKĖK AR NETIKĖK
Priesz szliuba jaunikaitis rū

pinasi idant jo mylimos tėvai 
nepasakytu: “Ne” kada pa- 
praszo josios rankutes; po 
szliubui yra piktas kad jam pa
sakė “Taip.”* * *

Priesz szliuba ji gyrėsi kad 
jis turi puikius plaukus, bet po 
szliubui da daugiau gyrėsi jo 
plaukais, nes saujomis iszrauje.* * sje

Priesz szliuba jisai laiko jo
sios rankute lyg antrai valau-
dai po pusiaunakt. Po szliubui 
taipgi laiko “ranka” lyg tre- 
cziai valandai, pulruimije lo- 
sziant pokeri.* * #

Priesz szliuba jis mano 'kad 
josios akutes žiba kaip žvaigž-
dės ant dangaus; bet po szliu
bui užtemdina taisės akutes su

| ...ir... ?
i RASZYMO J

Į 64 pus., Did. 5x7col.| 
i Tiktai, 10c. š 
s — t

■ • SAVLB’ 1 :
| MAHANOY CITY, PA. ;

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

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

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

ve in ta dvara ir praszesi už'sze kad jį paleistu,— 
daržininką sakydamas, jog likos jis isz kalėjimo paleistas 
sausa medi per nakti prigydo, 0 tas ponas tare in ji: 
ba da jis turėjo tu gyduolių kai 
ji karalaite atlydindavo, kai]) 
buvo nukankintas per piktas 
dvasias. Ir tuojau likos priim
tas in soda už daržininką, o ta 
karalaite pamaczius, ji tarė:

— Ar tu ežia Jurgi?!. ..
— Asz!— atsake jaunikai

tis.
Ir velei tarė:
— Ar atsimeni, karalaite,' 

kaip asz už tave baisiai kaukes 
keneziau ir tave iszgialbejau 
isz tamsybių, o tu man prisieg- 
dinai jog mudu nesiskyrsim iki. 
smert, o dabar sulaužai savo 
prisiega!...

:: Naujos ::
Mikailos 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.

savo kumsztems.
* * *

Priesz szliuba jisai neszioja 
overkoti ant ranku kad paro
dyt kitiems kad yra puikiai pa
rėdytas; po szliubui apsivelka 
in ilgiausia overkoti koki gali
ma pirkti idant paslėpt lopus 
ant sėdynės kelnių.

* * *
Priesz szliuba jisai negali 

gyvent be josios; po szliubui 
negali gyvent su ja.

* * *
Priesz szliuba, kada jisai isz- 

važiuoje kur, tai ji rūpinasi ir 
verkia kad pas ja neraszo kož- 
na diena; po szliubui ji sako: 
“kuom ilgiau randasi isz na
mu, tuom geriau.”

Kaip Kalba Arnerike 
Žmonys

Motere auza klinije.
Motina boisui sziusus sauna.
Alergines kendes kramto ir 

cziuguma.
Mere keiksa kepa.
Keide diszius vaszina. '
Alaike balione valgo.
Tonis lodavo keturis karus.
Dzeikis pikezeri trauke.
Ane drese fiksina ant denco.
Alikas runije in sztora.
AGncas insiaistavo ant keczio 

in mainas.
Alaike pasvingyk vaika.
Alage pirko fain karpetus in 

auza.
j Kur Elses dresiuke? Eik in 
buezerne. Runyk in jarda.

Na, brangus Lietuviai Pietų-

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

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

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

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

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

nr visos TRYS
KNYGUTES

‘•SAULE’’
MAHANOY CITY, PA.

voje, ar supratot sziuos žod
žius? Gal ne. Atvažiuokite in 
Amerika, pagyvenkit viena 
menesi ir patys taip kalbėsite.

Ar Žinote Kad...

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

KBYICTORY

Dvi ugnys sunaikino New Yorko Parkus, padarydamos bledes ant milijonu doleriu ir 
apie 500 žmonių sužeista. Ant kkireses matome Palisades, Cliffside Park, N. J., o ant de- 
szines dega Luna Park, Coney Island. Tukstancziai žmonių radosi parkosia laike degimo.

— Amerilkonis'zki fabrikai 
1 czevery’kii padiūba kas minuta 
iszduoda po 600 doleriu ant už- 
ryku.

—■ Amerik on iszkas pacztas 
iszįduoda po 30 doleriu ant už
laikymo savo pacztu kas minu- 

] ta, tai yra, už randa, szviesa ir 
sziluma.

WAR
BONDS

AND
HV STAMPS

'’’i

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

i

*
j t

■______J________________ ____



Žinios Vietines
’’SAULE” MAHANOY CITY, P AL

Mahanoy City Lietuvaite Apdovanota Garbes Ženklais Vokiszkas Submarinas Paskandytas

— Mahano- 
jaus American 
Legion Post 74 
inkare nauja 
patarna v i m a

del visu kareiviu, Antros Kares 
savo name, 108-110 E. Centre 
uly., duodami pagialba visame 
ir patarimus del kareiviu kaip 
sujeszkodame jiems darbus, 
(pagal “G-I” bylo), po karei 
ir t. t. Ateikite in Legiono na
rna, o gausite visame paturima 
arba telefonuokite Nrs. 9519 
arba 164. Tasai patarnavimas 
prasidės nuo Panedelio, Rugsė
jo (Sept.) 11-ta diena, kožna 
vakara, nuo 7 iki 8:30 vai., vak.

— Ateinaiiiczia sanvaite 
pripuola bažnytines szventes: 
Ųtarninke Szv. P. Marijos Var
das; Ketverge Paauksztini- 
mas Szv. Kryžiaus.

— Ųtarninke apie 12:40 
vai. ryte, davėsi jaust mieste 
drebėjimas žemes.

— Ponia Jeva Czesoniene 
isz Lopez, Pa., ana diena lankė
si pas savo duktere Emilija 
Petkevicziene, 612 E. Pine uly., 
taipgi atsilankė ir in redakci
ja “Saules.” Ponia Czesoniene 
yra musu sena skaitytoja.

Acziu už atsilankyma.

SHENANDOAH, PA.
t Adomas Radzieviczius, 

517 % W. Centre uly., mirė na
mie, Nedelioje 2 vai., popiet. 
Velionis gimė Lietuvoje ir pri
gulėjo prie Szv. Jurgio parapi
jos. Paliko paczia Petronelia, 
dvi dukteres: C. Spudiene isz 
miesto, H. Meyeriene isz Chica
go, Ill., viena sunu Alberta, 
Coles, ir asztuonis anukus, 
taipgi viena seseri Jeva Vait- 
kevicziene isz Reading, Pa. 
Laidotuves atsibuvo Utarnin- 
ke isz namo dukters Spudienes 
po direkcija, graboriaus V. 
Menkevicziaus, su bažnytinėms 
apiegomis, ir likos palaidotas 
Szv. Marijoj kapuose.

Nanticoke, Pa.-Ponia Elzbie
ta Vosiliene, 403 E. Ridge uly., 
ana diena sugryžo isz savo ke
liones isz Hagerstown, Md., kur 
lankėsi pas savo marczia Ponia 
Juoziene Vosiliene, kuriuos vy
ras tarnauje kariszkam lekioto- 
ju pulke Franci jo j. Taipgi lan
kėsi pas savo gimines Brook
lyn, N. Y., ir Newark, N. J.

Philadelphia, Pa. f Stanislo
vas Nedzinskas, 80 metu, mirė 
namie, 2864 N. Mascher ir Cam
bria uly., praeita Subata. Velio
nis gimė Lietuvoje, pribūda
mas in Amerika apie 60 metu 
adgal apsigyvendamas pirma 
Gilberton, Pa., po tam 1912 me
te persikrausto in Philadel
phia, Pa. Paliko tris dukteres: 
Grabauskiene kuri gyvena 
Frackville,Pa.; Burtninkiene ir 
pana Mare, mieste; dusunus 
Daktara Juozą, Frackville, Pa. 
ir Stanislova mieste, ir kelis 
anukus. Lavonas atvežtas ant 
palaidojimo in Frackville, Se- 
redoje, kūnas palaidotas ant 
Shenandorio Liet. Kapiniu. 
Velionis buvo senas “Saules” 
skaitytojas. Amžina atsilsi.

Cleveland, Ohio — Paraszn 
rinkimas ant Peticijų už Lietu
vos Nepriklausomybe kaip ku
riose kolonijose atliktas su la
bai geru pasižymėjimu, kaip 
jkur ti'k pavirszutinai nekuria j

Sztai kuopa dažiuretoju ligoniu (Nurses), kuriuos aplaike garbes ženklus, už prižiūrė
jimą sergancziu ir sužeistu kareiviu isz South Pacifiko ant kariszku lauku. Dovanas iszda- 
lino Brig. Generolas Raymond E. O’Neill, komandos Generolas isz Chanute Field, Ill., lai
ke ceremonijų laikytu Bowmans Field, Orines Mokyklos, Louisville, Kentucky. Pirmu
tinėje eileje stovi Lieuts., MaeE. Olson, Little Falls, Minn., Anna A. Ganzbuhl, Joliet, Ill.,
ir Jeraldine E. Jones, Lock Haven, Pa. Isz užpakalio eileje stovi: Lieuts., Ruth V. Bar
nes, Ill., * Matilda D. Grinevich, Mahanoy City, Pa., ir Elizabeth M. Mackin isz Wauwato
sa, Wis. Brig. Generolui O’Neill prigialbsti ir Lieut. Col. Chester C. Doherty, assistentas 
Komandos isz orinio mokyklos, ir Majoras Mary R. Leontine virszininke slaugiu (Nurses) 
^Turime primyt, kad Lieut. Matilda D. Grinevich, yra duktė ponios Mar. Grineviczienes, 
nuo 517 W. Pine uly., Mahanoy City, Pa., yra gerai žinoma szioje aplinkinėje. Lai buna 
garbe panai Lieut. Mataldai už josios pasiaukavima del kareiviu, kuri užtarnavo ant tosios 

garbes per sunku darba ant kariszko lauko.

apgraibė ‘kelis szimtus balsu ir sudui: 
liovėsi dirba.

Gerbiamieji! Imkitės darbo1 
isznaujo! Lietuva atsidūrė pra-j žmogus ir norints niekados ne- 
žuties pavojuje — jai gresia 
Bolszeviku isznaikinimas, ir 
Lietuvos žmones sziadien tik in 
mus Amerikieczius žiuri tikė
dami pagelbos rankos.

Tarp kitu savo dirbamu dar
bu ir dedamu pastangų užtar
ti Lietuva, skaitykime labai 
svarbiu sziu peticijų inteikima 
Prezidentui Rooseveltui. Peti
cijos praszo Roosevelto užtarti 
Lietuvos Nepriklausomybe ne
leidžiant Rusams ja pavergti..

Lietuva yra visu: kataliku, 
kunigu, tautininku ir ju veikė
ju, sandariecziu, ir pagaliau so
cialistu — visi reiszkia savo 
susirūpinimą, savo nerimą kad 
Bolszevikai Lietuva baigia isz
naujo pavergti.

Paraszus Prezidentui nuvesz 
Lietuviu Kareiviu Motinos de- 
vinezios po 
žvaigždutes 
žvaigždute. 
Prezidentas 
priimti.

Peticijų vežimas atsibus se
kanti menesi — Spaliu (Oct.) 
pabaigoje.

Kolonijos praszomos tuojau 
sudaryti dvi-tris Lietuves ka
reiviu motinas kelionei in 
shingtona, D. C.

Baigkit peticijas rinkti, 
į ie turit liuosas blankas 
biai gaukit ant ju paraęzus, ir 
norintieji daugiau peticijų ra- 
szykit tuoj in: L.V.S. Centras 
6820 Superior Avenue, Cleve
land (3), Ohio.

kelias mėlynas 
arba po auksine 
Tokia delegacija 
negales atsakyti

Wa-

!ku-

Vyro Patogumas Prie- 
žaste Persiskyrimo
BOSTON, MASS.— Viena 

tine priežastis nesutikimo szei- 
mynoje Charles Gregory yra ta, 
kad vyras yra per daug pato-
gus žmogus na, ir jo paeziule 
Elmira turėjo jeszkoti persi
skyrimo nuo jo ir kad jai ir vai-
kams sūdąs paskirtu užlaiky-
ma. Szati ka motere iszpažino

“Guodotinas sudžiaus, mano 
vyras yra už per daug patogus 

sibarem, bet jisai sake man kad 
jam nubodo vedusis gyveni
mas. Ir kaipgi ne nubos, jeigu 
jisai kur tik pasirodo, tai pul
kas kvailiu merginu ir moterių 
tuoj aus ji apsiaubė ir vadina 
ant geru laiku, užmokedamos 
visus kasztus tuju pasiutiszku 
laiku.”

Vyras turi 29 metu, augsztas, 
szvies-plaukis ir tikras “Szy- 
kas.”

APVOGĖ MOTINA

Amerikonai Ir Ant Kariszku Lauku Buna Padabinti

BROOKLYN, N. Y. — Mrs. 
Fiorentina Senerio, 62 metu, 
kuri laike maža vaisiu kromeli 
isz ko maitinos ir priek tam bu
vo naszle, szirdingai nudžiugo Tai tau vaiku atlyginimas

Andrius J. Recklitis
PIRMOS KL1ASOS SALUNAS 

206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

Jonai kur taip skubiniesi? Einu 
pas p. Andriu Reckliti. Kas tenai 
naujo yra? Tai geriausia Lietuvisz- 
ka užeiga del visu Lietuviu. Jis už-
laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip
gi minksztus gėrimu ir kvepianezius 
cigarus. Visi pas p. Reckliti. 206 W. 
Centre St., MAHANOY CITY, PA.

Sunūs Su Paczia Atva
žiavo In Sveczius Pas 

Motina Ir Ja Apvogė 

Mažai Kinai naudoje britvas, nes neturi plauku ant veido, bet kada Amerikonai pribu
vo in Kinija, tai juos padabino ir nuskuto kaip Amerikoniszki barbenai, antram paveiks-
le matome Italiszki vaikai Italijoj nuszveiczia Amerikonams czeverykus ir tokiu budu už-

kada josios sūnelis Vincento su 
paczia pribuvo isz Albany in 
sveczius. Senuke su atvira 
szirdžia priėmė sveczius, pa
gamino gardžius pietus, o va
kare atidavė savo lova idant 
miegoti smagai ir minksztai, o 
pati atsigulė ant grindų.

Motina turėdama koki tai 
nepaprasta prijautimą staiga! 
pabudo isę miego ir pagal savo 
papratima, sueziaupe ant kru 
tines artusi savo pinigus — 865 
doleriu, kuriuos czedino nuo 
daugeli metu, laikydama juos 
paneziakoje, prirista ant kaklo 

i su stuczkeliu. Pinigai dingo, o 
szale gulėjo tuszczia paneziaka.

Motina suklyko ant vaiku 
kad likos apvogta, bet pauksz- 
telei jau buvo dinge. Motina su 
dideliu rupeseziu pranesze tai 
palicijai, kur tuoj aus pradėjo 
jeszkoti pauszteliu ir ant galo 
surado juos ant geležinkelio 
stoties Jersey City. Pas sūneli 
surado 800 doleriu, abudu likos 
uždarytais kalėjime.

dirba sau keliolika doleriu.

Amerikoniszki laivai paskandino daugeli Vokiszku sub- 
marinu, o szitas yra paskutinis kuri paskandino artimoje 
Vokietijos. Vokiszku submarinu jau taip kaip nesiranda 
ant mariu, nes Vokiecziai neturi materijolo ant padirbimo.

Laidotuves Tautiszko Narsuno

Užmusztas per Vokiecziu laike muszio Florencijoj, žy
mus Francuziszkas patrijotas “II Potente,” buvo palaido
tas su didele iszkilme, kada Vokiecziai apleido miestą, o 
Amerikonai užėmė ta j a aplinkinia.

senai motinėlei už szirdinga 
priėmimą. Sūnūs kaltino savo 
paczia kad tai ji prikalbino kad 
apvogtu motina, nes pasakė 
paežiai kad motina turi pinigu 
kuriuos neszioje ant kaklo pan- 
cziakoje.

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

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

Paėmė DaugO
Japoniszku Ginklu

Kiniszki kareiviai paėmė 
daug Japoniszku ginklu ka
da Japonai bego isz Lung- 
ling, Eurmos. Kinczikai pa
dare gera nauda isz tuju 
ginklu naudodami ant ju pa
ežiu.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

ISTORIJEapie Ila isz ----------------- įszo įszlins, Al-
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamckinimai, Apie boba 
k a 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<f.

  1

i Naujas Lietuviszkas

SAPNO RIUS
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.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

PUIKI ISTORIJA j

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI, ... 50c !

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa-

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

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. 
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Saule Publishing Go., 
Mahanoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam* 
reikalams. Telefono Numeras 78.
B2O W. Centro Si., Mahanoy City


