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Isz Amerikos
18 Metu Vyrukai Gales 
; Balsuoti Politikoje
' Washington, D. C. — Kon
gresas mano duoti tiesas balsa
vimo del visu vyruku kurie jau 
užbaigė 18 metus amžiaus ir 
idant jie turėtu visas privilegi
jas kaipo ir senesni vyrai. Kon
gresmenai sako, jeigu tuos vy- 
ruku,s ima in kariuomene, 18 
metu amžiaus, tai jie turi pilna 
tiesa ir balsuoti politikiszkuo- 
se rinkimuose.

Prezidentas Rooseveltas
Buvo Iszlekes In Afrika

Visas Svietas Nustebo Iszgirdes Kad Roose
veltas Buvo Iszlekes In Afrika Ant Pasita

rimo Su Kitu Sklypu Kares Vadais

FRANCIJOJ KYLA
REVOLIUCIJA

Marselio Gyventojai
Szaudo Vokieczius

Vokiecziai Aplei
džia Stalingradaa

Ūkininkai Reikalaus 
į 3,500,000 Darbinin

ku Ant Ūkiu 
r -----<

Washington, D. C. — Isz 
priežasties ūkininku rūgo j imu, 
kad neturi užtektinai darbi
ninku ant ukiu, valdžia sten
giasi parūpint ūkininkams szia 
vasara, pusketvirto milijono 
darbininku ir ragina visus ku
rie neturi darbu, kad nusiduo
tu ant ukiu.

Valdžia tvirtina buk ūkinin
kai pasiliko be darbininku ir 
negales apdirbti laukus jeigu 
Valdžia neduos jiems pagial- 
bos. Todėl kongresas nutarė 
kad tuos darbininkus surinkti 
per traukimą prie darbu per 
priverstina szaukima.

Visi Anglekasei Sugry- 
žo Prie Savo Darbu
Wilkes-Barre, Pa. — Visos 

kasyklos vela pradėjo dirbti, 
100-procento pilnai, pirma 
karta po užsibaigimui anglinio 
straiko, kuris prasidėjo ketu- 
res sanvaites adgal.

Anglekasei pradėjo dirbti po 
szeszes dienas ant sanvaites. 
Kasyklos, prigujinezios prie 
Glen Alden, Lehigh Valley ir 
Payne kompanijų pradėjo vi
sos dirbti. Aneglekasei yra už- 
ganadinti ir lauks nutarimu 
anglekasiu posėdžio ant kurio 
mano sutaikint visus savo ne
supratimus.

21 Žuvo Nelaimėse 
Eroplanu

Columbus, Ohio — Didelis 
kariszkas eroplanas susidaužė 
artimoje New Albany, 14 my
liu nuo czionais. Vienuolika 
žmonių su lekioto jais žuvo. 
Liudintojai sako buk toji nelai
me kilo isz priežasties eksplo
zijos kuria girdėjo ore ir mate 
kaip degantis eroplanas nukri
to tuoj aus.

Rapid City, S. D. — Artimo
je Ardway kariszkas eroplanas 
su deszimts lekiotojais ir afi- 
cieriais, nukrito czionais ir vi
si likos užmuszti ant vietos.

CASABLANCA, Francuziszkas Moroko — 
Svietas labai nusistebėjo kada dažinojo apie isz- 
lekima eroplanu prezidento F. D. Roosevelto in 
Casablanca, Francuziszka Moroko, dalyvauti 
posėdyje su kitais kariszkais vadais apie vedi
ma toliau kares priesz Japonija, Vokietija ir Ita
lija ir jog jau sugryžo namo isz keliones. Ant to 
posėdžio radosi ir Angliszkas Ministeris, Wins
ton Churchill ir daugelis žymiu virszininku ir j 
generolu. Buvo tai posėdis kaip vesti toliaus 
kare, 1943 mete, priesz nevidonus svieto ir kad 
juos priversti prie pasidavimo be jokiu isziygu. 
Prezidentas Rooseveltas atliko taja kelione
5,000 myliu, isz Washington, D, C., kėlės san
vaites adgal, apie kuria niekas nežinojo tik ne- 
kurie laikraszcziai ir kongresas bet apie taja ke
lione visi užtylėjo ir nieko nebuvo iszduota 
idant nevidonai negalėtu ant jo užklupti.

Tasai posėdis užsibaigė Ne
dėlioję ir Prezidentas sugryžo 
namo ana diena. Yra tai pir
mutinis tokis nuotikis kad Pre • 
zidentas Suv. Valstijų iszlektu 
eroplanu isz savo sklypo in to
kia tolima kelione.

Ant tojo posėdžio nutarta se- 
kaneziai: į

1— Amerika, Anglija ir kiti 
Allijentu sklypai nutarė kokiu 
budu vesti tolimesne kova 
priesz savo nevidonus.

2— Churchill ir Rooseveltas 
nutarė kad nesutikti ant jokiu 
isziygu su Vokietija, Italija ir j 
Japonija pakol tos trys viesz- 
patystes nepasiduos gervalei.

3— Francuziszki generolai su
tiko kovoti drauge su Alimen
tais, paaukauti jiems Francu- 
ziszka f lota, kareivius ir ero- 
planus kovoje priesz nevido-

jo posėdžio ir tik po jo sugry- 
žimui svietas dažinojo apie jo 
tolima kelione.

Arielkos Monopolei
Turėjo Gera Bizni

Harrisburg, Pa. — Pagal ap- 
skaityma ineigos departamen
to, tai praeita meta 1942, Penn- 
sylvanijos arielkos monopolei, 
kuriuose parduodama visoki 
svaiginanti gerymai, pardavė 
visokio gerymo ant 140,227,009 
doleriu. Tik paežiam mieste 
Filadelfijoj, parduota gerymu 
už 39,021,000 doleriu.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

London — Daugelis Rusisz- 
ku eroplanu užlėkė ant Finlan- 
dijos, padarydami ten daug 
bledes ir užmusze dideli skaitlį 
Žmonių.

nūs.
4— Stalinas negalėjo daly

vauti tame posėdyje nes buvo 
užimtas vedimu kares priesz 
Vokieczius.

5— Posėdžio narei buvo susi- 
nesze su Kiniszku vadu genero
lu Chiang Kai-shek ir prižadė
jo szelpti visame Kinus kurie 
sziadien kovoja už laisve.

6— Nutarta kad szelpti Rusi
ja visokiais budais.

7— Prezidentas Rooseveltas 
taipgi atlankė Amerikoniszkus 
kareivius kurie ten randasi ir 
jie ji pasveikino szirdingai.

Per deszimts dienu, kolei ta
sai posėdis tęsęsi, tai daugiau 
kaip szimtas eroplanu lekiojo
virszui kad apsaugoti susirin
kusius nuo nevidonu užklupi- 
mo.

Prezidentas sugryžo namo 
sveikas ir užganadintas isz to-

London, Anglija — Prancū
zai ilgiaus negaišdami nukens- 
ti Vokiecziu prispaudimus ir 
kankinimus, pradėjo revoliuci
ja mieste Marselle. Isz daugelio 
namu žmones skaudo in Vokie
czius nuo stogu ir per langus, 
kur tik pamato koki Vokieti. 
Vokiecziai adgabeno artilerija 
ir maszininius karabinus, szau- 
dami in pasikelelius kuriu jau 
dideli skaitlį užmusze. Dau
giau kaip 40,030 Francuziszku 
gyventoju likos aresztavota. 
Tukstancziai žmonių likos isz- 
vežti in kitus miestus kurie li
kos patalpinti in kariszkus aba
zus. Apie 500 žmonių likos už- 
muszta.

RUSAI PAĖMĖ 
11,000 VOKIECZIU

IN NELAISVE

Prie Voronežo
Moskva,, Rusija — Rusai at- 

musze Voronežą nuo Vokiecziu 
su didėlėms bledems, paimda
mi in nelaisve 11 tu,kstancziu 
Vokiecziu, 413,000 ginklu, 
daug amunicijos ir suszaude 
daugeli eroplanu. Rusai nusi
yrė pirmyn ant 245 myliu, isz- 
guidami Vokieczius isz tosios 
aplinkines. In laika dvieju 
paskutiniu menesiu Rusai pa
ėmė in nelaisve 200,000 Vokie
cziu.

Ant lauko prie Velyki Lūki 
atsibuvo smarkus musziai ku
riuose žuvo daugelis Vokiecziu, 
szimtai lavonu guli ant kares 
lauko nes Vokiecziai neturėjo 
laiko juos surinkti ir užkasti. 
Rumunai kovoja drauge su Vo 
kiecziais ku,rie taipgi panesze 
dideles bledes.

Vokiecziai Traukia Isz Tuniso

Sztai Vokiszki kareiviai kurie greitai apleidineje Tu
niso miestą, Teburba, kuri Allijentai paėmė praeita Gruo
džio menesije. Didelis skaitlis Vokiecziu likos užmuszta 
tuose musziuose.

Panesze Dideles Bledes Prie 
Stalingrado, Kuri Pradėjo Ap- 
leidinet Nes Gerai Žino Kad 
Ji Nepaims; Allijentu Er o pla
nai Velxi Užlėkė Ant Vokietijos

Žymesniu Miestu
Budapeszt — Daugelis Aus- 

trijokiszku aficieriu ir karei
viu likos aresztavoti per Vokie
czius kurie prigialbinejo gy
ventojams kovoti priesz Vokie
czius. Daug smarkiu musztyniu 
atsibuvo ant ulycziu.

London — Allijentu eropla- 
nai vela užlėkė ant Vokietijos 
žymesniu miestu kaipo ir Ko
penhagos, Denmarko, kur su
naikinta daugeli kariszku fab
riku ir užmusze daugeli žmo
nių.

Hawaii — Amerikoniszki ero- 
planai bombardavo Wake Is-
land, kur nuszove devynis Ja- 
poniszkus eroplanus ir paskan
dino kelis laivus. Keli Ameri
koniszki eroplanai likos taipgi 
nuszauti.

LIETUVIAI LAIŽO
VOKIEGZLAMS

CZEBATUS

MOSKVA — Rusai jau prisiartino ant 62 
myliu prie Rostovo, užmuszdami 1,200, didesne 
dali Vokiecziu kurie buvo apgulia Stalingrada. 
Taipgi paėmė kelis svarbius geležinkelius in 
Kaukaza. Kada Vokiecziai bego isz aplinkines 
Stalingrado, Rusai taip smarkiai vijosi paskui 
juos kad paėmė in nelaisve 2,000 ir 5,000 prie 
Voronežo o kitoje vietoje paėmė in nelaisve 2,- 
200 ir užmusze 1,400 Vokiecziu. Kada Rusai už
klupo ant kaimo Jegcr’ickaja, susitiko su Vo- 
kiecziais kuriu užmusze daugiau kaip 1,000 ka-
reiviu. Rusai taipgi paėmė Neftogorsk kur ran
dasi daug aliejiniu szuliniu. Prie Stalingrado da 
randasi apie 5,000 Vokiecziu kuriuos Rusai ma
no apsiaubti in kėlės dienas ir visiszkai isztrem- 
ti. Apie 3,000 Vokiecziu pasidavė gervalei nes 
negalėjo ilgiaus dalaikytyi smarkiu užklupimu 
per Maskolius. Tarp paimtu in nelaisve radosi

London, Anglija — Lietuviai du generolai ir daug kitu aficieriu.
laižo Vokiecziams czebatus ir . .
prižada isztikimysta norints Anglikai bombardavo pakrasztimus mies-

Ws Vokietijoj kaip Wilhelmshaven. Hamburgą,
Ana diena Vokiecziai užprasze Essen ir kitus miestus kuriuose randasi svarbios 
keliolika žymiu Lietuviszku1 a . a .. . , . « . , . * «•
politikierių, tarp kuriu radosi kanszkos dirbtuves ir submannu stotys. Angll-
puikininkas Urbonas ir prezi- i^į tajngj bombardavo Francuziszkus pakrasz- 
dentas miesto Vilniaus Dabule- . v
viezius, ku,rie prižadėjo szelpti tinius miestus padarydami daug bicdes ir uzmu-
Vokieczius visuose j u pareika
lavimuose.

Amerikonai Smarkiai
Plaka Japonus Ant 

Guadalcanalo
Washington, D. C. — Ant 

Guadalcanalo Amerikonai pla
ka smarkiai Japonus kuriu jau 
mažai ten randasi ir neužilgio 
visai juos iszguis isz ten. Pra
eitos sanvaites pabaigoje už
muszta 306 Japonai ir paimta 
in nelaisve apie 200, kaipo ir 
sunaikinta kėlės amunicijos 
stotis. Ant Guadalcanalo szia
dien randasi mažiau, kaip ketu
ri tukstancziai Japoniszku ka
reiviu.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

sze kelis szimtus žmonių. Miestai pradėjo degti 
nuo bombų ir gyventojai bego in saugesnes vie
tas.

Washingtonas aplaike žinia 
buk ant Aleutiszku Salų, buvo 
smarkus drebėjimas žemes bet 
kiek padaryta bledes, to tele
gramai da nepranesze ir neap
skaityta kiek žmonių žuvo.

—

Vokiecziai dabar szaukia ant 
tarnystes vaikus nuo 15 lyg 19 
metu užimti vietas senesniu 

J

| kareiviu, kurie jau yra netin
kami prie kariszkos tarnystes.

Pagal paskutines žines tai 
Vokiecziai varo isz pamusztu 
miestu moteres ir vaikus prie 
visokiu darbu, kemsza juos in 
gyvuliu vagonus ir iszgabena 
juos nežine in kur. Kareiviai 
paima tuos vargszus tiesiog

v ,, \

Į nuo ulycziu neduodami progos 
ne atsisveikint su savo szeimy- 
noms.

Po atsilankymui prezidento 
Roosevelto in Casablanka, ma
noma kad dabar Allijentai pra
dės nauja frontą priesz savo 
nevidonus ir ketina užklupt ant 
j u, isz visu pusiu, smarkiau ir 
su visom spėkom kad užbaigti 
kare kuogreieziausia ir iszgial- 
beti svietą nuo tironiszko pri
spaudimo.
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“SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdei!
Jraszo apie sekanti atsitikima: Ubagas Turi Automo 
I Galva Katalikiszkos bažny-1
(ežios Algiere, Afrikoj, vysku-
'pas Pavie, sėdėdamas tūla va- 
ikara savo kambaryje, gilei už-

, 'simanstes skaitydamas knyga.

biliu Ir Du Namus

M iestelyje East Lansing
Mich., randasi tautiszka bažny- 'staigai išzgirdo koki tai slinki- 
tele kuri stovi per 30 metu ir'ma. Jam rodėsi jog kas atida- 
patarnauja del 23 tikejimiszku ,re duris. Apsidairė ir paregėjo 
iszpažinimu. Ant tosios vietos szeszeli kuris kas karta dau- 
mano pastatyti didesne bažny- ginu persimainė ant žmogiszko 
ežia kuri Ikasztuos apie czver- pavidalo. Pažino kad tai dvase 
ti milijono doleriu.

ProtestonisZlkose bažnyežio- kuris mirė kėlės dienas adga 
se nežiūri kas laiko pamaldas— o kuris in vyskupą prakalbėjo: 
vidna diena laiko Presbiteri jo- 
niszkas o kita diena laiko pa
maldas Metodistai ir t.t.

mirusio savo gero prieteliau?

Sekantis apgarsinimas rado
si Jersey City, N. J., laikraszty- 
je: “Asz, patogi ir jauna nasz- 
laite, 23 metu, geidžiu save 
p ar s i du o t žmogui, kuris geistu 
su manimi apsivesti, bet asz tu
riu tiesa ji atmesti ar priimti. 
Kandidatas gali turėti nuo 25 
lyg 60 metu bet turi būti tur
tingu žmogum. ’ ’

Taip, laikai mainosi jeigu 
vyras turi savo nuotaka pirkti. 
Moterėlė sziadien mažai temi
na ant meiles, bile jaunikis tu
rėtu pilna maszina aukso.

Žinau jog tu mane szirdin- 
gai mylėjai už gyvasties. Turi 
man prigialbet. Palikau ant že
mes neužmoketa skola. Kada 
užmokėsi, busiu liuosu.” Czion 
apsakė kam yra skolingu ir 
kiek. Dvasu po tam dingo jam 
isz akiu. Vyskupas ant ryto
jaus nusidavė ant paskirto ad
reso kur tikrai dažinojo apie 
skola nebaszninko ir užmokėjo 
kiek buvo kaltas. Dvase dau
giau nepasirodė.

Apie kita atsitikima Flam- 
marionui pranesze geras dran- 

isz

:: GUODOK :: 
TĘVA IR. MOTINA

:: SAVO ::

Tūlas vyrukas, didelis szpo- 
sininlkas, kuris turėjo labai vai
dinga bobele, jai mirus, liepe 
iszkalti ant jos paminklo toki 
parasza:

Dulkes po taja žeme guli,
Užmerkė akis, jau nežiūri,
Neimkie ja Dieve in dangų,
Ba bus del visu baugu,
Kaip boba pasius,
Tai visiems ipakajaus nebus,
Ne in pekla nėkiszk jos,
Ba visus velnius iszgenios, 
Nes jos velnei labai bijos.
Panaszus žodžiai tiktu del 

daugelio moterėliu, po smert, 
ant ju paminklu, ar ne?

lutos prikaisziodavp tėvui už 
skolas, neklausydavo ir isz- 
spruko in miestus uždarbiauti. 
Liko vienas tėvas, kaip stuob
rys, visu užmirsztas. Po namus 
szvaistesi skolininkai ir dirbo 
jo žeme. Ir tas mokytas sūnūs 
užmirszo apie tęva. Liko dabar 
tėvui lazda su tarbiuke ir eiti 
pas žmones duonos kąsnio mal
dauti... Pasiėmęs lazda ir tarba 
pažiurėjo in jas ir gailiai apsi
verkęs tarė: — Visu 'likau ap
leistas, užmirsztas, jus tik man 
likot ant senatvės didžiausiais 
prieteliais, — ir primine sene
lis savo nusidėjimus ir suprato 
kad jis to vertas yra, jog ji Die
vas nubaudė už motina. Ji nors 
džiugino lazda ir tarba, jog mo
tinai ir to nedave, iszvaryda- 
mas ja isz namu dar ir paskuti
nius pinigus atėmė.

Puolė senukas po kryžium 
aut keliu ir meldėsi: — Dieve, 
neapleisk manės, dovanok jau
nu dienu nusidėjimus. O Die
vo, delko taip visai mane už- 
mirszai?
“Guodok tęva ir motina savo.”
Apsistojo senelis ant žodžio 
11 motina savo” ir gailiai apsi
verkė; meldėsi tiktai kad jam 
Dievas dovanotu už motinos 
iszvaryma. Pabaigė melstis, 
pabueziavo žeme, kryžių ir gai
lėdamasis už savo nusidėjimus 
su lazda rankoj ir apsikabinės 
tarbomis tyliai iszejo pro var
telius...

galėtu turėt ramia vietele, duo- nebgirdejau... Kad galeeziau, 
uos kąsni iki pat amžinosios manau, sutvarikycziau viso pa- 
gyvasties slenksczio... Vienok šaulio vargus, duoeziau jiems 
taip nėra. Bet kur tat jeszkoti'prieglauda, paszalpa, kad ne
visli tu nelaimiu priežasties?...^-’1-----n+'i:u: mm..

Ir taip kankinamas invairiu
, sunkiu mįslių stovėjau priesz

Perkiomen, N. Y. — Frctlai- 
Hoskins, kuris slenka ant keliu 
no New Yorko ulyczes, rinkda
mas aukas niuo miela'S'zirdiirgiĮ 
žmonių, ne yra taip vargingu 
kaip sau žmonis mano, nes turi 
,lu namus ir automobiliu. Ana 
.diena palicija ji arceztavojo už 
nuobrodu pasielgimą ant uly- 
3zios su praeigiais, kurio jam j 
nieko neinmesdavo .in .kepure 
Turtinga ubaga uždare kalėji
me.

Palicija isztyrinejo buk Hos
kins būdamas mažu vaiku nete
ko kojų kurias jam nukirto 
drytkaris žemiau keliu. Turi 
jisai paezia ir keturis vaikus 
Perkiomano, o kada sugry'žta 
vakare namo, prisitaiso sau gu- 

vaikszczioje į^^azdele 
s, kad lleoa-Įka >_ 'Neapsakoma jaueziau ra- - 

įmuma... Jaucziausi liuesas,' 
kaip pauksztelis isz kletkos isz- fraukti,

; czia visiszkai ne taip gu teismu! Ka-igi asz viena pa- 
jokiu Ltarv>siu ? Vyras numirė, dabar

t/ V z

judėjimu, nei veže- viena ir žmonių juokinti neno- 
skambejimu. .rįu 0 ailtra vertus, ar dar teis

minei? Koijas ir
kaip ir kiti žmony
Įima pažinti, kad tai tas pats į

I

ubagas.

||I’VO graži žiemos diena. Ba
rniai szypsojo saulute, nors 

ir nelekia linksma kai]) vasara. 
Sniego negilu — puikus žiemos 
kelias. Tolumoj matėsi būrys 
važiuotu žmonių — mat trauke 
in miszka. malku parsivežti. 
Laukuose ore visur tyku... ra
mu... Aplink apjuosė laukus 
aptraukti szarma snaude nu
liūdę miszkai. Tokia diena 
traukte trauke pargryžusi isz 
miesto žmogų iszeiti in lauka 
pasigėrėt žiemines gamtos gra
žybėmis ir intraulkti gryno oro 
in sumenkėjusius nuo sėdėjimo 
•plauczius. Tat pasiėmęs in ran- 

; iszdtilin.au in lau

i tik to negaliu atlikti, bet ir tos 
bobutes neturiu kur prisiglaus
ki, nei suszelpti. Daugiau netu- 

senute, žiūrėdamas, kaip per( rodamas pats, daviau iszsitrau- 
jos skruostus gailiai blizgan-j^es auksina. Jinai padėkojo i" 
ežios aszaros krito... — L------ >

su tamsta atsitiko nelaime? — miesteli o asz in namus...
Paklausiau senutes. — Ne, ma
no vaike; Dievas dar lyg sziol'isz szirdies skausmo negalėjau 
gelbėjo nuo nelaimiu, gyvenu iszvyti ir veizėti in ta nelaimin- 
isz Dievo apvėizdos. Vis tairga senuke.
duonos butu pakakę jeigu tdC 
butu buvusi vienybe ir meile 
namuose... — Tai-gi mat, mano 
vaike, suims apsivedė ir nebe
nori toliau motinos užlaikyti, 
musza, varo isz namu, va, ir 
dabar iszvaryta einu ir raudu... 
ir tos lazdos nedave... Dar turė
jau, — tese toliau raudodama, 
— dvideszimt auksinu, pavogė 

j ir tuos paskutinius... — Nu-gi
s’ tamsta sunu gali teisman pa-

— patariau. — Gana ir

iojo ir
Turbūt' melsdamosi nuėjo savo keliu in

ligai neatsilgryžes ėjau bet

po

gus Hilarion Marquand, 
miestelio Hyeres.

Buvo tai in tris dienas 
mireziai mano tėvo. Mirė
staigai neturėdamas laiko ant 
sudavadinimo savo reikalu. 
Daug pasiliko skolų bet tėvas 
mums neiszaiszkino priesz mir
ti kur paslėpė savo pinigus. Vi
sur jeszkojome bet neradome 
ne skatiko, buvome dideliam 
nuliudime.

Naktyje apie 12 valanda isz- 
girdau žingsnius kurie susilai
kė prie mano duriu. Tame pa- 
cziame laike iszgirdau baisa 
mano tėvo: “Ar da nemiegi, 
mano sūneli?” Baiseipersigan- 
dau 
neg

. Nubėgau pas motina bet 
alejau jos paliudyt, tada 

mano ievas vela prakalbėjo in 
mane: “Klausyk sūneli mano, 
ka, asz tau pasakysiu. Žinau 

į kad turite dideli ergeli ir nega- 
., Ii te surasti pinigus kuriuos pa

slėpiau. Geltonoj dėžutėje už 
pecziaus, mano kambarėlyje, 
(rasite maiszelipinigu. Lik svei- 
■ kas mano kūdiki. ’ ’

Ant rytojaus visa szeimyna 
nusidavė su manimi ir isztikru- 
ju vietoje, apreiksztoj per ve
lioni mano tęva, suradome pi
nigus už pecziaus.” 

myna, kuri randasi puse mili- į '-------- ■■------- -
jonu kartu toliau nuo mus kaip 
saule. Vega yra 25 szviesos me- paredu sako buk szimet mote
tus nuo mus, arba deszimts tri- reles ir merginos, vasaroj, bus 
Ii jonu myliu tolumo. Tai yra, (beveik nuogos. Tik klausykite, 
szviesos spinduliui, nuo tosios|ka jos neszios szia vasara. Vie- 
žvaigždes, užimtu 25 metus,(na“stepin”sveriant dvi unci- 
idant pasiekt musu svietą, beg-; jas, “brassier” viena uncija, 

szilkines paneziakas, dvieju 
unciju, szlebe szesziu uncija, 
czeverykus sveriant viena šva
ra — visas jos apredalas svers 
tik du svarus. Badai ju kolei 
bus matyt, szlebes bus augsz- 
cziau keliu, kuriu neuždengs'o

Padanges neturi pradžios ne 
pabaigos. Jeigu Igerai suprasi
me reikszme tuju žodžiu tai Į 
nusistebesime nes kas yra antį 
svieto kad neturėtu pradžios ne, 
pabaigos! O bet tasai dangus,; 
kuri matome kas diena, neturi 
pradžios ne pabaigos.

Idant da geriau suprasti di
duma tosios padanges, paimki
me žvaigžde Vega, musu ikai-

damas greitumu kaip septynis 
kartus aplinkui svietą in viena 
sekunda.

Tnvestojai moterisziku madų ir

Miestas Detroitas, valstijoj 
Michigan, turi sziadien suvir- 
szum milijoną gyventoju susi- 
dedaneziu isz visokiu tautu (kada atsises, na, tai jau “gud- 
kąip: Lenku 200,000 ;Vokiecziulbai į Bet iko bus trumpa že- 
125,000; Vengru 36,000; Aus-jmaį tai bus dadeta virszui nes 
tru 27,000; Airisziu 16,000; kakias bus uždengt:as o rauko - 
Lietuviu ir Latviu 16,000; Fi
nu 8,000; Turku 500; Kinu ir 
daug kitokiu tautu.

ves bus ilgos. Kad tieji profeso
rei madų iszeitu isz proto!

Tūlas gyventojas New Yor- 
■ papilde svetim-moterystežymus rasztininkas ir. būvu- ke

sis astronomas, Kamil Flam-1 idant apsipaeziuoti su turtinga 
marion, parasze knyga po var- moteria, kad galėtu apmokėti 
du 11 Mirtis ir Jos Slaptybes,” 
kurioje apraszineja apie gyve
nimą po mireziai. Vienoje daly
je tos knygos apraszo apie pa
sirodymą mirusiu kurie su-

ikasztus savo moteres kuri 
gimdė kūdiki ligonini toje, 
bar nabagas sėdi kalėjime.

pa-
Da-

au- 
ko- 

kiam sklype ant svieto. Mete 
1940 užauginta 369,974,000

Su v. Valstijose daugiau 
ryžta ant szio svieto idant'gina visztu ne kaip kitam

užmokėti savo skolas. Sztai ka
jis raszo apie tai:

Aplaikiau laiszka isz Algie-jvisztu ir 3,846,924 žąsis. Skait- 
ro, prisiegdyta apraszyma nuo lis ženklyvai pasididino praoi- 
sąvo gero dlUPlgOi kuris mąultą jneta. .--- ,---------

Nelaisvėje Per Tris
Menesius

Muis'caline, Iowa. — Policija 
turėjo naudoti kirvius ain't už
darytu duriu kambario kuria- 
ame radosi Sophia Mostelia, 35 
motu patogi mioterele, kuriu 
uždare josios vyrais turėdamas 
60 meltu ir laike tenaiis per tri: 
menesius, 
isizeme

pa Ii ei ja
■z josios kalėjimo, mo

tore buvo pusgyve, iszbalus ir

penkis metus nuo dienos tipai- 
vedimo, vyras ja. sumuiszdavo. 
o ant užtvirtinimo savo užme- 
iinejimo parode pamelinaviisi 
kulia; ir žaidulius kokius jai vy
ras buvo uždavęs. Senas vy
rais baisiai buvo uižvydu's savo 
jauniai ir pafogai placziulei.

įsivarė Motina Isz
Stubos

skridęs
kai]) mieste, negirdėsi j
szauiksmu,
j u žvanig'ancziu t
Visur maloni szventa tyla.1 e teisybe 'rasi... Tegul bus 
Kaip vaikas pasileidau viesz- ]jįevuį (garbe, vis 'kaip nors iki 
keliu bėgti tekinom stacziai in mįrfįes
miesteli. Galu gale kiek pavar- įklausant tos nelaimingos senu- 
ges prisėdau dusteleti ir iszsi-^eg vaitojimu, skundu, ipasida- 

jre liūdna'; po galva vien tik 
| daužėsi vientik sunkios min-

keliu bėgti tekinom stacziai in prasi stumdysiu...

Vidu-dienis. Nors szilta, gra
žu, bet vis ne vasara. Nei žmo
nių tie’k vaikszcziojant pama
tysi, nei iszigirsi gražiu pau'ksz- 
tycziu gražiu balseliu, nei gir
dėsi daineles suskambant, nei 
piemenelio suraliuojant; visur 
tytku... tik drožiau in namus isz- 
girsti žvirbliu cziurszkejima, 
arba varnas kranikiaut.

1 Praslinko keletą metu, kada 
asz vela pargryžau in gimtine. 

I Senutes jau neradau, jos vargo 
kelione buvo užbaigta; vargti 
turėjo iki pat karsto pakol ne- 
priglaude szaltoji žemele... Sū
nūs ir-gi pašone jo. Vaikai su
augo. Vienas suims dar moks
lus ėjo bet toks buvo tinjginys, 
pasileidęs, sėdėjo kiekvienoj 
klesoj po dviejus metus. Kiti 
du sūnūs buvo prie ukes bet 
kadangi bemokinant tingini 
vaika liko praskolinti namai,

traukes isz užanezio vareziau 
knyga.

Dieve mano, Dieve!... tys, net ir jos ipaskutiniu žodžiu'neberimo ir jie gimtinėj, nuo- 
pasigirdo skaudus sudejavi-. 
mas... Pakeles akis pamaeziau 
iszlengvo kiūtinant susitrauku- 
šia senute — ėjo ji pasiremda-j 
ma lazdele. — Garbe Jėzui j 
Kristui... —- liūdnai tarė įprisi- 
artinus prie manės senute. — 
Per amžių amžius, — atsakiau. 
Ar nebijai tamsta szalęzio, plo
nai apsivilkės? Mat vis jaunas 
žmogus... sėdi... nei szalta jam, 
— kalbėjo senute.

— Neszalta, motut, mes pri
pratę, mus ir kraujas sziltes- pirmutines 

nis, kaip seno žmogaus. Kur-gi 
taip peszczia droži, sena, būda-

kad mottnfa privertė ji kad ap
sivilktu in jo seisuteis szkūe u'ž 
bausmia, kad per ilgai trankėsi 
ant ulyczios, dvylikos metu Ed
vardas Knight, pagriebė me. i- 
ni peili, norėdamas motina pa
pjauti bet toji iszsigandus 
spėjo ]:abegii isz stubos. Kai
mynai nuginklavo vaika, pa
guldė ant keliu ir gerai nubau
dė per sėdynė. ■— Ar-gi moti
na panasziai negalėjo Įiasie'lg- 
ti su savo šuneliu ?

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

Juk Tu pasakei:

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui- Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c 
kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka

No. 103

404 j 
50-2 
kri- 
35c
isz 

isz- 
pa- 
35c 
Ne-

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

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

No. 104 Trys istorijos, apie 
ma? — Czia senute nieko neat- valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo-

n . n, ,-i bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25csake ui mano klausvma ir tik D .. . . ..i No. 10b Penkios istorijos, apie 
galva linguodama sunkiai ir Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 

skaudžiai sudejavo: 
Dieve tokio gyvenimo...

Tuojaus galima buvo supras
ti jb jbg esanti nelaiminga. las darbininko, 
jos sudejavimas užgavo mano; 
szirdi; nebeturejau jau jokios 
su ja kalbos, vientik gailesezio 
visas perimtas tariau szirdyje: 
kiek tu vargdieniu klaidžioja 
szio vargo keliones be jokios 
prieglaudos ir paszalpos, lauk-, 
darni tik pasilsio szaltuose b 
puošė. Kie>k yra ir tokiu, kurie

_  Neduok -^ory5e veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu .20c

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
__________ 182 puslapiu............35c 

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ha 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
kų- gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 

bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 

“Qanlp” rlohar OO' No- 113 Penkios istorijos apie baule dabar tį>4.0U Burike ir Burikas; Kareivis ir vel- 
metams in Suvienytose Valsti- nais; Kas man nakci acitiko (dzūko 
jose, $5 kitose Vieszpatystese. pąsaka) i Uzliekos isz senovės padą- 

i vimn • Ponrv ant 7mcralin nrna Kffin

Nesza Paczios Savo Pirkinius Isz Kromu

Mrs. Lewis Hershey, pati žymaus virszininko ir Mrs. 
Henry Wallace, pati Vice-Prezidento Suv. Valstijų, nesza 
glėbyje savo pirkinius isz kromu, kad suczedyt guminius 
ratus ir gazoliną.

ivimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 ras. 25c

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg- 
szo paskutinis skatikas; 
Preke

No.
puikus

No.
Gaižia

Juokai. 
...15c 

116 Istorija apie Sierata, 
apraszymas. 119 pus. . . ,15c 
119 Keturios istorijos apie 

Haremo nevalninke; Luoszis:
Viena motina; Vm’kucziu plepėjimas 
62 puslapiu .....................................15c

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

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu.......................15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu .............................................. 15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu .................................... 15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolei

-$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.

I Po laikui; Onytės laime; Per neatsa-
No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- rguma in balta vergija; Pusiaugave- 

mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c nis:
No. 129 Keturios istorijos apie džiai 

Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! 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

No. iSS 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 apie 
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 apvėizdos; Nėdaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu........................... 15c

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu............15c

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

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

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

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

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Sz’ūlpikas; 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. 155 Puiki istorijos apie Sza 
kinas nedora žydą. 136 pus....25c 

No. 158 Keturms istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė: Kas-gi isztyre: Prigautas vagis. 
RO numaniu -•  15c

No. 160 Keturiolika istorijų apie

Viesznats Jėzus ir miszke me- 
; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 

| žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus,, 
j nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
! Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
I Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
1 pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c 
i No. 161 Keturios istorijos apie Ant 

20c j prapulties Kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 

ponai. 105 puslapiu............. 25e
No. 162 Trys istorijos apie Baisi 

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

No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25c 

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kode! 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoji. Netobulas žmogus, 
Susideda isz 122 puslapiu............25c

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

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

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia, 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu........... 25c

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

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

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

Keletą Juoku ir Paveikslo.
.....................................15c

rtai;
Preke

Adresas:
Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna

iszdtilin.au


SAULE” MAHANOY CITY, PA

Pennsylvanija. Ona pasakojo ninkamą, 
savo' gyvenimą. Ir ji ir kas 

Tie žmones suprato kas at- ipiause Verke.

(Tęsinys)

sitiko ir pagelbėjo moteriszkei 
kuomi kas galėjo. Ona rado kū
diki bemiegant pas lavono ko
jas kaip buvo palikusi. Penė
dama ji Oaia dėkojo Dievui kad 
kūdikis taip ilgai miegojo, ne
jausdamas nei bado.

Ona gavo vieta didėlėje san- 
ikrovoje. Jos sumaningumas, 
greitas malonumas ir graži isz- 
vaizda patiko sankrovos savi 

Taip ji užsipelnė
Igana. gera alga ir galėjo patai
kyti savo namu tvarka visai 

Tuo tarpu Onos gimines, ga- kaip reikiant. Jos vaikeliai ga
ve jos telegrama susiejo pasi- na greitužaugojjaujuosreike- 
tarti. Jie patyrė kad Protestai!- j0 vesti prie Sakramentu bet 
te anyta pirmutine pagelbėjo 
Katalike

Katalikisžkos mokyklos nebu- 
marezia nelaimėje. vo niekur arti. Buvo gana sun- 

Jos tėvai susigėdo ir pajuto kus uždavinys mokinti vaikus, 
sanžines iszmetinejima. Rūsty- kuomet motina-mokintoja pati 

Duobkasys vyrams padedant, ,pe lTž isžbegima su jaunikiu isz-|paiisus nuo ilgos dienos darbo

'butu ypatinga, neatsitiko. Duo- j'ie jau prisiuntė jums nžmo- 
j kite praeiviams pro szali pra- kęsti. (Acziu, tamistelei, už 
!eiti. Piliecziai, atsitraukite! .naujus skaitytojus.) 
b Kur tau! Nepraleidžia.
; Kokia, tai senuke, Dievo

1 e 1 e, slkv e rb i a s i p e r minia.

paguldė ndbaszninka in kars-j 
ta. Numirėlio veidas’buvo link
smas ir gražus tik labai iszdžiu- 
ves. Pažiurėjus in ji Ona su- < 
smuko.

— Vieszpatie, — tarė ji 
verkdama, — o kas dabar teks 
pirmutiniam mirti?

Paskui ji nurimo. Rekejo su
sitarti apie palaidoj ima. Ji ne
norėjo palikti savo mylimiau
sio žmogaus palaidoto tose to
limose giriose, t> todėl ketino 
laukti astakymo isz Pemisylva- 
nijos nuo savo tėvu. Duobkasys 
apsiėmė laukti dvi dienas ir at
sakymo telegrama pristatyti 
naszlei.

Duobkasys iszvažiavo. Giri
ninkai, pasimainydami budėjo 
prie nebaszninko, bet ant ryto
jaus turėjo eiti in girria. Kon
traktas neturi szirdies. Ona li
ko viena su kūdikiu ir nebasz- 
ninku. Atsakymo nebuvo. Jos 
szirdis buvo kraujais aptekusi. 
Viso labo ji teturėjo tik 20 do
leriu szermenims ir kelionei na
mo. Aiszku, kad to buvo per- 
maža. Ji negalėjo maldauti pa- 
szialpos isz girininku nes ir 
jie neturėjo pinigu.

Liūdnai ji žiurėjo kaip snie
go pūkeliai krito isz dangaus. 
Ji penėjo kūdiki ir ret'kar- 
cziais dirstelėdavo in ramu ne
baszninko veidą. Taip viena ji 
persėdėjo isztisa 'diena. Vakare 
parėjo girininkai. Ji buvo pri
rengusi jiems vakariene; buvo 
atidirbusi ir kitus namu ruo- 
szos darbus, besiskinedama 
apie karsta. Jame gulėjo lavo
nas to' žmogaus, kuriam ji buvo 
pavedusi gražiausius savo jau
natves metus. Bet jai nei per 
minti neperejo gailėtis to. Tai 
tokia buvo moteriszkes meile.

Ir antros nakties budėjimas, 
ir antros dienos pradžia. Priesz 
piet atvažiavo duobkasys su te
legramų nuo anytos: “Parvežk 
lavona namo. Sutiksime Chica- 
gos stotyje. Telegrafuok kokiu 
traukiniu parvažiuoji. ’ ’

Nors liūdna ’buvo, bet vis-gi 
truputi lengviau. Jauna naszle 
ome rengtis in kelione. Viską 
iszleidus daktarams vyro ligos 
metu vargsze mažai ka teturė
jo imtis su savim. Pasisakius 
duobkasiui teturint tik dvide- 
szimt doleriu, ji prasze pasko
linti. Ji pataikė gera žmogų. 
Jis paskolino jai kitus d vide • 
szimt, padėjo viską surengti, 
kad suskubtu iki pirmam trau
kiniui ir da-gi pasiuntė tele
grama anytai in Chicaga.

Gali skaitytojas stebėsis, ko
dėl vargszci nepadėjo artimes
nieji ir mylimesnieji gimines. 
Ne mus dalykas atrasti kodėl. 
Czia paraszytas tikras atsitiki
mas ir tie žmones tebera gyvi. 
Reikia raszyti taip, kaip buvo.

Naszle su kūdikiu, su vyro 
lavonu keliavo in Chicaga. Czia 
buvo skaudus pasitikimas, 
yipacz kada isz bagažu vagono 
isznesze nelygintu lentų dože 
su karstu. Tada nebaszninko 
gimines patyrė, kokio vargo 
abudu buvo gaveatkelti. Isz 
Chicagos traukinys važiavo in

nyko. Onos brolis, kunigas, sa-|0 vaikai mieguisti. Tik sztai 
vienu tarpu anyta sakosi pati 
iszklausysiant mažojo katekiz
mo ir prižiūrėsiant kad vaikai 
iszmdktu. Ona džiaugsmingai 
priėmė ta pasiulyma tylomis 
melsdamosi kad geroji mote- 
riszke pati intiketu.

Taip ir invyko. Nuoszirdi, 
padori ir gera senute, skaity
dama ir permintindama. 'kate
kizmo žodžius, atrado szviesos 
ir sau.

Vaikams perėjus katekizmu 
moeziute priėmė krikszta o 
anūkai Pirmąją Komunija. 
Tai buvo tikrai linksmoji die
na naszlei perėjusiai per ilgus 
ir skaudžius beveik neintiketi- 
nus vargu sunkumus. Ji ta die
na sėdėjo tarp saviszkiu links
ma ir laiminga. Tai jos tikėji
mas pasirodė taip vaisingas, 
kad penkes duszias atvede Die
vui pas kojas: vyro, trijų vai
ku ir anytos. Mat jos gyvas ti
kėjimas jai davė kantrybes ne
laimėse ir nepasisekimuose o 
kantrybe geras apasztalas.

Skaitytojau, apsidairyk, ar 
nepamatysi netoli saves Kata
likes moteres apasztalaujan- 
czios savo szeimynose?

(Vertėjo prieraszas. Mergi
nos, rengdamosios teketi už ki- 
ta-tikiu gali labai suklysti, jei 
jos tikėsis juos padaryti Kata
likais. Ne visoms taip sekasi, 
kaip apraszytajai Onutei. Ir 
jai pasisekė tik dėlto, kad per- 
kentejo nežmoniszikus vargus. 
Katra to geidžiate? Asz neno
riu to nei vienai, dėlto nepata
riu teketi už ne-Kataliko.)

kęsi važiuoses ja pasitikti. Jis 
dar telegrafavo jos anytai. Te
legrama tapo persiunsta in Chi
caga. Isz czia kunigas gavo- at- 
sakya. “Pasitiki! mus Erie, 
traukinys Nr. 26.”

Tai buvo Subata. Kunigas 
buvo vienas parapijoje ir isz
važiavo nepasirūpinęs užstovo 
rytojuj. Stotyje Erie jie lauke 
ir nerimavo. Paskirtu laiku 
traukinys neatėjo. Nežinoda
mas ka daryti kunigas sziaip 
taip patyrė, kad traukinys su
gedo deszimt myliu už miesto ir 
nežinia ktida ateis. Tada kuni
gas kreipėsi prie vietiniu kuni
gu. Su ju pagelba susitelefona- 
vo ir sutarė iszimti lavona isz 
traukinio, ant rytojaus palai
doti tam sykiui kapiniu dalelė
je priklausancziojc tenyksz- 
tiems kunigo giminėms. Vieti
nis kunigas apsiėmė nuvažiuo
ti ten kur buvo sugedės trauki
nys. Tokiu budu Onos brolis 
kunigas galėjo naktiniu trauki
niu parvažiuoti atlaikyti pa
maldas savo parapijoje.

Vargsze Onute nemažai pri
sikentėjo, negavo pasilsėti nei 
valandėlės. Geras bet nepažins - 
tarnas kunigas palaidojo jos ne- 
baszninka ramiose kapinėse. Ji 
su savo anyta parvažiavo in jos 
namus pas savo vaikelius, ku
riu buvo nemaeziusi isztisus 
metus.

Czia apsirgus iszgulejo pata
le kėlės sanvaites. Ir nestebeti- 
na. Toki vargai galėjo palauž
ti ir stipriausia. Iszgijusi ji 
eme jeszkotis darbo, kad isz- 
maityti vaikus ir save nes ne
norėjo būti sunkenybe savo 
anytai. Bet ta senoji moterisz- 
ke labai pamylo savo anukus ir 
pajuto didi prielankumu Kata
likei mareziai.

Milžinas Ir Mažiulelis

Gubernatorius J. Brough
ton, kuris yra gubernatorium 
valstijos North Carolina ir 
yra 6 pėdu ir 1/4 coliu dy
džio, pasitinka su mažiausiu 
Legislatorium kuris ana die
na atlankė Gubernatorių.

Mažiulelis yra tai Billy Ar
thur, leidėjas laikraszczio 
kuris yra vos 36 coliu dydžio 
bet turi gera iszniinti.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Jonas Janulaitis, isz Scran
ton, Pa., raszo: — Prisiuncziu 
tamistoms užmokesti už laik
raszti “Saule” ir tariu ‘acziu’ 
kad nesulaikėte man laikraszti 
nes asz esmių jo skaitytojom 
jau daugeli metu ir be jo ne
galiu apsieiti. Ne tik asz bet vė
linu kad ir kiti skaitytu “Sau
le” ir isz jos pasinaudotu. Lin
kiu tamistoms gero giliuko isz- 
davinejime laikraszczio kuris 
yra labai naudingu del musu 
Lietuviu gyvenaneziu czionais 
Amerikoj o tokiu budu musu 
tauta stovėtu aulksztai kultu- 
riszkai. Lieku su gerais velini- 
rnais ant Nauju Metu.

ge-Į Mrs. Betty Swift, isz New 
Britain, Conn., raszo: — Pri- 

g’al siuneziu tamistoms 4 dolerius 
l “Saule” del ma

itai no brangios motinėlės, esmių 
avo vyro užmuszeja ir tempia jos duktė ir užraszau jai “Sau- 

jie” jau daugeli metu kaipo gi- 
tie- mimo dienos sukaktuviu dova

na. Mano motinėlė labai myli 
skaityti “Saule” todėl nema
nau ja sulaikyti nes ji laukia su 
nekantrybe kada ateis “Sau- 

ir ja visa perskaito. O kad 
sz dabar ne esmių namie bet

J?L\L asz gatve 3 diena Liepos.:įr ne ,degtindare veda. Gal tik už laikraszti 
Skubinu in darda. Ir žiu-įžm011GS ipramane? Tatai, 

rau, buk tai keli Sovietu pilie

viu ir in kaž-ka žiuri. Ir vinį Gzia, žinoma, minia emc 
pro szali praeinantieji in ‘si0<r IlerimaUti.

girdi, rupu...
Gal, tiktai minute praėjo,’]-^ gįpjį, amnestijos 

pakol asz atbėgau in atsitikimo 
vieta, — žmonių jau tirszta, ne

prieina, žiuri ir pirsztais rodo, j Te
rei

kia tiesiog nugalabinti... DaveVyrucziai, jau asz nepykezia,
Jeigu ir tuzino dukrelių tėvu t . . .J ° įprisigrusi. Klausiu:

| — Brangus piliecziai, kas at
sitiko ?

Sako: —- Tatai, brangus pi
lieti, policininkas tempia deg
tindare in policija.

Prasiskverbiu. Atsistojau ant | prasiskirstykit, arba asz 
tampos: Žiūriu — isztikruju: 
tempia policininkas kokia, tai 
kenksminga p i liete.

O ana lyg kad stipriai spi
riasi, smulkiai, smulkiai žings
niuoja ir su baime žiuri iii'pi- 
lieczius, gal liaudies teismo 
(nulincziavimo) bijosi. Net in 
palydovu glaudžiasi —

pasilikczia, ~ 
Ne vienas, kaip jei pora dukre

lių susilaukia, 
Tai kaip paralei susiraukia. 

Nesenei viena teveli pacziule 
apteikė šuneliu, 

Ir tai galima sakyti pirmutiniu, 
O nors dvi vyresnes dukreles 

turėjo, 
Nesidžiaugė isz to, nes labai 

sūneli norėjo, 
Puota didele iszkele, 

Kad neapsakyti negali, 
Gerymai kaip isz ceberio 

liejosi, 
Retai katras ant kojų laikėsi.
Džiaugsmo, vyruti, buvo 

in vale s, 
Kad sztai ant nelaimes, 
Viena bobele prisiartino, 

Ir paregėjo su dideliu dyvu,
Po szimts paibeliu, 

Kad tai ne vaikas tik mergaite, 
Ir szau'ke: “Szekite, pažiū

rėkite,
Ir apeziupinekite, 

Asz nežinau kas tai yra, 
Kad to, ko reikia, neyra. ’ ’ 
Visi ant tu dyvu subėgo, 

Ir ‘kūdiki apžiurėjo, 
O kada apie tai dažinojo tėvas, 
Nosi nuleido, baisei nuliūdęs, 

Veike, keik e ir pyko, 
Nebuvo kitokio spasa'bo, ant 

visko tiko, 
Ir dabar su pa.cziakasdiena 

peszasi, 
Bet kaip kada ir džiaugėsi, 
O jeigu tik Dievulio praszys, 
Tai atsilankys vela garnys,

Atnesz sūneli,

ISTORIJE apie Gregorius.
------------------Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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Ba kas pas Dieva nusiduoda, 
Tai ko praszo, vis duoda, 
kaip tris dukreles užaugys, 
Tai žentelei kas Sukata atsi

lankys;
Reikia dekavot Dievui ir už tai, 

Jeigu neduoda ka kita.
* * *

Ohajuje yra burdingieriu, 
Badai niekam netikusiu,

Vienas bjaurias žiotis turi, 
Nosi auksztyn 'kelia, kreivai 

žiuri.
Ir da to negana, 

lUžmuszimu burdingieriu 
kerszina,

Jeigu butu gerai, 
Laikytųsi ir vyrai.
Ten yra ir bajoru,
Dideliu labai ponu,

Ka bolszevikus szlovina, 
Kaip ant szakes auksztina.

Biedni tie sutvėrimai,
Kad nežino gerai, 

Girdami Bolszevikus,
Ka žudo savo padonus,

Geriausia padarytu,
Kad in Rusija nusibostytu, 
Bolszevikams in pagialba, 

Savo broliams skaldyti galvas

o

joms laisve o jos vyrus prade- Įė
jo žudyt...

Policininkas mato: blogi da-|main yra linksma, kad galiu jai 
lykai —■ tuojaus aresztuota pi-'padaryti taji džiaugsma užra- 
liete minia nueziupsianti ir su-'szydama “Saule 
treplensianti...

— Piliecziai

'sžvilpt.
— Szvilpk, — sako, — bene 

mums gaila.
Netrukus raitoji policija pri

buvo. Žmones ant szaligatviu 
į nustūmė. Nuvalė kelia. Polici
jos virszinin'kas szaukia: 

j —• Piliecziai, po szimts pyp- 
kokia- kiu, ko jus grudates, iszsi- 

me nors atsitikime jo pagial-;skirstyki!! Viskas tvarkoj. Nie- 
bos praszytu.

Czia užpakaline publika pra- 'prastai 
dėjo remt. Dėlto ir stovintiems 
užpakalyje irgi užėjo noras pa
žiūrėt kaip esą degtindare isz- 
rodo.

Prasidėjo spaustis ir g 
t is. Policininkas tiesio 
kamavo bepraszydamas. Szau-'laiku

ko tokio neatsitiko... Tatai pa
po 1 ic Įninkąs vaiksz- 

czioja po ranka su pažinstama 
piliete...

Na, žinoma, minia pradėjo 
isz lėto skirstytis. Dėlto daly-

jkas paprastas — kodėl, girdi, 
irusi-Į policininkas liuesu nuo darbo 

l negali pasivaikszczioti 
kia — rėkia: įsu pažinstama piliete? Labai

— Piliecziai, praszau tamstų įgalimas daigtas! Taip minia ir 
iszsis'kirstyt. Nieko tokio, kas iszsiskirste.
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ir man yra 
labai malonu kad galiu pada

la, — ryti džiaugsma mano brangei 
imsiu motinėlei. Mano motinėlė ne ei

na niekur todėl yra užganadin- 
ta isz. skaitymo “Saules.” Asz 
sau daviau žodi jog pakol turiu 
savo brangiausia motinėlė tai 
neužmirsziu kad ji aplaikinetu 
“Saule.” Isz “Saules” mano 
motinėlė aplaiko visokias žines 
apie kare ir kitus svietiszkus 
atsitikimus. Acziu szirdingai 
už leidimą taip puikaus laik
raszczio kokiu yra “Saule” 
kuri atnesza tiek džiaugsmo 
mano anioliszkai motinėlei ku
ri yra man brangesne už visa 
svietą ir džiaugiuosiu kad ją 
galiu palinksmint su “Saule.” 
Linkiu jums laimes su sziais 
Naujais Metais ir lai Dievas 
jums padeda jusu naudingam 
darbe.

(Thank you Betty and God 
bless you for honoring your 
dear mother and making her 
days happy like the dutiful 
daugther you are.—Ed.).

A]askos kareiviai valgo pietus ant lauko ant Aleutian 
Salų, kur tankei buna dideli szalcziai žiemos laike o vasara 
nuolatos pučia lietus. Pasinaudodami isz puikaus oro, szitie 

Amerikonai valgo pietus ant lauko. Vienas isz ju dalinasi 
pajum su savo draugu.

MUSU SKAITYTOJU
Ponia Julija Matiinas, isz Eli

zabeth, N. J., raszo: Prisiun
cziu tamistoms užmokesti už 
“Saule” ant viso meto su veli- 

įnimais, kad “Saule” turėtu 
'daugiau skaitytoju, nes tai 
laikrasztis, kuris yra tinka
miausias skaityti, isz 
žmogus turi daugiausia 
dos.

užlganadytas isz laikraszczio 
“Saules” ir acziu už gera pa- 
tarnavima. Linkiu jums daug 
laimes sziam gyvenime.

nau-

dll., raszo: Prisiuncziu tamis- 
I toms užmokesti už laikraszti 
i“Saule” ant viso meto ir turiu 

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT,Užtarti, kad asz esmių pilnai

Atsitikimas Sude

Sudžia klausia nuskriaus
tojo:
— Del ko užvedei szita teis

mą?
— Skundžių Grigą Sadliu, 

kuris man pavogė kiausziniu.
— Kokius kiauszinius?
— Kuriuos sunesze gaidys.
— Ka? Kiauszinei suneszti 

per gaidi? Žinokie kad sude 
nevalia daryti juoku ir szan- 
dyt isz tiesu!
— Bet ka asz kalbu, tai tik

ra teisybe...
— Ar-gi tu proto netekai?
— Augszcziauses ponas sū

džiau, vienas mano kostume- 
ris yra kupczius kiausziniu 
ku,ris kiauszinius sudėdavo 
mano magazine ir jo pravar
de yra Jenkelis Gaidys...

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Ponia Juzefina Matuseviczie- ■ 
ne, isz Crystal Fails, Mich., ra
szo: — Prisiuncziu užmokesti 
už laikraszti Saule” ir tariu 
i‘acziu’ kad man nesulaikete 
įmano mylima laikraszti kurio 
laukiu nekantrei nes asz skai
tau “Saule” jau 32 metus ir 
negaliu be jo apsieiti. Vėlinu 
jums laimingu Nhuju Metu ir 
geros sveikatos visiems ant 
szio 1943 meto. Asz prikalbi
nau du naujus Skaitytojus del Į 
jusu laikraszczio ir manau kad (
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Žinios Vietines
— Petnyczioj Szv. Fran- 

ciszkaus, Sukatoje Szv. Marti
nos, panos, Panedelyje Szv. Ig
nacijaus, vysk.

— Utariiinke pripuola Grab- 
nyczios, iSeredoje Szv. B'lazie- 
jaus, vysk.

—• Panedelyje pirma diena 
Vasario — Fe'bruariaus, trum- 
piauses menesis. Tasai menesis 
yra paszvenstas ant garbes 
Slaptingo Gyvenimo Kristaus.

— Alna diena garnys atsi- 
lanke pas Joną Sinkeviczius, 26 
N. Main uly., palikdamas pato
gia ir sveika dukrele. Motina ir 
dukrele sveikos. Ponia Sin'ke- 
vicziene po tėvais vadinosi Al
bina Jakimavicziute.

— Jurgis Gerlinskas, 512 
W. Centre uly., užvedė teismą 
priesz savo palczia Helena, isz 
New Yorko už apleidima jo. 
Porele apsivedė 1936 mete bet 
nesutiko 'gyvenimo ryszyje ir 
turėjo persiskirt.

— Nedelioje, priesz 10-tos 
valandos Miszias, Szv. Juozapo 
Lietuviszikoje bažnyczioje, bus 
paszventinimas dvieju vėliavų: 
Lietuviszkos vėliavos ir karei
viu vėliavos taipgi ir toblyczia 
su vardais musu kareiviu, ant 
ju garbes, kurie sziadien ran
dasi kariszkose tarnystoje isz 
musu parapijos.

— Kožnas laiko paguodo-

Moteru draugystes. Paliko tris 
sūnūs, tris dukteres, seserį Do
ra Lasky ir szeszis anukus. 
Graborius Menkeviczius laidos.

SHENANDOAH, PA.
— Utariiinke perejo pasek

mingai sveikatos egzaminą 60 
vyruku, Allentowne, kurie isz-i 
keliaus isz miesto ir Gilberto-' 
no ant kariszkos tarnystes. Isz. 1 tojo skaitliaus 25 likos atmesti

— Vietinėje ligonbuteje gy
dosi B. Gruziniškas, Juze Jur- 
czikoniene isz miesto; Albertas Į 
Balutis ir Dainininkas Szurku- 
nas isz Girardvilles.

— Helena Miliauskiute, 206 
Main uly., užbaigė mokslą Ne
delioje Bloomsburg Daraktor- 
ku kolegijoj ant daraiktorkos.

Isz Amerikos
Geriau Kad Butu

Ji Pakorė
Cheswick, Mo. — Sudžia nu

baudė ant dvideszimts penkių 
metu koki tai Marka Gobbcr, 
46 metu, už sužagejima dvyli
kos metu mergaites. Kada, 
Marks melde sudžiaus susimy- 
lejimo, sudžia jam atsake: 
“Kad tu gyventumei kur kitur 
tai žmonys tave pakartu ant 
pirmutinio medžio. Buk už- 
ganadytas tuom ka gavai ir de- 
kavok Dievui kad esi sziadien

neje mirusia ypata o kada lai
dotuves važiuoja ant kapiniu 
tai kiti automobiliai sustoja 
ant sker&kelio ir laukia pakol 
laidotuves pravažiuoja. Bet 
randasi mieste tokiu kiaulių 
kurie perskiria gailės procesi
ja pervažiuodami tiesiog per 
eile automobiliu. Ateityje pali-
cija dažiures kad lokes kiaules 
sulaikyti laike laidotuvių.

— Neužmirszkite kad Va
sario 1 diena stempa Nr. 11 yra 
gera lyg 15 d. Kovo, del aplai- 
kymo cukraus. Vasario 7 d. yra 
paskutine diena ant Nr. 28 
stempos ant svaro kavos o Nr. 
25 stempa yra gera lyg Vasario 
8 d., ant kavos bet ant kiek sva
ru tai da ne apgarsinta.

t Petras Bagdonas, 324 W. 
Market uly., aplaikc liūdna 
naujiena Seredoje isz kariszko 
departamento buk jo sūnūs 
Vincas mirė abaze Bergen 
Point Station, Bayonne, N. J., 
kur tarnavo prie Pakrasztines 
baterijos C 604. Velionis rado
si kariszkoje tarnystoje 10 
menesius, gyveno Frack vilioję
ir Bradford, Pa. Paliko tęva,
tris brolius Stanislova, isz 
Bradford, Pa., Kazimiera isz 
Rochester, N. Y., ir Frana, na
mie. Velionis buvo užaugintas 
per Mrs. Brash, Bradford. Lai- 
dotu'vems užsiėmė graborius L. 
Traskauskas bet dienos da ne
paskirta. Kokia buvo priežas
tis mirties, da nedažinota.

Prigulėjo prie Moose drau
gystes, Bradford, Pa.

Girardville, Pa. f Albksa 
Renczlaus'kas mirė namie, po 
trumpai ligai. Velionis pergy
veno czionais daugiau kaip 30 
metu, prigulėjo prie Szv. Vin
cento paraipios, paliko paezia, 
kelis vaikus ir seserį.

f Utaminko vakaru stai
ga! mirė Elzbieta Raižiene, 2 
W. Ogden ulyczios. Velione lai 
ke hotel! iper 22 metus. Gimė 
Lietuvoje ir pergyveno ilga 
laika Amerikoj. Jos vyras mi
re apie devynis metus adgal. 
Prigulėjo prie Szv. Vincento 
piarapijos ir Szv, Ražancziaus

Motere Nuszove Vyra Naminis Frontas
Kuris Gulėjo Pryszakys
Ligonbuteje RAPORTAS ISZ DARBO

Cincinnati, Ohio — Sužeistas 
per savo paezia laike naminio 
barnio, Viktoras Caproni, 29 
metu, likos nuszautas ant smert 
per motere kuri atėjo su jo pa
ezia in ligonbute ji atlankyti. 
Palicija aresztavojo motere 
Capronio ir taja kita motere, 
Pearl Leonard, 26 metu. Po nu- 
szovimui vyro, abi moteres ap
leido ligonbute ir pasidavė in 
rankas palicijos.

Toji kita motere pagriebė 
revolveri isz po paduszkos ta
me laike kada jis norėjo muszti 
savo paezia. O kad motere su
prato jo tikslą ir žinojo kad jis 
turėjo paslėpęs po paduszka re
volveri su kuriuom jis ketino 
nuszauti savo paezia, ji pagrie
bė revolveri isz po paduszkos 
ir ji nuszove.

FRONTO

Ateinancziais metais invyks 
placziai-apimanczios permai
nos kaslink nauju bud u prista
tymui darbininku karui ir pa
laikymui dabartiniu darbinin
ku — iszskyrus tuos, kurie in- 
stos kariuomenėn — tuose dar
buose prie kuriu jie dabar dir
ba. Automobiliu pramonėje, 
programa jau vykdoma sustab
dyti nereikalinga permaina 
darbininku, ir kur tik' fabrikai 
laikinai uždaryti del tu per
mainų, yra užtikrinimai, kad 
darbininkai kurie priėmė kitas 
tarnybas gales būti gražinti in 
savo senas vietas be jokiu ma- 
tcrialiu-nustojimu.

Nors spaudimas pagreitinti 
karo gamyba labai didelis visoj 
szalyje septyni valdžios depar
tamentai ir agentūros susivie-

Nužudė Paezia Kad Ne- 
suprosino Marszkinius

Edmontville, Md. — Myko
las Szovel sužeidė mirtinai sa-

nijo praszydami kad nebutu jo
kio atslūgimo valstijų darbo 
teisiu, kurios apsaugoja svei
kata darbininku. Ir, kad nebu
tu jokiu peržengimu federalio 
draudimo samdyti tarnybon 
vaikus mažiau 16 m. amžiaus.

vo paezia Rože, po tam pats 
sau paleido kulka in smegenis. 
Pati mirė nuo sužeidimu in kė
lės valandas vėliau. Priežastis 
žudinstos buvo ta, kad pati, 
būdama užimta naminiu darbu,

Tinkama Dieta — Dalis Karo 
Pastangų

Suv. Valstijų valdžia pabrė
žia svarba tinkamos dietos 
(valgiu) kaipo būtina dali ka-

gyvas ir kad tave mergaites tė
vas nenuszove kaip szuni už to
ki pasielgimą.”

Paszauke Palicija In
Pagialba

Allentown, Pa. — Ana diena 
Mrs. Grace Anderson per tele-

negalejo jam in laika suprosint 
marszkinius. Kad motere neisz- 
pilde jo paliepimo, pagriebė jis 
revolveri isz stalcziaus, paleis
damas in ja du szuvius. Kada 
dasiprato ka padare, paleido 
sau szuvi. Motere paliko siera- 
tukais szeszis mažus vaikus, 
kurie buvo liūdinto jais tojo

ro pastangų.
Peržiūrėjimai dietų invai- 

riuose rajonuose tarp in vairi u 
darbininku grupiu inrodo, kad 
daugelis žmonių netinkamai 
valgo todėl, kad jie nežino ko
kis maistas reikalingas j u ypa- 
tingams darbams.

Valdžia paskelbia vėliausius

iszradimus apie vitaminus, mi
neralus ir kitus reikmenis del 
gerai balansuotu valgiu. Szie 
iszradimai intraukti in nusta
tyta dieta ir ūkio iszdirbyste 
paskatinta pristatyti reikalin
gu produktu. Dar prie to, yra 
tyrinėjama invairus budai kaip 
užlaikyti pilna mitinguma kon
servuotuose valgiuose.

Dietos mažai uždirbantiems 
specialiai nustotytos. Nustaty
ti augsztumai invairiu valgiu 
pagal amžių arba užsiėmimą. 
Pastebiama, kad daug kiauszi- 
niu, pieno ir žaliu daržovių yra 
sziuose dietuose.

Pav., nustatyta pigi dieta 
moterei kuri perdaug fiziniai 
nedirba. Per sanvaite ji gali 
suvartoti 4 kiauszinius, 1^2 
svaro mėsos, pauksztienos arba 
žuvies ir du stiklu pieno kiek
viena diena. Daržoves kaip ko
pūstai, morkvos, žalios pupos 
ir tomates rekomenduojama 
kaipo maistingi, nebrangus ir 
kuriuose yra reikalingu vita
minu ir mineralu.

Suv. Valstijų Agrikultūros 
Departamento Bureau of Home 
Economics duoda patarimus 
szeimininkems apie paczedu 
piikima maisto. Pirkimas dide
liais kiekiais daržovių kada jos 
sezone ir pigiausios ir palygi
nimas valgiu kainu invairiu 
krautuvių, gali sumažinti mai
sto iszkaszczius.

Priežiuj-a Namu Gumos

Office of Price Administra
tion, pataria ponui ir poniai 
Amerikai saugoti kalioszus, 
vandeniui vamzdžius (garden 
hose), guminius apsiaustus, 
gorsetus ir kitus namu gumi
nius dalykus nuo szilumos, 
saules aliejaus ir nuo sutepimo 
su taukais arba smala.

Nuo jusu priklauso sziu da
lyku iszsaugojimas — gera' 
priežiūra ir ju pataisymu — sa
ko OPA. Karas Pacifike panai
kino sriovias gumo. Beveik vi
sa guma kuria dabar naudoja-Į 
me kartu su dirbtina, kuria mes j 
gaminame,'turi 'būti suvartota' 
ginklams musu kareiviams.

Saugokite guma nuo jo prie- 
szu. Padekite in gera vieta. Nu 
valykite ji ir sutaisykite. Szie 
patarimai prailgins jusu gumi
niu dalyku naudingumą. !

Sudekite guminius daigtusi 
in vesią tamsia vieta, toli nuo!’ Į
garo ir karszto vandens vamz-i 
d žiu. Karsztis ir saule silpnina1 
guma ir ji trūksta. Jeigu daig
iai kurie dedami iii sandeli yra 
pusiau gumo ir medžiagos, san
delis turi būti sausas nes kitaip 
daigtai gali apipelyti. Gumi
nius daigtus nereikia sulenkti 
nes tada jie trūksta bet jeigu 
tas būtinai reikalinga padaryti 
kada jie dedami in sandelius, 
apibarstykite talkam pudra ar
ba kurnu milteliais.

Aliejus, taukai arba smala 
iszpUczia guma jeigu ilgai ne
nuvalyta, taigi reikia nuplauti 
su muilu ir szi’ltu vandenin. 
Jeigu tas nenuplaus, tai galima 
vartoti iszvalymo skysezius bet 
atsargiai nes jie guma gali su- 
tarpdyti. Jeigu guma perdaug 
neinsinesziojusi, galima namie 
pataisyti su nebrangiais gumi
niais lopais.

Office Of War Information 
Washington, D. C.

t-*- Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti "SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE ! ! ' 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

foną paszauke palicijos stoti 
melsdama idant prisiunstu in
jos narna kelis palicijantus. Pa
licija mane kad gal ten atsitiko 
kokia žudinsta ir nusiuntė pil
na patrufe palicijantu in pa
gialba. Kada inejo visi in stu- 
ba, motere laike už plauku savo 
szesziolikos metu vaika kuris 
nenorėjo imti ricinavo aliejaus 
ant iszvalymo vidupiu, melsda
ma palicijos idant jai tame dar
be prigialbetu. Palicija neturė
jo tiesos maiszytis in vaiko už
sispyrima ant privertimo ji im
ti negeistino aliejaus ir nuva
žiavo adgal keikdami.

USA3 “Saule” dabar $4.00
metams in Suvienytose Valsti
jose, o $5 kitose Vieszpatystese.

baisaus atsitikimo.

Trumpos Kariszkos 
Žinutes

Washington, D. C. — Praei
ta meta Amerika iszsiunte 17 
milijonu svaru sviesto Rusams. 
Per ilga laika Rusiszki karei
viai naudojo tik taukus, užsi
tepdami juos ant juodos duo
nos užlaikyti savo pajiegas.

Nauja Gvina — Generolas 
MacArthur duoda didele gar
be del Amerikoniszku kareiviu 
kurie plaka smarkiai Japonus 
isz visu szaliu bet Amerikonu 
mažai buna užmuszta.

Pasirasze Ant Kiniszkos Taikos

Ana diena pasiraszyta taika tarp Amerikos ir Kini
jos. Pagal taika, Amerika atsižada visu locnascziu Kinuo
se ir kitu politikiszku sutareziu, Sekretorius Hull ant de- 
szines puses pasiraszo drauge su Kiniszku diplomatu Wei 
Tacoming.

___________ _____________________________ _______ i i i—

Keturi Klausymai Kuriuos Kožnas 
Amerikonas Privalo Užklausti Saves

1
Kaip asz galiu pri- 
gialbet iszlaimeti szia 
Kare? 

. - jL.

2
Kaip asz galiu sulaiky
ti brangumyna 
pragyvenimo?

3
Kaip asz galiu būti 
tvirtu turėti pinigu 
pragyvenimui po 
užsibaigimui Kares?

4
Kaip asz galiu gauti 4 
dolerius už 3 dolerius?

4 * 4 * 4 4 4 * 4 4- 4 4 4 * 4- * * 4

KA JUS TURITE 
DARYTI

1— Jeigu jau indejote 
10 procentą savo pinigu 
tai stengsitės padidint 
taji 10 procentą, jeigu 
galima.

2— Dirbdami fabrike 
kur da neinvesta tasai 
būdas, nelaukite, bet pa
darykite tai rytoj.

3— Jeigu jusu fabrike 
da nesiranda to, tai pa
sikalbėkite su jusu bosu

Atsakymai ant tu visu ketu- 
riu klausymu yra PIRKTE KA- 
RISZKU BONU isz kožnos sa
vo algos.

Kuo daugiau bonu pirksi, 
tuo greieziau iszlaimesime ka
re.

Kuo daugiau, bonu pirksi, 
tuo užbėgsi brangenybei iszsi- 
maitinimo.

Kuo daugiau bonu pirksi, 
tuo daugiau, turėsi pinigu po

karei.
Kuo daugiau, bonu pirksi, 

tuo daugiau turėsi keturis do
lerius u,ž kožna tris.

Indekie nors 10-ta procentą, 
— ne 6-ta ar 7ta ar 9ta procen
tą — savo uždarbio bet 10-ta 
procentą in Kariszkus Bonus. 
Padarykie tai kur dirbi. Dvi
deszimts milijonai Amerikonu 
tai daro sziadien. Stengkimes 
padaryti, nors 10-ta procentą, 
kožnas Aerikonas.

arba formanu, kad jis 
pasirūpintu apie tai. Ju
su banka jum prigialbes 
tame, su mielu noru.

4—Jeigu negalite del 
kokios priežasties gautis 
ant Pay Roll Savings 
Plano, tai nusiduokite 
in banka, kur Bonai yra 
parduodami. Bankas 
jums prigalbes tame 
plane.

Pirkite U.S. Kares Bonus Per “Payroll Savings Plana” 
Padauginkite Ant 10 Procento Per Naujus Metus

“TOP THAT i0% BY
NEW YEAR’S!”

BUY U. S. WAR BONDS
THROUGH THE

PAY-ROLL SAVINGS PLAN

Szitas apgarsinimas likos paaukautas del suszelpimo Amen 
kos iszlaimeti kare per Laik raszczio “Saules” Redysta

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
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.

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

Saule Publishing Co., ' 
Mahanoy City, Penna.

Skaitykite “Saule”
Amerika kalba! Prigial- 

bekite jai ,pirkime Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes del jos Apgyinimo.

Istorija apie Amžina Žydą. 
To kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. 20 Centai.

Saule, Mahanoy City, Pa.
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SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, Tilžės spaudimo 
65c;ta pati gražiais celuloidos virszais 
$1.75. Vainikėlis, maža maldų knyge
le, misziu maldos su paveikslais, pa- 
pratu apdaru 50c; Vainikėlis, juodais 
odos apdarais $1.25; Kanticzkos gies
mių knyga, 863 pusi. $2.00; Gydyklos 
nuo Baimes Mirties 50c; Istorija Seno 
ir Naujo Testmento 25c;Mikaldos Pa
sakojimai Pranaszystes, 25c; Kantri 
Elena pasaka 25c; Gudrus Piemenu
kas graži apysaka 25c; Vyskupo Va- 
lancziaus Pasakų Knygele 15c; Kaba
las su Saliamono Nosia 10c; .Sapnu 
Knyga, su paveikslais $1.25; Lengvas 
Budas Iszmokt Angliszkai 35c; .Apie
Dangų, Saule ir Žvaigždes 10c; Sap- 
Marijos ant Kalno Alyvų 15c; Gyve
nimas Marijos 35c; .Orakulas knyga 
visokiu inspejimu: planetų kazyru ir 
delnažinystes $3.00; Geografija, že
mes apraszymas 464 pusi., $3.00; 
Raistas, knyga apraszo lietuviu gy
venimą Chicagos stockyarduose, 356 
pusi., $1.00; Basanavicziaus Pasakos 
290 pusi., $1.25; Istorija Abelna, da
lis I, 500 pusi., $1.85; Kapitonas Vel
nias, apysaka $1.25; Burtininkas ir 
Burtininke, 35c; Ponsko Piloto Su- 
džios Galas 10c; Girtuokliu Gadzins- 
kos 15c; Karves Nauda ir Suriu Pada
rymas 25c; Sveikata Ligoniams 25c.

ŽOLES ARBATOS FORMOJE
Nervu ir nuo sutukimo po 85c; Insk 

tu arbata, varo akmenėlius 60c;Krau- 
jo Valytojas 60c; Kosulio, Kokliuszo 
ir Dusulio po 60c; Vandenines ir Szir- 

Idies Ligos 60c; Pataisymui Vyriszku- 
|mo 85c; Nuo Užsisenejusio Kataro 
(hey-feaver) 85c; Nuo Cukrines I<i- 
gos (diabetu) 58c; nuo Pražilimo 'r 
Plaiskanu 60c; Nemalonaus kvapo isz 
burnos 85c; Reumatiszku sausgėlų 60 
c; Palangos Trejankes (stambios) 60 
c; nuo sruugusio pilvo (heart-buru) 
85c; Pailiu arbata ir mostis po 85e; 
Puplaiszkes, Pelunas, Ramuneliai po 
25c; Trukžoles, Valerijonai, Szaltme- 
tes po 20c; Dzingelis, Debesylas, Cze- 
breliai po 20; Liepos Žiedai, Naszle- 
les, Kadagiai po 25c. Visos žoles yra 
pakeliuose ir su nurodymais, nuo ko 
ir kaip jas vartoti. Adresas

M. ŽUKAITIS, 
336 Dean Street - Spencerport, N. Y«


