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Osaka Bombarduotas&

Ali j ent ai Valdo 
Vokietija

Isz Amerikos
Ant Okin awa SolosBus Daugiau Mėsos

D.C.
pranesza 

neduos ir

1 WASHINGTON, 
Amerikos valdžia 
kad mėsos daugiau 
nesiūs kitiems krasztams pakol
mes ežia namie nesusitvarkysi
me ir neapsirokuosime. Tai 
dabar gal ir mes gausime nors' 
biski’daugiau mėsos buczerne-l 
je.

Jau koki du menesiai atgal 
■‘‘Saule’’ patarė kad reikia 
taip padaryti. Mes visiems 
duodame o save skriaudžiame: 
tai prastas biznis. Dabar gal 
[bus geriau. Pagyvensime, pa
matysime ir gal gerai pavalgy- 
sime..

Gavo Daugiau 
Cigaretu

PHILADELPHIA, PA.
Sztorai gavo daugiau cigaretu, 
bet vis taip pat negalima nusi
pirkti. Sztoru savininkai gal 
patys daugiau ruko ar gal tik 
savo geriausioms . kostume- 
riams paeziedina.

Straikos Skrantuose

SCRANTON, PA. — Valdžia 
ketina insikiszti jeigu unija 
tuojaus nesugadins ir nesutai
kins darbininkus. Bušu drai- 
(Veriai iszejo ant straiku ir su
ardė visa miesto tvarka. Darbi
ninkai nori daugiau pinigu ir 
trumpesnes valandas dirbti.

Gausime Daugiau
Gazolino

WASHINGTON, D. C. —
Jau už keliu dienu gausime 
daugiau gazolino savo automo
biliui, tai gal ir toliau ir tan
kiau galėsime iszvažiuoti pasi
važinėti. Bet taijeriu, guminiu 
automobiliui ratu dar vis trum
pa dar nėra gana kad visiems 
užtektu.
s

L
1,100 Darbininku

Reikalinga

! CAMDEN, N.J.
(York Shipbuilding Corp., pa-

POPIEŽIUS
PERSPĖJA

Visai Europai Gresia 
Pavojus; Mažos Tautos 
Turi Turėti Teise At
mesti, Nepriimti Dide
liu Tautu Jiems Paskir

ta Valdžia

Musu kareiviai ne vien tik muszasi ir kariauja ant 
nawa salos. Jiems ir darbo ežia yra ir kartais jie randa lai
ko net ir szposams. Szitie mažycziai pipirukai nesza vande
ni žmonėms. Virszuje po kairei, Marinas parodo kad ir jis 
moka ir gali neszti pintines kaip ir ežia gimė žmones. O pox 
desznei matome daug gardžios mėsos ir visai nereikes jiems 
pointu. Tokie darbai ir szposai pritraukia žmones prie Ma
rinu, ir paskui jie marinams pasitiki.

Oki-

RYMO, ITALIJA. — Popie- 
žius Pijus XII, perspėjo kad vi
sa Europa dabar po karo ran
dasi baisiame pavojuje, nes 
“žmones viską praradę, nusi
minė, be vilties, be ateities da
bar prisiplaks prie bet kokio 
vado ir sudarys gera medžiaga 
del revoliucijos. Isz tokios re
voliucijos gali kilti tokie patys 
tironai valdytojai, kuriuos mes 
vos tebespejome nuo sostu nu
versti.’’ Jis pranaszavo kad 
Vokiecziai “prisikels in nauja 
gyvenimą ir nauja garbe,’’ kai 
jie visus Nacizmo purvus nusi
plaus ir kai tie, kurie buvo kal
ti su žmonija atsilygins ir už 
savo kaltes pilnai užsimokės.

Nors stacziai žodžiu Popie
žius nieko nesake priesz Rusi
ja, bet jis apgailestavo Jugo
slavijos žmoniu likimą. O ten 
Komunistiszka valdžia
panevalia ant žmoniu užriog- 
linta. Ir kalbėdamas apie dide
les tautas, kurios pavergia ma
žąsias, Popiežius, matyti, ir vėl 
Stalinui taikė.

buvo
Dviguba Jiega

Priesz Japonus
Vokietija Ne Be Vilties

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Trumanas, kalbė
damas Kongrese, prižadėjo pa- 
siunsti priesz Japonus dvigu
bai daugiau kariuomenes negu 
buvo pasiunsta priesz Vokie
czius. Pacifike bus apie 
7,000,000 kareiviu. Japonus isz 
visu pusiu ant sykio puls pus
ketvirto milijono kareiviu.

Prezidentas taipgi prižadėjo 
Japonams kad jie dabar gali 
laukti, ir neužilgo sulaukti to
kiu pat svecziu, kurie dabar 
Tokyo miestą taip tankiai lan
ko: Amerikos bomberiu. Ne 
tiktai sostine, Tokyo, bet visi 
miestai bus bombarduojami ir 
su žeme sulyginti. Jis pataria 
visiems Japonams miestuose 
gyvenantiems trauktis, nesztis 
isz miestu nes paskui bus po 
laiko.

Japonijos eroplanai ir bom-
New bėriai bus patupdinti ar sunai

kinti, taip kaip buvo Vokieti-

WASHINGTON, D. C. —
A. a. Prezidentas Rooseveltas, 
kalbėdamas apie' užsieninius 
reikalus, Spalio, (Oct.) 21, 
1944, pasakė:

“Kaslink Vokietijos, tos ne
laimingos tautos, kuri vėjus 
gaude ir audros susilaukė, mes 
ir musu Ali j antai visiszkai su
tinkame kad nesiderinsime su 
Naciais, ir nepaliksime jiems 
nei žiupsnelio valdžios.

Mes nepaliksime jiems nei 
szeszelio kariszkos jiegos. Bet 
asz nebucziau savo tikėjimui, 
nei savo insitikinimams isztiki- 
mas, jeigu asz iszsižadecziau

reiszkia kad tenai reikalinga j°s> musu ir Anglijos laivynas , _■ . I i „ i,__ i •mažiausia 1,100 darbininku del 
statymo laivu. Darbininkai da- 
fcar jau bijosi eiti dirbti karisz
kus darbus, nes jau laukia karo 
pabaigos ir bijosi kad jie pas
kui liks be darbo. Darbininkai 
idabar jieszkosi kitokio darbo.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Rusai Rado Hitlerio Lavona; 
Osaka Miestas Gyvas Gaisras; 
Popiežius Perspėja Europai 

Gresia Pavojus; 3,500,000 
Kareiviu Puls Ant Japonija

GENEROLAS
DE GAULLE

KALTINA ANGLIJA
Sako Prancūzai Nesu

klydo, Bet Anglai 
Insikiszo

Trys Tūzai Vėl
Susieis Pasitarti

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Trumanas prane
sza kad tie trys tūzai vėl susi
eis pasitarti, ir tai neužilgo. Jis 
nepasake stacziai kada ar kur, 
bet davė visiems žinoti kad tai 
bus neužilgo.

Užklaustas apie San Fran
cisco Konferencija; jeigu szita

WASHINGTON, D. C. — Keturi Ali- 
jentai: Amerika, Anglija, Franci ja ir Rusija 
pasidalino visa Vokietijos kraszta in dalis 
ir dabar valdys ir tvarkys, pako! patys Vo
kiecziai parodys kad jie 
tis ir tvarkingai gyventi, 
žiai nustatyti pagal 1937 
Reiszkia visas Vokietijos
Ir niekas neklause Vokietijos generolu, ar 
jiems tokia 
neklause ir 
ar sutiktu.

gali save valdy- 
Vokietijos rube- 
metu rubežius. 
grobis atimtas.PARYŽIUS, FRANCIJA.—- 

Generolas De Gaulle, stacziai ir 
drąsiai atkirto Churchilliui ir 
dabar kaltina Anglijos valdžia 
už visus sukilimus ir susikirti
mus tarp Francuzu ir Arabu. 
Jis toliau davė Anglijai žinoti
kad Prancūzai “savo reikalus rolai viską 
patys susitvarkys ir savo garbe * , .. .
užlaikys.’’ Jis paaiszkino kad SZltOip 
jis davė savo armijoms insaky- 
ma liautis ir nustoti kariavę 
pirm negu Chur chillis jam pa
tarė taip padaryti. Jis taipgi 
smarkiai atkirto Churchilliui 
ir pasakė kad Konferencijos 
patarimas j'am yra be jokios 
reikszmes.

tvarka patinka 
neprasze, kad jie pasiraszytu
Keturi Alijentu atstovai gene- 

sutvarke ir insake Vokiecziams 
bus, o ne kitaip.

ar ne, nieks

ISZ GUAM, PACIFIKE, — Admirolas 
Chester Nimitz duodamas savo raportą apie 
kara ant Okinawa Salos, nieko nesako apie 
inusztynes ant Salos, 
bomberius ir laivus.
jis už dienos kitos pranesz geru žinių: Grei- 
cziausia, kad muszis ant szitos Salos jau baig
tas nes Amerikiecziai jau baigia Japonus žudyti.

Matyti kad ežia dar ne galas? 
Prancūzijai ir Anglijai baisiai 
svarbu ir reikalinga pasilaiky
ti tuos krasztus Indijoje ir Af
rikoje. Dabar Anglija nori 
Prancūzija iszstumti 
krasztu, isz tu kolonijų. Jeigu 
Anglijai pasiseks, tai ji pati 
sau sprandą nusisuks, nes kai 
Indijos gyventojai pamatys 
kaip lengvai Arabai gavo ne- 

Trumanas sake priklausomybe isz Francuzu,

Jis tik kalba apie 
Isz to spėjama, kad

isz tu

vilties ir pasitikėjimo kad viso-1 Konferencija prasitęstu ilgiau 
se tautose, visose žmonėse ran-'negU dabar numatoma, ar tas 
dasi tiesos ir teisybes, ir nors sutrukdytu ar atidėtu jo, Chur-j 
koks troszkimas ar nors noras1 chillio ir Stalino susirinkiipa,' 
taikos. Net ir pas Vokieczius Prezidentas
randasi szitas troszkimas tai- kad niekas nesutrukdys. Jis tei ir jie tuojaus to pat reika- 
kos, nors jis dabar Naciu nu- j taipgi sake kad San Francisco lauš isz Anglijos.
gramzdintas, užkastas ir paka
vuotas. ’ ’

Dabar matyti kad Roosevel-

Konferencija baigsis už keliu 
dienu. Paskui jis stacziai* ir 
vieszai pasakė, kad Prancūzu

Mes kaltiname Rusija ir pra- 
i keikiame Stalina už tai kad jis 
i pavergia ir laisve atima isz

ISZ BERLYNO. — Sovietu Karo Szta- 
bo augsztas ir atsakomingas karininkas 
pranesza, kad jie rado sudeginta Hitlerio 
lavona. Bet szitos žinios da nepatikrintos.

visus Japonijos kariszkus lai
vus iszgainios, musu kariuo
mene marsziuos stacziai in Ja
ponija, taip kaip marsziavo in 
Vokietija taipgi perspėjo visus 
kad del tokio baisaus ir didelio 
karo yra reikalinga daug dau
giau visokio kariszko tavoro. 
Negalima nuleisti rankas ir 
laukti taikos, nes karas nebaig
tas.

to žodžiai buvo teisingi ir pra-. Generolas nebuvo ir nebus pa- įautu įr žmoniu Indijos ir g tais alijentais insilauže in Hit-
naszingi. Vokiecziams, Na- kviestas in szita susirinkimą, 
ciams nepalikome nei “žiups- - 
nelio valdžios,’’ kai Gegužio 
(May) 23 d., Vokietijos Karo 
Sztabas, nuo Admirolo Doenitz 
ir Generolo Jodl ligi ju kad ir; 
mažiausiu karininku, oficieriu 
buvo suimtas ir aresztuotas1 
Flensburg mieste.

Bet toje paežio j e dienoje Dr. tos vilties apie kuria a.a. Roo- pasirinko fabrikus ir namus. 
Hans Fuchs, Katalikas buvo seveltas kalbėjo.

WASHINGTON, D. C. —
Jau metai praėjo nuo tos die- pergales kaina, tai nelemto ka
nos, kada Amerikiecziai su ki-

laimiu ant žemes. Tai musu.

ro auka.

ISZ GUAM. — 450 Amerikos

rijos likimas nei biski negeres- lerio pastytas Europoje tvirto- GUAM, PACIFIKE — 
~ nis už Lietuvos.

paskirtas augszcziausiu Vokie-į 
tijos vadu. Dr. Hans Fuchs da-j 
bar paskelbia kad jo 'tikslas ,
yra: “Jaunimą supažindinti su dideli bomberiai bombardavo 
Krikszczionystes tikėjimu ir Osaka miestą, kur Japonai turi 
dvasia. Czia ir Protestonai tu- didelius kariszkus fabrikus, 
ri stoti in talka.’’ Tai pradžia Bomberiai žemai nusileido ir

Visas miestas gyvas gaisras.

ves ir pradėjo Vokieczius 200 bomberiu pasileido nu k®- 
stumti, muszti ir guiti. Ameri- riszku laivu ir apdaužė ir ap- 
kos kareiviai apvaikszcziojo degino Kyushu miestą. Kiti la- 
szita diena pagerbdami savo 
draugus kurie ant karo lauko 
krito. Nuo tos dienos iki Vokie- 
cziu visiszko sumuszimo 89,477 
Amerikiecziu žuvo, 367,180 bu
vo sužeisti, sukolieczyti ir 57,- 
877 dingo. Isz viso 514,534 ne-

kūnai nutraukė paveikslus kai 
bomberiai paleido savo bom
bas. Isz paveikslu matyti kad 
pats miesto vidurys baisiai de
ga. Patys Japonai prisipažino* 
kad bomberiai sugriovė miestą 
ir užkure baisu gaisra.
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Kas Girde!
‘tu asilu. Knyga apdaryyta in 
inedinius virszus, keturiu cen
timetru storio uždaryta su plie- 
ninioms spynoms. Toji knyga 

I vadinasi “ Velnio Biblije” o 
'josios vardas kilo sekaneziai: 
Kokis lai Czekiszkas zokonin-

Viskas eina isz mados. Mažu- 
pamažu, ne tik musu vaikai, 
bet ir mes patys imame 1>a_ kas kuris buvo nusprenstas ant 
mirszti tuos senus, v-i-nžinu nn.' t, 
proezius, kuriuos 
isz Lietuvos.

Sekmines būdavo net dvieju 
dienu szvente ir'buvo szvėn-, 
cziarna beveik taip pat iszkil- 
mingai kai]) ir paezios Kalėdos. 
Dabar Sekmines ateina tai tik 
klebono iszbarimas ii- pagrasi
nimas kad visi atliktu savo Ve- v . 1 Ilykine ir užsimokėtu metines, j

Ir Devintines 
mados iszejo. 
daroma 
vis praseziau ir praseziau! Lie
tuvoje, kai procesija ėjo, buvo 
net saldu iszgirsti: “Ei, tu žy
de, nusiimk kepure.” Ir visi 
klaupė, klojos, žegnojos, kepu
res nusiėmė, o žydelis už kam
po ar po stalu kavojuos. Dabar 
greieziau Katalikas nusiims 
savo kepure žydeliui.

parasze. laja knyga su 
atsiveže'nie H'S'"’’“" velnio in viena nfAti.

■ Dalis tosios 'knygos paeina da 
isz deszimto szimtmcczio, o ki
ta dalis vėliau. Knygoje para
ižyta Senas ii- Nai 
mentas, rasztai isz 
Czekiszki atsitikimai J\osmo
so,. receptai prieszais. visokes 
ligas ir ant galo budai kaip su
imti vagius. Ta ja knyga gali-

. . . • ma atidarvti tik su pavelinimutai)) pat isz • . . ,jv , • . | karaliaus kuris auksini raktaI)ar kai kur vra1
, , . \ niuo josios visados neszio esi su procesijos, bet ir ten i

■ savim.

' Suvirsz 200 milijonu doleriu 
buvo praleista-pareita meta 
valstybinėms kolegijoms ir 
universitetams. Beveik puse 
tos sumos buvo iszmoketa al
goms mokytojams ir darbinin
kams. Ketvirta dalis praleista 
nupirkimui visokiu reikalinga 
aprūpinimu ir asztiuita 
del žemes ir namu.

Žiaunai apskaito, birk Ame-' 
rike prideczkas žodžio “pra- 
szau” (please) ant telegramų 
kasztuoja žmoniems apie de- 
szimts milijonu doleriu kas me
tas. Prie telegramų tasai žodis 
visai ne yra reikalingas, bet 
yra naudojamas kaipo iszreisz- 
kimas mandagumo vieni ki
tiems. Amerikonai yra paeze- 
dus žmonys, bet už taji žodi ne
sigaili užmokėti kelis centus. 
Del ko? Ba mandagumas visa
dos užsimoka biziiije.

dalis

vaiko

Lakūnas Didvyris

Sū

Valdžia iszduos naujas 1<1‘ — 
2(* ir 3 oolitinius markes ant 
garbes a.a. Prezidento Frank
lin D. Roosevelto.

Marinas lakūnas 2nd Lt 
William W. Eldridge Jr. isz 
Hixon Tenn., szypsosi be
grįždamas in Okinawa, kai 
jis in keturias minutas
szove keturis Japonu eropla- 
nus, kurie buvo užpuolė vie
na Amerikos kariszka laiva.

nu

ęyvas, niekad ant to nepav.e- 
insiu! i

— Dėduk mielas! Pasakyk: 
'51’1 p! Asz labai myliu Rože.

— Niekad! Supranti? Pakol 
isz gyvas esmių, Rože tavo pa-' 
i no bus! Ne pavėlinsiu jai isz-' 
eket už giminaiezio ir pabaig-į

Laisve Panaikinta
Argentinoje

Kasztas iszaliginimo 
lyg 18 metu yra žemesnis ant 
90 doleriu ne kaip iszaugini- 
mas mergaites •— pagal tyrinė
jimą tūlos asekuracijos kom
panijos kuri sako 'buk, iszaugi- 
nimas mergaites kasztuoja $6,- 
107, o vaiko $6,077. Iszmaitini- 
mas kožno kasztuoja $2,500.

Daugelis musu szeimynu isz- 
■duoda mažiau ant iszauginimo 
vaiku. ’ :

Tujas žmogelis papilde sav- 
žudinsta isz rupesezio kad ne
galėjo iszmaityti savo vienuo
likos vaiku. — O kas jam liepe 
turėti tiek vaiku?

—$ 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. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 

Popierinei apdarai. 
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus. 
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio, 

Su

404
50' 
kri- 
35c
isz

isz-
pa- 
35c 
Ne-

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi-1 No. 160 Keturiolika istorijų api« 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. IS^ĮPo laikui; Onytės laime; Per neatsa-

No. 129 Keturios istorijos apie I rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
Ketririas prisakymas Dievo; Kėliau-Inis; Vieszpats Jėzus ir miszke me- 
tojei in Szventa žeme; Beda; Tamsu-. džiai; ŽVake; Del pirsztiniu; Apie 
nūs prigauna. 58 puslapiu.......... 15c ' žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus.

No. 132 Trys istorijos apie Anglo-' nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
rius isz Vaienczijos; Kožnas daigtas j Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras! Aržiuolas ir Uosis; - Budyne; Puiki 
paeziuoias. 76 puslapiu

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo-, No. 16i Keturios istorijos apie Aut 
karnas žiedas ir Apie Drūta Alksni, Į prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
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- 
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 ii 
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’zt keik užlaiko moteres paslaptį 
61 puslapiu .................................15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szrilpikas; Pas merga; Gražioj 
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukai 
karalium. 61 puslapiu ................15<

No. 152 Trys istorijos apie Kaji-
mas; Drūtas Petras; Nuogalis.f 62
puslapiu............................................15r

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka 
pitonas Stormfield danguje; Pabe 
gele; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis 
KP nusfanin

— Nes dėduk! Kokis asz jo- puslapiu, 
ios per gimine! Tik isz papra-' 
imo, daugiau nieko.

— Kaip tai nieko! Esi musu 
‘iminaieziu ir tiek. Sesuo tavo 
oo'būtes isztekejo už pusbrolio 
nano dėdės o per tai tu esi gi- 
ninaieziu, supranti? Rožes tau 
neatiduosiu. Daugiau man a,])ie Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė,

. . , . Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,tai neprimink! i No lll sziupinis (3 dalis), tal-
Vincas Zininskas, jaunas, pinasi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 

patogus kupezius atsiduso gi- iszo iszlin8'’ APie boba ka negalėjo 
. .... Raganiszka lazdele; Boba kaip ir ri

tei. MVĮėjo jisai nuoszil džei pa- Bavo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
togia Rožiute, vienatine duktė- Jurgis; Galinga ypata galybe meiles;

i ■ t • ’sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, re pono Kupezmskio, sndimo tnimpi pa,alattynJal k 
sekretoriaus, nes prijautė nuo puslapiu, ................................
senei, jog josios neaplaikysd No*.................   v9 . . j gai galva-zuaziai; Razanczius iszgel-
Ponas Kupczinskas turtingas, bsti nOg Bmert; Apie Szv. Kristupą; 
geide del savo vientarteles tur-1 Juokingi szposelei, Kaip trauktgp 

tingo vyro. Vincas buvo doru 
vaikineliu o kad nesenei buvo1 puikus apraszymas. 
užde jas kroma ir pasekmingai' No- 119 
jam ėjosi, bet tukstaneziu nejyįena motina; Vaikucziu plepėjimas 
turėjo banke. Ne 
buvo priežaste atsakymo pono 
Kupczinsko, tik stekas turto 
Vincui.

Nes Rožiuke mylėjo ji taipgi 
o vienatiniu josios pageidimu 
buvo pasilikt jo paezia.

Nuliūdęs sugryžo Vincas na
mon, nes kas apraszys 
džiaugsma, kada ant rytojaus 
aplaike užpraszyma nuo pono 
Kupczinsko ijant pribūtu ant

No. 1U2 
tninaliszka

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

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

No. 106 Penkios istorijos, apie

: iu.esziia-vez.iB j Grapas; apie 
Aržiuolas ir Uosis; - Budyne;

20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25o
No. 161 Keturios istorijos apie Aut

52 
15c 

112 Trys apisakos apie pini-

liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 
No. 116 Istorija apie Sierata, 

119 pus.__ 15c
No. 119 Keturios istorijos apie 

Garžia Haremo nevalninke: Tj4oszis:

<giniinysta”;62 puslapiu ................................. 15c
1 No. 120 Dvi istorijos apie Valu- 
i kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 

puslapiu ........................................ 15c
No. 123 Septynios istorjos apie 

Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 

No.

szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
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 istorijoj 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................................. 15e

No. 170 Asztuonids istorijos api® 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltaa; 
Auklejim&s sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsi* 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Fasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ........................... 25®

No. 171 Vieniolika puiku' istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
jos; Kaip Vincas ingalejo pacziaf 
Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
itsitikimu; Nusiminimas seno jauni
kio. Suvirsz 100 puslapiu..........25®

No. 172 Dvi istorijos apie Dukt® 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ................ 16<

No. 173 Tris istorijos, apie Talnm- 
io paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz- 
iavineti pinigus. 45 puslapiu. 15®

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimieczi’.; Aimana- 
rymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu- 
•tai; Keletą Juoku k Paveikslo, 
Preke .................................................If'

45 puslapiu.................... 15c
126 Penkios istorijos apie 

Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 

puslapiu ........................ 15c
No. 127 Trys istorijos apie Duk

tė pustyniu: Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c

BUENOS AIRES, ARGEN
TINA. — Kai tik Argentinos 
vadžia paskelbė kara priesz 
Vokieczius ir Japonus, jie pa
naikino laisve savo žmonėms, 
pasiaiszkindama kad karo lai
ku yra reikalinga tokis žings
nis. Valdžia, prisidengdama 
karo reikalais, pavergė visus 
žmones, sustabdė visus laik- 
raszczius kurie nebuvo tai par
tijai prielankus, uždraudė vi
sokius susirinkimus ir staeziai 
pavergė savo žmones.

Dabar negalima žinoti kas 
ten darosi, nes valdžia neiszlei- 
džia jokiu žinių. Ir taipgi Ar
gentinos žmones negali žinoti 
kas dedasi ant svieto, nes ta pa
ti valdžia jokiu žinių neinsilei- 
džia.

Pažystame Argentinos valdžia nėra nei 
biski geresne už Vokietijos ar 

mė taipgi, kad kožnas isz ju tu- dalijos buvusias valdžias kai 
Hitleris ir Mussolinis vieszpa- 
tavo.

Laikrasztis . “New York 
Times” pranesza kad Faszis-Į 
tine valdžia dabar ten valdo. 
Vaiskas užima miestus, pilie- 
cziai yra aresztuojami visai be 
jokios priežasties, policijantai 
ir kareiviai valdo miestus su 
atprovintais revolveriais ir ka
rabinais. Tai kur laisves ir ly
gybes draugas.

Atsimenam visi, kaip tai vi
si pranaszavo, kad automobi
liai prives žmonis prie bankru- 
tinimo. Bankieriai, kupcziai, 
kunigai ir kiti paniekinėjo tąjį 
iszradima, kalbėdavo pamoks
lus prieszais automobilius ir 
raszydavo milijonus žodžiu pa
niekinimo tojo kvailo iszradi- 
mo. Bet atsitiko prieszingai. 
Sziandien automobilius yra 
kas dien daugiau naudojamas, 
o su'bankrutinimo tarp automo
bilistu visai negirdėt. Kožnas 
kone turi savo maszinas ir tu
ri pinigu. Skaitlis žmonių tu- 
rineziu automobilius pasididi
na su kožnu metu. I 
daugeli automobilistu ir.žino-

Kara 1 iszkam knygyne (bib- 
iiotekoje) Sztokliolme, randasi' rį banke daugiau ’pinigu, ne 
nepaprasta ir didžiause knyga']<aip turėjo priesz pirkimą au- 
ant'svieto. Josios didumas yra 
90 per 50 centimetru ir taip yra 
.sunki, kad ant josios pakelinio 
isz vietos reike trijų žmonių. 
Knyga suraszyta ant 300 pus
lapiu — ne ant popietes tik ant 
plonos skutos vadinamos par- 
gamino, .paimta nuo keliu Szim-
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tomobiliaus.
Sziandieniniam laike, žmo

gus turintis savo maszina, gali 
atlikti per diena daugiau biz
nio, greieziau ir pasekmingiau 
ne kaip darydavo su arkliais, 
todėl jo pelnas padidėjo dvigu
bai, trigubai o gal ir daugiau. t 

Žmogus turintis automobi
liu, ne yra priverstas gyventi 
mieste, bet gali pirkti ar pasta
tyti sau stnbele artimoje mies
to ir važiuoti prie savo užsiė
mimo. Gyvendamas užmiestv- 
je, ant szvieži-o oro yra taipgi; 
turtingits sveikatoj.

Gera pavyzdis buvo intekme' 
ant kitu ir neužilgo prieszinin- 
kai “velniszku vežimu^ pasi
liko ju prieteliais.

Dirstelėkit ant lauko ])rie di
deliu fabriku ir kasvklu o ua-i ■ *- 
matysite, kiek tai darbininku1 
atvažiuoja in darbus su auto-' 
mobiliais, kurie neturėtu dar
bu, jeigu reiketu eiti ■ 
kėlės valandas arba jeigu dar
bininkas gyvena kur toli nuo 
miesto. Yra tai geriauses dava- 
das, kad iszrastas automobi
lius nepasiliko priežaste bank-' 
rutininio, tiktai turtingumo.

Su plakanczia szirdžia stojo 
Vincas asztunta adyna pas sa
vo dede. Rožiuke .pasveikino ji 
su užverktoms akutėms ir nu- 
liudusiu veideliu.

— Tėvelis ne girdėt ne nori 
apie tave — susznabždejo. — 
Prasziau ji per visa diena ir 
mama prasze, nes nieko negial- 
bejo. Tėvelis nori mane ižduot 
už'kito, o asz numirsiu isz ru
pesezio ir apsirgsi u.

Ir vela apsiliejo aszarpmis.
— Tai ko mane dede užpra- 

jsze ant sziandien? — užklausė 
Vincas savo milemos.

— Asz nežinau. — o jau ži
nau, tai del to niekszo szalmo 
(kareiviszikas lielmas kaip tai 
ant paveikslo virszui istorijos 
patampytas.)

— Kokio szalmo?
— Juk žinai, jog tėvelis my

li pirkinėti senus zbrajus, o 
bupnistras jam prisiuntė koki 
ten sena szalma, kuri gal ne- 
sziojo kokis, tai kareivis seno- 
viszkuose laikuosia. Randasi 
jame kokios ten sprenžinos, o

SKAITYKIT
440 A TIT T?”

ISTORIJE apie Gregoriuą
----------------- Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
m e, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25<t. ::
Pirkite Apgynimo Czedinimo

Rondus ir Marke*
t

Adresas

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City. Penna.

Tikra Teisybe
Luzernes paviete, insigavo 

vagis nakties laike in kvatie- 
ra redaktoriaus ir tarė atki- 
szes revolveri:

— Jeigu tau gyvastis ma
loni tai ne žodžio ne cypte
lėk, asz jieszkosiu pinigu!

Sedaktoris: — Labai ge
rai ; uždegk žiburį, tai abudu 
jieszkosime.

asz esmių tavo artimas gimine, 
myliu tave kaip sunu. ■.

— Duo'kie man Rožiuka? 7
— Ant kartuvių su tavim, 

tu rakali! Jėzau Marija, už de- 
szimts miliutu bus pusiau de
vintos! Kraujas mane czionais 
užmusz! Galva man trūksta! 
Ne galiu kvėpuot! Akyse man 
tamsu.

Balsas pono Kupczinsko pra
dėjo būti silpnas.

— Duok man Rožiuka? — 
kalbėjo nuolatos Vincas.

— O tu, tu, žodžiu neužte
kau del tavęs!

— Dede, už penkių minutu 
bus pusiau deszimtos! Na, kaip 
ar duosi Rožiuke?

— Taip!
Buvo tai tykus susznabždeji- 

mas ir vos girdėtinas.
— Ar prisiegi ant to?

linksmas. Nudavė, jog ne mate; — Gerai iszrodau, nes vie- 
paraudonavusiu akiu dukters tos joje labai mažai randasi, ne 
ir nubudusio veido 
džiaugėsi ir szposavo isz nau-J kvėpuot, smaugė, 
jai gauto z'brajaus.

— Benas tai daig’tas, o kokis' kletkoje.
da drūtas!
uos! Ant ko josios tinka? Nes' Nes pakol Vincas spėjo pri- 
viskas užrūdijus. Mano Vin-; siartyt, s 
enk, juk žinai, jog asz ant to ne daigtas. 
turiu laiko, g_____________ ,
puti iszczystyt! Būdamas žal- szalma, i 
nierium, žinai kai]) su juom ap-l galvos 
siejt! Duotau kalviui ta darba,Į szale.

— Vincuk, gialbek! — suri- 
-—Sprenžina užsidarė! Ati

daryk! Greieziau ba užtroszik- 
siu! Jėzau, Marije!

Vincas priszoko prie dėdės, 
apžiurėjo sprenžina ir — nusi
juokė po nosia.

Vinco,1 liek kiek maustau. Sunku man 
Kaip galėjo 

j tieje kareivei. kvėpuot tokioje 
Vincuk pagialbek 

O kokios sprenzi-- man — nuimkie nuo galvos.

Jojos! nepaprastas 
Sprenžina paspausta 

galėtum man tru-, per poną Kupczinska, uždare 
ir ne galėjo pajudyt 

ne in kaire ne deszine

nes man pagady tu. Gal tu.
— Gerai! Paimsiu szalma su ko. 

ir rytoj 
pakol

vis’kas užrūdija, o tu kaipo bu- ; savim, iszczystysiu
vusis kareivis, moki czygtyt anksti atnesziu adgalios, 

! plieną ir geleži, tai tėvelis geid- dede-iszeis in suda! 
Iže, idant tu užsiimtam tuom. — Na tai labai gerai!

— A-lia, prie iszczystinimo' dysiu Ponui rodinykui, 
seno szalmo tai esi.n geras! -

I Siro
ku r is

myli tokius dalykus' —-Sunkus tai darbas 'bus ati
ties gal inveiksiu. Nes 

pakol atidarysiu szalma, pra-
susznabždejo Vincas nūs i juo- rinkti. Oj tik man užvydes jo-Į daryti, 
kės.

i — Ir tu da pyksti! .— sude
javo — Rožiuke. — Kokia asz ant paženklytos 

i nelaiminga! Džiaugiausi jog 
' turėsiu proga pasimatymu su 
♦ tavim.i

I — Na, na, jau neverk mano 
į mylimiausioji! Szalma iszczys-' 
'tinsiu, nes idant tave da karta j 
pamatyt, paimsiu ja namon o tai kas nepaprasto! — paszau- 
rytoj atnesziu adgal. Pamaty-'ke Kupczinskas vartodamas 
siu ryto anksti 

_____________ na! O gal per nakti persimai- kokias dideles 
^♦♦M*<**>4**> n-vs tavo tėvelis!
----  Į — Rože nuszluoste akutes, no dvi tokios intilptu in ja!

— Tegul dede iszbando!
Ponas Kupczinskas indejo

♦ v

pokšėti prispirtas
PAVEDIMAS

Skaitykite “Saule”

DĖDUK, myliu Rože isz vi- o in josios szirdele inejo viltis, 
sos szirdies ir praszau ja jog gal viskas pasibaigs gerai.

man duoti! į Ponas Kupczinskas, ]
— Pasiutai, ar ka ? Kaip asz g .

sios kada pamatys!
Ant rytojaus stojo Vincas'szau dėdės du kartu, idant man 

valandos su duotum Rožiuka.
szalmu. Plienas ir geležys žibė
jo kaip sidabras o ponui Kup- 
czinskui net szirdis szokinejo 
isz džiaugsmo kada ja paregė
jo.

— Na, ar-gi ne'kalbejau, jog- 
: _____ < _____  I

— Kvailas esi! Ne gausi jos! 
Atidaryk! Greieziau! Pusiau 
devintos turiu būti sude! Ati
daryk!

— Duok man Rožiuka?
— Ne nemanstyk! Pasiutai 

ar ka ! Rožiuka ne del tokio 
szpicliaus kaip tu! Nes atida- 

— Puiki! Nesi ryk greieziau tuja prakeikta
1 ’amaty-' ke Kupczinskas 

asztunta ady- szalma rankosia.
galvas turėjo kletka! Mielemas Vincuk! Su

similk! Darosi man nesmagu! 
Turiu eiti in suda!

— Tai eikie su szalmu! Po
nas rodinykas tau josios užvy-

tieje senoviszki kareivei! Ma-

, kuris su- galva in skyle, prisiartino prie• dės! 
gryžo nuo spacieriąus buvo zenkolo'kalbėdamas; — O kad tave, Vincuti! Juk

— Ar prisiegi ant to ?
— Tai]), prislegiu ant vis'ko.
— Vincas paspaude spren

žina ir a'kimirksnije nuėmė 
szalma nuo galvos pusiau apal- 
pusio pono Kupczinsko.

— Acziu dedei — tarė nusi- 
szypsojas Vincas.

Ponas Kupczinskas atsiduso 
lengvai.

— Rožiuke turiu tau duoti 
tarė su paguodone — nes tu ra
kali, pabaigsi savo gyvastį ant 
kartuvių! Nedoras esi! Norints 
teisybe įkalbant— asz ir taip 
padadytau, būdamas tavo vie
toj!

— GALAS —
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Grovienes Szeszelis^
— Nelaimingoji, nuvalyki! linti ir tarė man:

savo sąžine pilnu prisipažini- ■ — Asz buvau teatre. Tams
inu, ir tuomet asz paliuosuosiu ta stebuklingai 
tave nuo rankos vaiduoklio role.
tave, persekio janezio. paprastai simpatingas,

Ji su klausimo 
veide pažvelgė in ji.

— Tamsta buvai Nedeldie-

(Tasa)

m,
v i duKaip tiktai iszmusze

nakti, visi insikankinusieji 
puota svetainėje nusiėmė kau
kes.

Mare de-Kelius su neramu
mu lauke gryžtaiit namo jau-

' ISTORIJEapie na isz 
---------------- isgo iszlins, Al

yva in virszu iszkils, Kaip už
taikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne-

I užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamckinimai, 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^. 
"SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

Į no pažystamos, kurios jau ne-j 
ra pasaulyje. Asz kviecziuĮ 

sulosziai savo tamsta, užmokėsiu tamstai, 
to, tamsta gausi; 
livru. Ar nori' I 

su;
kinio juodo rūbo. Niekas neži
nojo, ka ir pamanyti. Visi sken
do spėliojimuose. Skiaute delei 
viso ko pasiėmė.
Virszminetieji slaptingi reisz-’ni nakt in kapinėse Szv. Supli- 

kiniai Szv. Medardo kapinėse cijaus, kaukėj vaizduojanezioj 
Paryžiuje žingeidavo visus miruolio galva, po kita, juoda 
Prancūzijos gyventojus, ir szvelnaus audinio 'kauke?
Ažane buvo taipgi daugelis ti-j Ligone tylėjo, nuleidusi gal

inki. Tuo tarpu kokios tai dvi kineziu in dvasiu rodymasi. Jie va.
jaunos mergeles pripuolamai sake: “Na, ka? Dabai- jus man-j Ir ten buvai sugriebta vidur- 
atsidure tame kambaryje, kur fote, kad vis tai tiesa! Pas mus nakti vaiduoklio ranka?
gulėjo grovas S.-Enžanas.

Atidarė duris, jos pamate 
iszsitiesusi ant grindų ir ma-l 
tyt, daugiau nebekvepuojauti 
kryžeivi ir pakele baisu riksmą 
in kuri subėgo visi maskarado 
lankytojai ir ju skaieziuje ir 
L.-Enžano mergina.

.Mare skubiai pasilenke ir 
nuėmė kauke nuo jaunikio vei
do.

— Dieve mano! Kas atsiti
ko ?. Fili'berai! Filiberai!

— Praszau, ponai praleiski
te mane! — pasigirdo keno tai 
balsas minioj.

Senis, astrologo rūbe, prasi- 
stumde per kavalierių ir poniu 
minia. Tai buvo daktaras Diu
ponszelis, naminis S.-Enžano 
gydytojas. Jisai visuomet ne- 
sziojo su savimi nedidele vais
tinėlė.

— Nieko, nieko. Pažiūrėsi
me, kas bus. Ligonis reikalin
gas ramumo! Butina ji kaip ga
lima greieziau nuveszti namo.

Grovas tucztuojaus buvo nu- 
vesztas in kambarius, kame 
daktaras Diuponszelis vartojo 
visus budus kad gražinti jam 
sąmone.

Ligonis kalbėjo ka tai apie 
szeszeli savo žmonos, apie mi- 
rūtolio galva.

Gydytojas iszpradžiu priėmė 
tai už karsztiniu kledejima. 
Bet kita diena jisai ingavo kita 
minti. Po visa miestą pasklido 
keista žinia, iszejusi isz dėdės 
Perreno karcziameles, kame 
abudu nesziotojai buvo nuola
tiniais svecziais.

Jonas ir Petras pasakojo 
nai, 'kaip pareita nakti jie 
nesze isz kapiniu in puota : 
teriszke su miruolio galva ir po 
kiek laiko vėl ja nunesze in ka
pines.

’ Daktaras Diuponszelis 
žinoti policijai, perdavęs 
ka girdėjo isz beprasmiu 
nio kalbu. Abudu nesziotojai 
papasakojo taipgi visa, kas 
jiems buvo žinoma. Policijos 
virszininkas su keliais agen
tais, daktaru Diuponszel ir ne- 
sziotojais nuėjo in kapines, ka
me Jonas ir Petras nurodė pa
minklą, szale kurio stovėjo pa
slaptingoji ponia.

Tai buvo puikus paminklas 
ant szeimyninio rūsio grovu S.- 
En'žan, kame buvo palaidota ir

/groviene.
Kuomet visi stovėjo nieko 

nesuprasdami, kas tai pastebė
jo mažuti szuniuka.

— Bet juk tai mylimasai 
grovienes šzuniukas, tarė Diu
ponszelis. Jisai žino, kad ežia 
palaidota jos mieloji ponia. 
Grovas priesz savo naujaji su
tarimą kasdiena važinėdavo 
czionai.ir imdavo su savim 
szuniuka. Tikriausia, jinai už
bėgo czionai ir paleido nakti 
ant savo ponios kapo.

Szale mažo szuniuko paste
bėjo skiaute, iszpleszta isz szi'l-

su iszgascziukartojasi tie patys stebuklai!”i — Taip, taip!
(Skeptikai, kuriems priklau- sudejavo ligone, 

se ir daktaras Diuponszelis,Į — Nusiramink, tai buvo ne 
trauke pecziais, bet nerasdavo, vaiduoklis, o mažutis szuniu- 
iszaisžkinimo slėpiningam iii- 
vy'kiui.

In treczia diena byla (kiek' 
iszsinarpiiojo. Vaikszeziai, žai
dė už Szv. Sulpicijaus kapiniu, j 
rado ant kelio kauke, vaidinau-1 
ežia miruolio galva, ir gabiai 
padarytus isz medžio rankos 
kaulus. Buvo aiszku, kad tie 
daiktai turi ryszi su vaiduoklio 
pasirodymu. Bet kokiu tikslu 
buvo padarytas tasai maskara
das, iszszaukusis tokias bai- tamstai, 
sias pasekmes? Žinoma czionai

kas grovienes de-S.-Enžan, ku
ris dažnai praleidžia nakti ant 
savo ponios -kapo. Asz pats ma- 
cziau sekanezia diena' ta sžu- 
niu’ka ir skiaute kuria jisai isz- 
lesze isz tamstos drapanų.

Ligone lyg kad susikaupė 
blaivose mintyse. Jos veidas 
nuszvito.

— Ir tai tiesa? — užklausė 
jinai.

— Taip asz galiu inrodyti

Linksma Motina

> te- 
! at- 
1110-

davė 
visa, 
ligo-

Ji pravedė ranka per kak- 
negalejo 'Imti ir kalbos apie pa-( ta, lengvinus atsiduso keletą 
prasta maskaradini juoką. Da
bai1 skeptikai su pajuoka sake'jusi in Diuponszeli, tyliai pra- 
tikintiems:

:— Truputi kantrybes ir vis
kas paaiszkes.

Ir tikrai, laukti teko neilgai. 
Ketvirtos dienos po invyko ry
ta, kuomet daktaras Diupon
szelis ėjo isz kambaru grovo, 
artymo beprotystei, ji einanti 
sutiko ligonines gydytojas Se
renas ir suszuko:

— O asz ėjau tamstos, kole
ga! Praszau tamsta greieziau 
in ligonine. Kaimieeziai atne-!
sze pas mane moteri, kuria ra- svarbiosioms rolėms. Iki sziol 
do miszke 'baisiausiame stovy 
je. Man rodosi,

Į kartu, su dėkingumu ipažiure-

tarė:
— Asz iszpasakosiu tamstai 

viską! Buvo pakviestas polici
jos virszininkas, kurio sekreto
rius užrasze sekanti parody
mą :

‘“Mano vardas-pra varde — 
Fanszon Žadi, man 21 metas, 
asz artiste ir nuo vaikystes me
tu esu scenoje. Už mano negra
žumą mane praminė peleda. 
Turiu gera baisa, asz dainuoju, 
szoiku ir grie’žiu, bet netinku

asz loszdavau ven tik piktas 
kad ji turi miszkines, biaurias raganas ir 

bendra prie visos tos kvailos Vaidaklius. Musu trupe losze 
istorijos su vaiduokliu, kadan
gi ji vis kliedi Szv. Suplici- 
jaus kapinėms, ir mano, kad ja 
vejasi ir griebia ko’kis tai vai
duoklis.

Diuponszelis paskubo kartu 
su Serenu in ligonine. Jie inejo 
in kambari, kame gulėjo ligo
ne, szale kurios buvo slauge.

Jinai gulėjo karsztyj, ir isz 
jos lupu kartais
prasmiai sakiniai:

— Vėl! Vėl! Ko tau reikia?
O maldauju, 
Asz žinau: 
žan
ve. Tai vis prakeiktas szevali- 
je!

— Sztai taip ji kliede ta
rė ligonines gydytojas.-

— Dabar asz suprantu viską
tyliai pasakė jam Diuponsze- tariau nusižudyti ir nubėgau 
lis, szitoj moteris tarnavo in- prie upes. Bet tenai mane ape- 
rankiu baisios intrygos. Pa-, me baime, ir asz nuklampojau 
laukite, asz pasistengsiu isz atgal, sugalvojus 
jos sužinoti viską.

netoli Ažano. Tenai mes statė
me ferija kurioje asz losziau 
role vaiduoklio su miruolio 
galva. Karta musu direktorius 
Diugasanas suszauke mus ir 
paskelbė, kad jis piniginai sui
ro. Jis padalino tarp musu sa
vo paskutinius pinigus, ir ma
no daliai teko 7 lirai, tuo tarpu 
kaip asz buvau skolinga viesz-

girdejosi be- buezio szemininkei, kame asz 
gyvenau 86 livrus. Asz atida
viau gautuosius pinigus semi- 

pagailet manes! niūkiai ir prasziau palaukti li
tu groviene S.-En-1 kasiu. Bet ji insiszukavo,

. Bet asz nekalta priesz ta- grasindama pasodinti mane 
kalejiman, jeigu per valanda 
asz nesUmokesiu likusios sko
los. Pas mane daugiau nebuvo 
ne vieno su, o pagelbos laukti 
nebuvo isz kur. Tuomet asz nu-

geriau pasė
dėti kalėjime. Kuomet asz bai- 

Jisai paėmė ligones ranka ir mingai inejau pas szeimininke, 
tarė: asz radau ja visai kita. Jinai 

linksmai tarė man.
— Viskas susidarė geriau

sia! Pas mane buvo direktorius 
Marselo teatro; jisai mate 
tamstos loszima ir liko nuo jo 
stovyje aukszcžiausio pasige-

deszimts rejimo. Jisai nori pakviesti 
tamsta.

“Asz buvau ir nustebinta, ir 
nudžuginta taja netikėta per
maina aplinkybių. Szeimininke 
nusivedė mane in (gretimąjį 
kambari, kame asz pamaeziau

Siuncziant pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada sinusite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti 'deszimtuka. Bet 
jeigu sinusite money orderiu J gražu jauna žmogų, kuris grei-

In lovos valstijoje, 
Apygardoje vienoje, 

Naszlys norėjo Veselka 
padaryt, 

Svetimo bobelia paveržt, 
Bet svoczia su szluota 

perskyrė, 
Ir net pas vaita atidarė, 

Ir toji svodba apie 
$500 kasztavo, 

O ir bobeles negavo.
* * *

Jau užtylėti negaliu, 
Po nogiu,

Apie jauna moterele, 
Amerikonisz’ka neiszmanele, 

Užsiduoda su niekszais, 
Ir visokiais paikszais, 

Nesenei apleido savo vyra, 
Pypkes neverta švara. 

Dabar nebagelis susiprato, 
Jog ji pacziule vis apgavo.

Po pakampes landžioje, 
Arba bambliais važiuoje. 
Badai ketina atsiskirtie, 
Ir po nogiu iszvarytie, 

Idant visas svietas žinotu, 
Jog užsiduoda su ženotu, 

Ugi bus juoku, 
Ir visokiu sznektu, 

Kada viskas iszsiduos, 
Teismą in suda paduos, 
Tada Luzernas sujudės, 
Ir visi apie tai kalbės.

Apie taja nedorelia, 
Neiszmanele!
* * *

Filadelfijos merginos, 
Dideles 'kvailiukes, 

Tiki in visokius burtus, 
Ir kitokius niekus.

Kelios nuvažiavo pas 
'burtininke, 

Toji tuojaus dvases užkeikė, 
Padavė ka ten in ranka, 

Pradėjo zurzet joms baika:
Už vyru isztekesite, 
Ilgai visos gyvensite, 

Turtus turėsit, 
Greitai apsivesit, 

Po doleri kožna sudėjo, 
Linksmai juokdamos iszejo, 

Kožna in tai inti'kejo, 
Nieko kitai nekalbėjo.

O jus kvailiukes, 
Dideles kiauliukes, 

Geriau apsiszvieskite, 
Daug skaitykite.

Juk jus jaunikiai apleido, 
Ne nori žiūrėti nei ant veido. 
Keliauna in kitus miestus, 

O labiausia in vestus, 
Palieka jus isz važiuoje, 

Su kitoms apsipacziuoje.
Jeigu ilgiaus taip darysite, 
Ir saviszkius paniekysite, 
Pasiliksite senmergioms, 

Kvailiems visztoms.
Geriause bukite doros, 

Ir visame szvarios, 
O vyrus gausite, 

Isz ju džiaugsitės.

Tamstos balsas man ne- skola ir, virsz 
jisai tris szimtus 

iszraiszka primena man baisa vienos ma- tamsta rytoj pat važiuoti 
i manim ? Vežimas pas mane.
! “Asz priėmiau jo pasiulyma' 
su aszaromis dėkingumo. Kita! 
diena mes iszvažiavbme, bet ne- 
m Marseli, o in mažute pili, 
Villniova. Kelyje jis man pasa
kė sekanti:

— Asz szevalje de S. Enža- 
nas, netikras brolis grovo de S. I Enžano, kurio titulas ir dvarai' 
sulig instatymu pereina man, 
jeigu jisai mirs be inpediniu. 
Bet dabar jis nori vesti, kas 
aiszkiai eina griežtai priesz 
mano reikalus. Asz noriu su- 

Idarvti viena dalykėli, delei ku- 
j rio asz pakviecziau tamsta. 
Tamsta teks suloszti tris sce
nas: pirma — kapinėse, antra 
— baliuje, ir treczia vėl kapi
nėse: visa tai užims nedaugiau 
valandos.

“Isz karto asz labai iszsigan- 
dau, bet jis nuramino mane: 
• — Nebijok, tamsta, tai mas
karadinis juokas, nedaugiau. 
Betgi jeigu jis pavyks, tamsta 
gausi tūkstanti livru ir kasme
tine pensija dvieju szimtu liv
ru, su sąlygą laikymo paslap
ties.

“Pažadėjimai buvo perdaug 
viliojanti, kad nuo ju susilai
kyti, ir asz sutikau. Tuomet jis 
eme mane mokyt mano roles. 
Asz privalėjau suloszti priesz 
grova S. En'žana vaiduokli jo 
žmonos. Szevalje pripuolamai 
nugirdo pasznekesi grovo su jo 
žmona priesz dvejetą metu. 
Asz turėjau, dedei pilno apga
vimo grovo, pakartoti tuos 'žo
džius. Asz sėkmingai atlikai 
savo role. Bet grvžus in kapu- 
nes man pasirodė, kad vai
duoklio ranka pagriebė mane. 
Tuomet iszgastyje, graužiama 
sąžines, asz eidausi .bėgti, nesu
laukus Szevalje, norėjusio ma
nes užvažiuoti. Asz atėjau sa
vin miszke, kame ir rado mane 
gerieji 'kaimieeziai. ”

In tolimesnius klausimus 
Fanszon Žadi davė tikslius de
talius atsakus, taip kad visos 
abejones dingo.

Szevalje de S. Enžans 'buvo 
žumus ponas, kurio nebuvo ga
lima iszszaukti teismą be ka
rai i szko paliepimo. Nusiuntė 
praneszima karaliui arba, tik
rai!, pirmajam ministerial 
Fliori, kadangi jaunasai Liud
vikas XV dar neužsiminejo v ..... Ivalstybiniais reikalais.

Fliori atsiuntė paliepima 
aresztuoti Szevalje, bet szis,' 
praneszes policijai, pabėgo' 
Iszpanijon, o isz ten Vakaru' 
Indijon, kame kaip girdėt, ir 
žuvo.

Faszon Žadi nusikratė nedi
deliu laikotarpiu patalpinimo 
darbo name.

Grovas S. En'žanas, dėka la
bai saugaus slaugymo ir suge
bėjimo gydytojo Diuponszelio, 
greit pasitaisė. Jisai vede Ma
re de Kėlus' ir gyveno laimin
gai, nekliudomos jokiu virsz- 
gamtiszku pasirodymu. Vienas 
jo ainiu, pulkininkas. S. Enža- 

, nas, tarnavo prie Napoleono I.
GALAS —

Mrs. Ida Eisenhower, 83 
metu amžiaus motina žiuri in 
savo sunaus paveiksią ir net 
didžiuojasi. Jos sūnūs yra 
Generolas Dwight D. Eisen
hower, kuris Vokieczius vi- 
siszkai ir galutinai sumusze.

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 ii 
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos.
Psąlme 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. 
Paikiaus atiduodamas Dievui gar

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

Komunijos.
Garbinimas Szv. Sakramento 
Malda Szv. Tamosziau*.
Malda prie Vieszpaties Jėzaus.
Malda pris 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.
Ministranturas.

Saule Pub. Co., Mahanoy City

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Iszaiszkino Niežejima

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

~ per paczta, tada pacztas neima cziau 'buvo panaszus in kara- 
ekstra už 
orderio. Acziu visiems.

“Saules” Redyste.

Jeigu užraszysite savo drau
giu ar drauge ‘ ‘ Saule ’ ’ tai tu-iszmokejima money liszlku rumu kavalierių, negu in 

teatro laikytoja. Jisai davė res didžiausia linsmybia per vi- 
ženkla szeimiiiinkei prasisza- sus metus.

— Ka tai ženklina, kada 
tau nosis niežti?

— Aplaikysime svecziu.
— O ka tai ženklina kada 

-galva tau niežti?
— Kad jau pribuvo.

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

20 Centai.
Saule Pub. Co., Mahs.noy City, Pa.

i Naujas Lietuviszkas I

SAPNORIŪS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
Velnias

TIKTAI,. . . 50c !
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA.

“SAULE“ YRA 
GERIAUSIA -
DOVANA!

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

SKAITYKIT "SAULE” PLATINKIT
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy/ City, Pa.

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. |

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI?



MAHANOY CITY,

Žinios Vietines
1 — 'Sukatoje pripuola SS. 
Primo ir Felicijono.

— Kita sanvaite: Nedėlio
jo pripuola Szv. Margaritos, ■ 
ikarai., Pagedėlyje Szv. Barna- 
haso, Ap., Utarninke Szv. Jono 
isz Szv. Fakundo; Seredoje 
Szv. Antano Pad., Ketverge 
Szv. Bazylis, taipgi Vėliavos 
diena; Petnyczioje Szv. Vito; 
Sukatoje Szv. Jono Prancisz- 
kio Reg.

— Ponia Jeva Pilkoniene 
isz Frackville lankėsi pas sunu 
Juozą ir pažinstamus mieste, ir 
prie tos progos atsilankė in re
dakcija ‘‘Saules” užsimokėda
ma prenumerata už laikraszti, 
nes ponia Pilkoniene myli skai
tyti “Saule.” Acziu už atsi- 
lankyma.

— Dauguma sztoru, krau
tuvių ir biznio vietų per vasara 
užsidarys Seredomis po pietų, 
kad duotu savo darbininkams 
progos ant saules ir ant czysto 
oro pasilinksminti.

— Mokslo metu užbaigimo 
programos szimet nebus, Szv. 
Juozapo Parapijos Mokyklos 
yaikucziams. Parapijos moki
niai ana menesi turėjo gražia 
Vakarėli ir programa savo kle
boną Kun. P. Czesna pagerbt. 
Nedelioj vakare po Miszparu, 
Klebonas Kun. P. Czesna iszda- 
lins dipliomus bažnyczioje ir 
duos dovanas tiems kurie savo 
mokslu ar darbsztumu atsižy
mėjo.

GENYS MARGAS
GARBE IR GYVIEMS!

U U D N A I ir rimtai ap- 
vaikszcziojome “Memorial 

Day’’ — “Kapu Diena,’’ Ku
nigai laike Szventas Miszias už 
mirusius kareivius, Katalikai 
iszklause Misziu, visi kriksz- 
czionys poteriavo, meldėsi už 
mirusius, visi lankėsi ant ka
piniu ir papuosze savo giminiu, 
mylimųjų ar pažystamu kapus.

Kunigai pamoksluose, politi
kieriai savo prakalbose pager
bė tuos kareivius, kurie po 
svetimu dangumi ilsisi, ku
riuos Italijos, Vokietijos, 
Francijos ar tolimos Pacifiko 
salų szalta žemele dengia. Tie 
pamokslai, tos prakalbos ne
vienos motinos szirdi nauju ka
laviju pervere.

Ant szito karo kapu žolele 
dar nespėjo sužaliuoti. Tie, ku
rie ten ilsisi buvo musu vaikai, 
musu pažystami, musu drau
gai. Kapai ant kapu, ir ant tu 
kapu dar kiti kapai; kryžius

prie kryžiaus ir prie to kry
žiaus dar kryželis, tai musu 
kraszto kapines, tai musu moti
nu auka.

Praeivis ant szitu kryžių ant 
szitu kapu neskaito vien tik 
vardus, bet jis mato savo drau
gus, kurie tik vakar ar užvakar’ 
gyveno, juokiesi, baikas 1rriete,l 
sapnavo ir mylėjo, kuriu gyslo
se tik vakar karsztas, jaunas 
kraujas tekejo, kurie gyveni
mą su visu savo jaunu karsztu- 
mu mylėjo. Czia Juozas, Albi
nas, Jurgis, ten Vincas, Pranas 
ir Antanas: visi jie buvo jauni, 
buvo draugiai, norėjo gyventi, 
nenorėjo mirti. Jiems gyveni
mas tiek daug žadėjo, jiems 
sapnai ir svajones linksma ke
lia szviete, jiems laimes, laimu
žes saulute vos tebepraszvito, 
jiems skaisczios meiles jaus
mai, kaip rožes žiedai vos tebe- 
pradejo sprogti. Ir dabar isz 
visu tu svajonių tik mažas

kupstas szaltos žemeles ir ma
žas medžio kryželis jiems tebe
liko. “Amžina atilsi musu ka
reiviams, amžina atilsi j u sva
jonėms!’’

“Memorial Day’’ — “Kapu 
Diena’’ nesustabdė kautynes, 
nenutraukė skerdynes “Kapu 
Dienos’’ vakare atsirado dau
giau kapu, kuriu dar nebuvo 
kai kunigai pamokslus sake, 
kai žmones už mirusius pote
riavo. Ant karo lauko kareivis 
galva nulenkia pagerbti miru
sius draugus, aszara nuo veido 

j nubraukia ir trumpa maldele 
sukalba nežinodamas ar už va
landos jis vėl už kitus pote
riaus ar kiti jau už ji poteriaus.

Czia ant karo lauko žmogaus 
gyvastis baisiai pigi.

organizacijoms kurios yra arti 
prie musu vaiku, kaip ‘ ‘ Raudo
nasis Kryžius,’’ dirbti kur 
mums paskirta ar kur mes ge
riausia tinkame, kad greieziau 
jie parvažiuotu, pas mus su 
grįžtu.

Mes mirusius galime tiktai miestą. Dabar vėl kyla ginezai 
atsiminti ir pagerbti. Gyvuo- ir nesusipratimai. Ir Lenkai ir 
sius mes galime ne tiktai atsi- Czekai nori to miesto, 
minti ir pagerbti, bet ir jiems 
nors biski padėti. Tai yra na
minio frunto priederme, tai 

! yra kiekvieno žmogaus szventa 
pareiga: “Melstis už mirusius 
ir padėti gyvensiems kurie 
sziandien mirties szeszelyje už 
mus kariauja! ”

ir paėmė ir užkariavo.
Nuo deszimto szimtmeczio

Lenkijos karaliai ir Czeku va
dai ginezijosi ir kariavo del 
szito miesto.

-I Kai Vokiecziai užkariavo Vincliofskv
(Lenkija, jie paėmė ir szita
‘ ° x Jiig Tna.HA fiTissAint.i «•

Nori Teschen Miestą

Mums yra pareiga atsiminti, LONDON, ANGLIJA — 
netiktai tuos kurie ant karo! Isz Pragos miesto Czekoslova- 
lauko krito, bet ir tuos kurie 
kasdien žiuri giltinei in dantis, 
kurie savo pareigas iszpildo 
mirties szeszelyje. Mums yra 
pareiga juos neužmirszti ir 
jiems kaip tik galima padėti. 
Mes galime jiems padėti, jiems 
in pagelba stoti, pirkdami dar 
kelis “Karo Bonus,” duodami
savo kraujo, aukodami toms1 Francuzu armijos inmarsziavo'SKAITYKI7 -saule” platimkit

Philadelphia, Pa.

Japonai Prisipažinsta

kijos radijai pranesza kad Cze- 
kai ir Slavokai nori Teschen 
miestą, kur randasi geros ir 
turtingos kasyklos. Ir Lenkai? 
szito miesto nori. Lenkai užėmė 
szita miestą po Municho sutar
ties. Po pirmojo pasaulinio ka
ro szitame mieste kilo susikir
timai ir revoliucija pakol

Mahanoy City
Balsuotojai!

Balsuokite Už

Meldžiu Jus mane suszelpti sa
vo balsais ant svarbaus urėdo

Rinkėjo Taksu
(TAX RECEIVER)

Jeigu busiu iszrinktas ant szio 
Kod SlimUSZti dinsto>tai prižadu isz pildyti ji 

 teisingai. Gyvenu czionais 
visa savo gyvenimą. -GUAM, PACIFIKE. — 

Amerikiecziai, Marinai du til-j 
tu pastate skersai Asato upe ir j 
stumia Japuonus atgal. Japo
nai traukiasi bet ginasi su ka
rabinais ir ar m o tais. Czia 
Amerikiecziai jau ima iszczys- 
tyti, iszvalyti Japonus, nes jau 
ir patys Japonai prisipažinsta 
kad jai sumuszti. Dabar Japo
nai nesitiki Amerikieczius su- 

I muszti, bet tik juos sutrukdyti 
į ir kiek galima daugiau iszžu- 
dyti pirm negu jie patys žus. 
Dabar jau galima drąsiai saky
ti kad Okinawa sala Amerikie-

i ežiu rankose.

Rinkimai, Utarninke, Birželio- 
June 19, 1945

Praszo jusu balso ir paramos! 
Narys Szv. Juozapo Parapijos 

Mahanoy City, Pa.

Skaitykite “Saule”

Paskirstymas Maistas 
Apie Racionavima

Shenandoah, Pa. — SLA 
pirmas Apskritys rengia Dide
li Pikniką, kuris invyks Bir- 
želio (June) 17 d., gražioje ža- 
liuojanczioje giraitėje, Bran
donville, Pa. Visi SLA Pirmo 
Apskriczio kuopu nariai, o 
taipgi vietiniai ir apielinkes 
lietuviai esate szirdingai kvie- 
cziami in szi pikniką atsilanky
ti. Juk visi žinome, kad tokius 
didelius, linksnius ir gražius 
piknikus gali surengti tik SLA 
Pirmas Apskritys. Atsilankiu
sieji, nesigailesite. Bus puto- 
janezio, szalto alaus, visokiu 
valgiu, ir bulviu su laszinu- 
kais, gardžiai szutintu. Žodžiu, 
netruks ir kitokiu užkandžiu.»

Muzikantai gros lietuviszkai 
polkas ir valcus.tVisi susirinkę, 
valgysime, gersime ir szoksi- 
me.

Nepamirszkite Birželio-June 
17 diena rengiamo SLA Pirmo 
Apskriczio Didelio Pikniko. 
Visi in ta pikniką! Visus atsi
lankyti kvieczia Rengėjai.

Minersville, Pa. — Sesers 
Kazimierietes rengia gražu 
mokslo metu užbaigimo pro
grama, ir bus parapijos saloje 
Nedėlios vakara. Jau kelintas 
menesis kai sesers rengia ir 
mokina vaikuėzius del szitos 
programos.

Mount Carmel, Pa. t Gerai 
žinomas gyventojas V i n c a s 
Benderaviczia (Bender) nuo 
344 So. Hickory Uly., mire Ge
gužio 25-ta diena 1945, nuo 
szirdies liga. Jo pati mirė sze- 
szi menesiai adgal. Velionis gi
mė Lietuvoje, pribuvo in Ame
rika daugelis metu adgal. Ki
tados laike gėrynių kroma 
priesz prohibicijos. Per dauge
li metu dirbo prie Penna. Po
wer and Light Co., o. Rugsėjo 
men., 1943 m., aplaike pensija 
nuo kompanijos. Paliko 5 duk
terys : Alberta, slauge prie Szv. 
Juozą po ligonbuteje, ir Regi
na, Reading, Pa., G. Noeliene, 
Morton, Pa., Al'b. Rizzoliene ir 
Genovefa namie taipgi sunu 
kapitonas Jonas J. fiziokaris- 
tas prie Ugonbutes, Fort Jack- 
son, S. C., 3 anukus ir viena 
brolis, Wilkes-Barre. Laidotu
ves atsibuvo Gegužio 29/1., su 
apeigomis Szv. Kryžiaus baž- 
nyyczioje 9:30 vai., ryte, ir pa
laidotas parapijos kapuose. 
Laidotuves invyko su isz’kil- 
mingomis misziomis kurias at
laike Kunigas Dr. J. B. Kon- 
czius; Diakonu buvo Kun. A. 
Alauskas isz Readingo; Sub- 
diakonas Kun. P. Laumakis, 
St. Clair. Prie szoniniu altorių 
Miszias laike Kun. Azukas, 
Kun. Knute, Readingo, Kun. J. 
Girias, New Phila., ir Kun. J. 
Paga, Mt. Carmel. Benderių 
szeimyna dėkoja visiems ger
biamiems kunigams, giminėms 
ir pažįstamiems už dalyvavima 
laidotuvėse ir suteikimą ju te- 
velui paskutini patarnavima. 
Velionis buvo senas skaityto
jas laikraszczio “Saules.” Am
žina atsilsi.

Catawissa, Pa. — Ponia A. 
(Tomkavicziene) La zamifkie- 
ne, nesenei aplaike telegrama 
nuo valdžios, ’kad jos sūnūs ka
reivis Edvardas Tomkaviczia 
likos užmusztas ant kares lau- 

. ko.Pacifike. Tomkavicziai ki
tados gyveno Mahanoy City, 
bet penki metai adgal persi
kraustė in Catawissa. Velionis 
gimė Mahanoy City ir buvo

PAJESZKOJIMAS
Pajieszkau Juozą Urboną ir 

Juozą Sziuki (Slinkis). J. Ur
bonas gyveno apie Cleveland, 
Ohio, o Sziukis apie Hart fort , 
Conn. Tegul atsiszaukia ant 
adreso: C. Yesinskas, 25 Stan
ley St., Union City, Conn.

narys Szv. Juozapo parapijos. 
Paliko savo motina, brolius: 
Alfonsą, tarnauja Pacifike, 
Vinca, Detroit, Mich., ir Juozą 
Catawissa, taipgi seserys: M. 
Murphiene ii’ H. Stoufferiene,

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00 

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa. > Ų.S.Ą.

Mėsos ir Tauku: Raudoni 
ženkleliai knygutėje Nr. 4, 
E2, F2, G2, H2, J2 geros 
iki Birželio 30 d. Ženkleliai: 
K2, L2, M2, N2, P2, geros iki 
Liepos (July) 31 d. Ženkleliai: 
Q2, R2, S, T2, U2, geros iki 
Rugpuiczio (Aug.) 31 d.

Maistas Bleszinese: Mėlyni 
ženkleliai knygutėje Nr. 4: 
N2, P2, Q2, R2, 82, ge/os iki 
Birželio 30 d. Ženkleliai: T2, 
U2, V2, W2, X2, geros iki Lie
pos (July) 31 d. Ženkleliai: Y2, 
Z2, Al, Bl, Cl, geros iki Rug
piuczio (Aug.) 31 d. 1

Cukrus: Ženklelis N r. 36 
knygutėje Nr. 4 del 5 svaru 
cukraus lyg Rugpiuczio - Aug. 
31 d., Racionavimo valdyba da
bar priima aplikacijas del su
dėjimo vaisiu ir korikas gauti 
cukraus.

Czverykai: Ženklelis (ero- 
planinis) Nrs. 1, 2 ir 3 knygutė
je Nr. 3, kožnas ženklelis geras 
del vienos poros czveryku.

Kuro Aliejus: Kuponai 4 ir 5 
(1943-44m., szildymo laiko) ir 
kuponai 1, 2, 3, 4 ir 5 (1944-45 
m., szildymo laiko) geri iki. 
Rugpiuczio (Aug.) 31 d.

Gazolinas: A-15 kuponai bai
giasi Birželio (June) 21 d., Ku
ponai B6, B7, C6, C7, geri iki 
ateinanezio praneszimo.

Raudono Kryžiaus Draugavęs 
Vajus prasidėjo po visa Ame
rika. Aukaukitę kiek galite ir 
nesigailekite, nes pinigai eina 
ant gero tikslo.

L TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIU3

L

PSST—THAT’S YOU!
Laidoja kanas numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvia, 
kriksztinia, vestuvia ir kitokiam* 
reikalams. Telefono Numeras 78.
820 W. Centra St., Mahanoy City

Were you ever startled by a fleeting glimpse of 
a face in a public mirror?...Then you looked 
again and sheepishly recognized your own re
flection! It was the unfamiliar setting that 
fooled you.

Indirectly if you have a savings bank 
account or life insurance policy as most Amer
icans do. Banks and insurance companies like 
to reinvest your savings in sound, business- 
managed electric companies. Some of your 
money, is almost surely working for you here.

WAR LOAN.

Same way, you may not recognize yourself 
at first as having a financial stake in this 
company. But you probably do—directly or 
indirectly?

Directly it you hold some of our stock, like 
more than 40,000 other folks do—folks from all 
walks of life. Over 25,000 of them live right 
here in the territory we serve

You’ll be even more pleased with this new 
view of yourself as a part owner as well as a 
customer when you remember that your elec
tric company has fought a winning fight 
throughout the war—to keep the price of your 
service ’down and the quality of your service 
up.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
“HIE EiKTDI^ UAS3D Zl:30 Sunday afternoon fl * ★ starring nelson eddy ★ ★ 
InC EUViluS livlm COLUMBIA N ET W O R K J J and ROBERT ARMBRUSTER’S ORCHESTRA ’

. ' <.:<■! I.*.;? ; :

Andrius J. Recklitis
PIRMOS KLIASOS SALUNAS ’ 

206 West Centre Street 4 
MAHANOY CITY, PA. .4

_____S- r' ' .■ . T—- . į

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

i

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondua

ir Markes, , j




