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Isz Amerikos
12 ŽMONIŲ ŽUVO

j Tvanuose Ohaju j 
I

Cleveland, Ohio — Dvylika 
įmonių žuvo czionaitiniuose 
tvanuose, per iszsiliejima upiu 
o keliu da nesuranda. Kareiviai 
iszgialbejo 400 žmonių isz už
lietu namu. Daugiau kaip 27,- 
000 darbininku, dirbancziu Ak- 
rone, buvo priversti apleisti sa
vo darbus isz priežasties užlie
tu dirbtuvių.

Motina Nebuvo Namie, 
Du Vaikai Sudege 

Ant Smert

’ Manville, N. Y. —- Dvi duk
reles Mikolo Moroskio, gyve- 
nanczio artimoje czionais ant 
mažos ukes, sudege ant smert 
degancziam name. Motina tame 
laike buvo iszvažiavus in mies
tą su reikalais o tėvas radosi 
prie darbo. Kaimynai užtiko 
deganti narna bet jau buvo už 
vėlu gialbeti vaikus isz lieps
nos.

Užmuszta; Turėjo Prie 
į Saves 1,242 Dolerius

Philadelphia, Pa. — Palicija 
tyrinėja kaip Mrs. Mare Grea- 
ves, 65 metu amžiaus, galėjo 
turėti prie saves net $1,242 do
lerius, kada ji likos užmuszta 
per automobiliu eidama skersai 
kelia. Isztyrineta buk motere 
dirbo skalbinyczioje ir gyveno 
Vargingai.

Milžiniszkos Algos Pir
mininku Dideliu Bizniu

Washington, D. C. — Uždar
biu kamisija isztyrinejo buk 
prezidentas, Earl Puckett, pre
zidentas Allied Stores Co., ku
rie turi 58 sztorus 22 valstijose, 
aplaiko metines algos $165,000 
o kitas direktorius tosios kom
panijos aplaiko ant meto $104,- 
662 algos. Anaconda vario 
kompanijos prezidentas, Cor
nelius Kelley, gauna ant meto 
$201,353. Gimbel Brolei, prezi
dentai dideliu sztoru, aplaiko 
po $100,000.

Reges Su Kiaules 
[B Akia

Bayonne City, Ne v. — Kiau
les akis, indeta in tuszczia akies 
skyle, ketina sugražinti regėji
mą Robertui Richards, 20 metu 
amžiaus vaikinui.

Daktaras L. V. Johnston yra 
tvirtas kad jo operacija nusi- 
duos pasekmingai nes akies 
nervai ne yra sugadinti ir vai
kinas matys gerai su kiaules 
akia.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

Kovoja Priesz Vokieczius Ir Szalti

Žieminėse dalyse, kur randasi musu kareiviai, jie turi 
kovoti ne tik priesz Vokieczius bet ir priesz szalti. Sužeisti 
kareiviai yra neszami per savo draugus in trokus ant nuga
benimo in kariszkas ligonbutes. Daugelis isz tuju kareiviu 
kenczia nuo suszalusiu kojų ir ranku. Paveikslas likos nu
trauktas Aleutian salos, kada Japonai užėmė ta j a vieta.

Naujas Paczto 
Prisakymas!

Washington, D. C. — Idant 
pacztas butu greicziau ir tin
kamiau pristatytas del žmonių, 
kur yra paženklintas visi laisz- 
kai ir laikraszcziai, turi būti 
adresavoti su paskirtu numa
nu in kokia dali miesto turi bū
ti pristatyti, taip vadinamos 
“Delivery zone’’ arba skyriai. 
Jeigu tojo numario da nežino
te tai galite pasiklausti ant 
paczto arba nuo savo gromat- 
nesziu.

Pavyzdžiui, jeigu adresavo- 
site laiszkus szitaip: Jonas 
Smith, 7465 W. 2nd Street, tai 
turite pridėti ir numari miesto 
skyriaus: Philadelphia, 4, Pa.

15 Metu Mergaite Isz
gialbejo Visa Szeimyna 

Nuo Smert

Dickson Lane, Mo. — Pen
kiolikos metu mergaite, Ievu
te Roarden, užsitarnavo ant 
narsuno medalio, iszgialbeda- 
ma visa szeimyna isz deganczio 
namo. Liepsna jau buvo ap
ėmus visa narna kada Jevute 
pabudo isz miego, iszneszdama 
isz deganczio namo savo tris 
sesutes ir broliukus po tam pa
budino tėvus. Ugnis padare 
bledes ant 5,000 doleriu.

Pagimdė Trynukes
Mergaites

Sharon, Pa. — Szeimyna Mi- 
kolu Bobiszu, Slovaku, ana die
na pasididino ant trijų nariu 
daugiau — trys dukreles, ku
rios gimė Buhl ligonbuteje, vi
sos, isz vien, svėrė deszimts 
svaru ir devynes uncijas.

Motina yra 27 metu amžiaus 
o tėvas 30 metu. Mergaitėms 
duota vardai: Joan, Jean ir 
Jane.

Nužudė Savo Kaimyną 
Už 8 Centus

Jetmore, Kans. — Barnis 
tarp dvieju kaimynu už asztuo- 
nis centus buvo priežastim nu
žudymo Ulysses Mead, 50 me
tu, per jo kaimyną Dan Mul
vane. Dan padavė kaimynui ro- 
kunda ant $1.88 už visztas bet 
Ulysses pasakė kad daugiau 
nemokės kaip $1.80 Pirmutinis 
isztrauke peili tiksle nudurimo 
savo kaimyno bet antrasis pa
griebė kuolą ir kirto jam per 
galva perskeldamas jam pa- 
kauszi nuo ko jis mirė ant vie
tos.

Maldos Ja Iszgyde, 
Sirgo 20 Metu; Pradė

jo Vaikszczioti

Great Bend, Kans. — Nega
lėdama vaikszczioti per dvide- 
szimts metu, Jennie Hąrkens, 
nemažai nustebino savo szei
myna ir daktarus kada nulipo 
nuo virszaus be jokios pagial- 
bos.

Devyniolika metu adgal mo- 
terei likos sužeista nugarkaulis 
per ka ji pasiliko be valdžios, 
tai. yra,, negalėdama, vaiksz- 
cziot, gulėdama lovoje visus 
tuos metus ir tik su pagialba 
motinos galėjo pasijudint. Vi
sokį daktarai ir specialistai ja 
gydė bet be jokios pasekmes.

Per tuos ilgus metus, viena
tiniu jos užsiėmimu buvo skai
tymas Raszto Szvento ir ji 
karsztai meldėsi prie DieVo 
idant jai sugražintu sveikata. 
Du menesius adgal ji inpuole 
in miega isz kurio pabudo ana 
diena, ateidama žemyn. Ant 
užklausymo tėvu ir pažinstamu 
kas jai atsitiko, mergina atsa
ke: “Jėzus man paliepė atsi
kelti ir vaikszcziot. ’ ’ Visi ženk
lai ligos dingo ir mergina da
bar visiszkai pasveiko.

KARE
VOKIECZIAI
BAISIAI SUPLIEKTI

Neteko 35,000 
Kareiviu

London — Prie Kursko Vo- 
kiecziai panesze dideles bledes 
in kėlės dienas musziu, netek
dami daugiau kaip 35,000 ka
reiviu, 1,843 tanku, 810 ero- 
planu ir daug kariszko materi- 
jolo, kaip pasirodo pagal nau
jausia apskaityma. Vokiecziai 
naudoja daugiau kaip puse mi
lijono kareiviu ant tojo frunto, 
užsispirdami perkirst Masko
lių frunta bet lyg sziai dienai 
neturėjo jokios pasekmes.

Amerikonai Paskandi
no 10 Japonu Laivu
Washington, D. C. — Nuo 

kada Japonai užklupo ant 
Pearl Harbor, Amerikonai pa
skandino daugiau kaip 200 Ja
ponu laivu, tarp tuju radosi 
daugelis kurie gabeno karei
vius.

Musziuose prie Kula inlun- 
kes paskandyta keturi Japonu 
laivai. Amerikonai, musziuose 
ant Pacifiko mariu, neteko sze- 
sziu laivu, szesziu submarinu ir 
16 tavoriniu laivu.

Japonai Neteko 187,- 
860 Kareiviu Kinijoj
Chungking, Kinai — Per 

szeszis metus kares su Kinais, 
Japonai neteko 187, 860 karei
viu. Praeita meta Kinai turėjo 
keturis didelius muszius, 71 
svarbius susirėmimus ir 1,043 
mažesnius muszius. Tame me
te Kinczikai paėmė in nelaisve 
3,908 Japonus, daug kariszko 
materijolo ir sunaikino daug 
amunicijos stocziu.

Sicilija Užimta
Allijentai Paėmė Tris Eroplano 
Stotis Ir Pakrasztinius Miestus, 
2,000 Allijentu Laivu Eme Da
ly vas Tame Užklupime; Vokie
cziai Supliekti Prie Kursko- 
Orelo; Anglekasiai Minksztu 
Anglių Pikietuoja Kasyklas

Straikieriai Pikietuoja 
Kasyklas; 18,000 Da

Nedirba
Pittsburgh, Pa. — Da 18,000 

anglekasiu minksztu anglių 
kasyklose užsispyrė ne eiti in 
darba pakol kompanija nesu
tiks ant padarymo naujo kon
trakto. Prie daugelio kasyklų 
straikieriai pikietuoja kasyk
las ir neprileidžia darbininku 
prie darbo. Sziomis dienomis 
eina posėdžiai tarp anglekasiu 
ir kompanijų ant sudarymo 
naujo kontrakto.

Tuom laik plieno ir geležke- 
lio fabrikai nukenczia daug isz 
priežasties stokos anglių del 
iszdirbystes tuju reikalingu ka- 
riszku materijolu.

New York — Amerikoniszki 
Italai labai nudžiugo kad Ali
jentai užėmė Sicilija ir neužib 
gio pradės eiti ant Vokietijos. 
Didesne dalis Sicilijos gyvento
ju laukia tosios dienos kada 
Alijentai apims visa sala ir 
juos paliuosuos isz Vokiszkos 
nelaisvės.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Sužeistieji Atgabenti In Amerika

Kada dideli eroplanai atgabeno sužeistuosius kareivius 
isz Afrikos, tame darbe prisižiurinejo 35,000 studentai isz 
mokyklų New Yorke kaip juos iszeme isz eroplanu ir nuve
žė in ligonbutes.

LONDON — Alijentai baisei bombarda
vo pakrasztinius miestus Sicilijoj su didėlėms t 
bledems, Nedelioje, paimdami ja kaipo ir paėmė 
tris eroplanu stotis su daugeliu eroplanu. Szim- 
tai eroplanu užlėkė ant Sicilijos kaip kokis ama
ras. Daugiau kaip 2,000 visokiu laivu eme daly
bas tame užklupime. Amerikonai, Kanadiecziai 
ir kitu tautu kareiviai prigialbejo tame užklupi
me. Tukstancziai Vokiecziu ir Italu žuvo mu
sziuose. Mussolini meldžia Italiszko karaliaus 
kad naudotu savo intekme kad apmalszyti gy
ventojus ir kad klausytu valdžios apgynime 
sklypo bet Italai neklauso tuju paliepimu ir 
priesztarauja priesz valdžia, sukeldami visur 
maiszatis. i

Rusijoj ant Kursko-Orelo frunto Vokiecziai 
likos smarkiai atmuszti su didėlėms bledems. 
Vokiecziai likos sulaikyti nuo tolimesniu prisi
artinimu ant tojo frunto. į

Ant Pacifiko frunto, kur Amerikonai plaka 
Japonus ant Naujos Georgijos salos, beveik 
visiszkai isztreme tenaitini Japonu garnizona, 
užmuszdami daugeli Japonu ir paėmė dideli 
skaitli ju in nelaisve. ji

Badai Vokiecziai nusiuntė in Sicilija apie 
puse milijono kareiviu ant apgynimo tosios sa
los ir užbegima Alijentu prisiartinimą in Vokie
tija nes isz tosios puses Alijentai mano užklup
ti ant Vokietijos su visoms spėkoms ir užbaigti 
taji kruvina szoki.

Trumpos Kariszkos
Žinutes

London — Vokiecziai suszau- 
de 20 Holandu kurie užklupo 
ant registracijos bjuro sužeis- 
dami kelis Vokieczius.

Istanbul, Turkija — Badai 
Alijentai užklupo ant nekuriu 
daliu Grekijos ir Bulgarijos ir 
ketina užklupti ant Salonikos. 
Daugelis Alijentu kareiviu jau 
randasi ant Turkiszko rube- 
žiaus.

Lenkai Keliauna Ant 
Apsigyvenimo In

Meksika /■/

Mexico City, Mex. — Apie 
tūkstantis Lenkiszku moterių, 
vaiku ir senuku perkeliavo lai
vu pro Indija, per Pacifiko ma
res atkeliaudami in Meksika 
kur apsigyvens ant tenaitiniu 
ukiu. Neužilgio in ten iszke- 
liaus da 10,000 tuju nelaimingu 
gyventoju kur rado prieglauda 
nuo visokiu persekiojimu. ,
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! nuomones kad žmogus, turintis lc 
jau 65 metus, yra netinkamas i 
prie jokio darbo bet didžiausi (pyks ant tavęs, 
artistai ir rasztininkai yra ipa-į Jeigu esi stt 

! ežiam gabume tuose metuose.— tavęs bijos.
Visokį apgavikai isznaudoja ^aiP esl senu kaip iszrodai 

Amerikoniszkus 'gyventojus ket tik kaip jautiesi, 
ant 150 milijonu doleriu kas 
meta isz ko duodasi suprast ’ 
kad cihkininkas Barnumas tu- |Cfcia 
rejo tiesa 'kada pasakė: “Ame- cziavones ir per jos laidotuves, j 
riko j gema sokeris kas miliu
tą”, arba kuris duodasi save 
apgauti.

Kas Girdėt
Berlyne ir Ryme ir To'kyo ikuo- 
puikiausiai pranesze visam pa
sauliui, 'kad Amerikoj pleeziasi 
vidujinis maiszatis, kad Ame
rika negali save valdyti. 1

Mes visi žinome, kad tikrai 
tai]) baisiai nebuvo. Bet, žino
me, kad 'buvo gana bloga. Det
roito riauszes įkainavo 30 gyvy- 
biu ir karo pastanga neteko su
virsz milijoną darbo valandų 
nes daug baltųjų ir juodu dar
bininku pasiliko namie per tris 
arba ketures dienas. Valdžia 
neturi daviniu dabar, kad prie
szo agentai pradėjo tas riau
szes, arba kad organizuotas ju
dėjimas jas pradėjo. Buvo pa- 

j nasziu bet neteikiu rimtu, riau- 
sziu kitose karo iszdirbystes 
vietose. Reiszikia kad karo isz
dirbystes centrai yra miestai in 
kuriuos vyksta daug nauju 
darbininku, baltu ir juodu, kur 
randasi rimtos namu ir perga
benimo užduotys... ir kurie, turi 

'rimtas jaunimo ir pasilinksmi-
tarpe.nimo užduotis, taipgi. Ir visu 

Kiekviename 
isz tu atsitikimu riauszes pra
sidėjo su baisiais gandais — 
vienos ruszies gandai baltųjų 
apgyventose vietose, kitos ru
szies negru vietose — gandai 
kurie visi buvo melai. Detroi
tas parode kaip gandai gali pa
keisti maža susikivirezijima in 
rimtas riauszes. Kas tik sklei
džia gandus padeda Hitleriui.

kyj. Jis taipgi primine kad A- 
szis pasiliki kad silpnieji ele-

Į Bet in suda nosies nekisza, 
' Ir gerai užtrytuoja.
J Daugeli kartu atsiranda toki s, 'mentai pasirodys sanjunginin- 

arp musu Lietuviu palaikys,
K a prigimdo ir sake, 

Ar tu kvaily dovanosi, 
Ar tu jam apsileisi ? 

Eisime pas skvajera, 
Apskunsime taji ralkali. 
Rodą, ne rodą, turi eiti, 

Ir varanta iszpirkti, 
G er ia us i a pa da r y t u, 

Kad tokiam gundilkui kaili 
iszpertu,

St. Bernardine, Californijoj,! Ba jokios naudos prova ne-

merginos tavęs nekens.
Jeigu nesusipranti, merginos'

merginos, T

tauJeigu esi iszmintingas, 
tavęs neužkabina.

Jeigu esi kvailas, tai su
Du kart vyras myli savo pa- vįm bovinsis ir szandys

— bažnyczioje laike vin-'taves.
Jeigu esi veja-vaikis, tai my-

-------- ::-Jes tave ir isznaudos tave viso- 
Pagal senovisžko paproezio 'kiais budais.

Indijoj, tai 
į szeimynoje,

ta-1 vardino kitus. “Bus tik viena

vyriausia duktė į 
iszteka už kokio į

I medžio ar žiedo. Pagal j u pa-! ana diena rode nepaprasta 
proti, tai jaunesne duktė negu- gamtos szposa. Buvo tai ver

sti keturiom ausimi, 
asztuonioms 

dviems uodegoms,

atnesza,
Tik abiem isz kiszeniaus 

isznesza.

Kokia tai jauna mergina,
Minnie Anderson, isz San Frau

, • 'Ii. iszteketi už vvro pakol vv- sziukascisco, apgarsino laikraszcziuo-: . /. . /
i n • 4. 1 v x 1 • resne isztdkes. Tvirkini atsitin- dviems snukiais,se buk isztekes uz tokio vvro iuv * buuAiuis,

t i . , . ka kad jaunesne susižada isz- kojoms,kuris sudės jos tėvams penkis d i >
tuikstanezius doleriu. Tėvas;tAetl ko1 da vyresne ^o/Memsporomspilaueziuirtri- 
serga neiszgydoma liga o moti-p" vyro- Idant Jauliesne] akimi- Sriaip versziukas 
na yra taipgi paliegus, priek [ahmt1 tojo džiaugsmo Indusai yra paprasto versziaus Mo ir

i • i , / ■ -i • randa ant to būda. Todėl vvres- sveikas. Lvir sziam laikui da tam. randasi da keturi vaikai 1 p .vukcu. laidui
. . .... Ine duktė tada ima szliuba su neisztvrinetakurie reikalauja iszmaitmimo.I .................
Gera dukrele matydama kad 
isz niekur pagialbos negali ti
kėtis, nutarė save pasiaukoti 
del žmogaus kuris suszelps jos 
szeiimyna penkiais tukstan- 
cziais doleriu.

medžiu arba su kokiu žiedu o 
po tam, jeigu jai nubosta “me
dinis vyras” tai gali su juom 
persiskirt ir iszteketi už žmo- 
giszko vyro.

ar tai yra. du 
versziulkai suaugia in viena, ar 
tik vienas bet akyviausia yra 
kad tasai versziukas turi tik 
viena szirdi iiyvienas smegenis. 
Versziukas priguli prie ūkinin
ko Petro Sewers, gyvena,nezio 
'deszimts myliu nuo czionais.

Jeigu netaupini to, ka dabar 
xturi, — nesulauksi to, ka gali 

turėti ateityje nes nebusi pri
pratęs prie taupinimo.

Jeigu jautiesi, kad esi žmo
gus, — tai sergėkis gyvuliu bu
do nepasiekti nes tankiai gir
dėti, kaip narsus neikurie žmo
nes yra bet gyvuliszikai pasiel- 
gineja. (

Kalnaose Andies, Peru, Pie
tinėje Amerikoj, gyvena szta- 
mas žmonių 'kurie praszalina 
isz szio svieto senus žmones, 
kaipo negeistinus sutvėrimus 
ir niekam netikusius. Kada se
ni žmones dagy vena paženklin
tu metu, praszalina. juos specia- 
liszkas ant to virszininkas arba 
valdiszkas budelis, kokis ran
dasi kožnam mieste ir kaimely
je.

Apszviestuose sklypuose seni 
žmones yra paiguodojami o lau
kinei žmones laiko juos už ne
geistinus sutvėrimus ir juos 
žudo be jokios mielaszirdystes.

Senovės Spartoje gyventojai 
praszalindavo visus vaikus ku
rie buvo nesveiki nes Spartanai 
geide idant ju veisle butu drū
ta ir sveika.

Asztuoniolikos metu vaiki
nas, James Wright, i 
Louis Mo., likos apkaltintas kio užgimimo ir naudos ji ant 
ant 20 metu kalėjimo už vagys- tolimesniu daktariszku tyrinė
ta. Vaikas insilauže in narna jimu. 
tūlos moteres ir ne tik kad ja 
apvogė bet kankino su degan- 
cziais degtukais.

Slidžia, kuris vaikina nubau
dė taip didelia bausme ap- 
reiszike buk vaikino smegenys 
yra persemtos piktadarystėms 
ir bus saugiau ji uždaryti kalė
jime ne kaip laikyti ant liuosy- 
bes. O kad turės pergyventi ka
lėjime 20 metu o dabar turi 18, 
todėl turės atsėdėti kalėjime 
Ivg 38 metu.

isz St. Į Daktarai tyrinėjo priežastį to- 
_ 1 1.' 1 _ ' n • v • • • t •• ■

Ana diena James McCoulley, 
turintis asztuonis metus am
žiaus, paleido sau kulka in gal
va, kada prisižiurinejo persta
tymo krutumuose paveiksluose 
nes sau perstatinėjo (buk ir jis 
dalyvauja tuose paveiksluose 
ir persiem.es tuomi ka regejo, 
taip užsiikarszcziavo kad už- 
mirszo ka daro. Tas atsitiko 
miestelyje Grafton, N. J. Yra 
tai da vienas davadas papikti-

Ar-gi nesiranda kitokio 'bu- nimo krutamuju paveikslu ku
do nubaudimo nepilnamecziu Iae sumaiszo protą vaiku. Ta- 
kaip tik uždaryti juos kalėjime 'me v^a kalte daugiausia tėvu 
ant tiek metu? Ar-.gi po atsede- kurie nenorėdami vaiku na- 
jimui tojo vaikino per tiek me- iszvaro juos ant “pikeze- 
tu, neprisipildys jo szirdis kar- iau” kokiu vaikai neprivalo 
tumu ir geismu atlyginti svie- 'Pi'isižiurinet nes daugeli kar
tui kad jo geriausios dienos , jaunose smegenyse jie nega- 
buvo praleistos už kalėjimo H suprasti paveikslu kurie yra 
muru. Rodos taip. rodomi tiktai del suaugusiu.

# * *

Mergele nesenei pribuvo, 
Isz Westu kelione atbuvo,

In Pennšylvanijos steita, 
Persipraszo ir pasibueziuoja, 

Nedideliu vieta.
Tuoj jaunikei aplink tupinėjo 
Visokes dovaneles pirkinėjo, 

Vienas žiursteli,
Antras andarolkeli, 
Treczias ziegoreli, 

Paskutinis vaini'keli. 
Na, ir taip butu ėja,

Kad in daigta ne'butu visi 
sueja,

Vienas kitam iszmetinejo, 
Kad be reikalo dovanas 

pirkinėjo,
Del tokios merginos, 

Del kurios visi varginos. 
Na ir penktas atsirado,

Mergina atkalbino,
Dabar nieko nepadaro, 

Visu szirdis atszaldino,
Vienas kita norėjo skusti, 

Ir ant penkto plūsti, 
Bet ant to ir pasibaigė.

Vai tu mano varge, 
Tai tau nebagele,

Ka tu padarei, mergele !
* * *

Grand Rapidse yra dvi 
merginos,

Bet labai bjaurios, 
Liežuviu visai nesuvaldo,
Laiko visus ant žando.
Da apie jas nutylėsiu, 

Kitu kartu pagiedosiu,
Ir kad duosiu tai duosiu, 

Ant niek nepaisysiu.

mes daug geresni negu jis, jis 
jau nori atszaukti tokios ru
szies kara ir bandyti ka nors 

’ku psychologijoj ir tas jiem pa-j kito, manydamas kad bus pa- 
jdes patęsti kara ligi mes pa-! st'kmingesnis. Kokius kitus 
Jvargsime ir tada prieszas lai-j silpnus elementus jie tiki [pa
mes derybine taika kas vistiekį siekti ? Generolas Marshall už-' 
nebus visiszlkas sumuszimas.

Bet kokiais silpnais elemen-! pasekme, jeigu prieszui nepasi- 
tais jie pasitiki ? Vienas yra, seks insteigti vidujiniu kivir- 
musu linksmas pobūdis. Jie vis ežiu tarpe Alijantu, juos pa
bando inrodyti, kad oro puoli- skaldyti, ir nusilpninti viesza 
mai yra baimes puolimai, kad pasitikėjimą in musu karo pa- 
nemandagu bombarduofi mies-jstanga.”

[tas nes galima civilius sužeisti. Į Prieszas nuo karo pradžios 
įTas nuo \ okiecziu ir Italu ia-jstenge invykdinti vidujinius 
jszistu, kurie bombardavo viena nesutikimus tarpe Jung. Tau
ra lesta po kitam, 
civilius gyventojus, 
mane kad baugindami civilius 
gyventojus jie laimes kare. 
Sunku imti tokius skundus nuo 
žmonių kurie bombardavo Lon- į 
dona ir Coventry ir Rotterda- 
ma ir Belgradu ir Varszava...

’ taip, ir Guernica ir Madrid ir į 
Barcelona pirmiau. Jis taip, da
re kada ju 'buvo virszyste. Ir 
jie vėl taip darytu jeigu turėtu 
proga. Alijentu puolimai ne
kreipti iu civilius gyventojus 
miestuose kur nėra militariniu 
svarbiu vietų, kaip Vokiecziai 
dare Norvegijoj ir kitose szaly- 
se ir kailkuriuose Anglijos Ka
tedrų miestuose.

Tai vienas būdas kuriuomi 
prieszas bando inveikti sil pna į 
punktą musu psychologijoj. 
Pradejas toki kara, kuriame

u'/jmuszdamijTarpe tiek daug tautu turi
Kada jie kokiu nors nesusipratimu

ir skirtingu nuomonių bei tos 
I visos tanios 
pergale yra visu svar’biauses

Bet ligi 'karo paskuti
nes dienos prieszo propagan
distai vis varys savo propa
ganda, skleisdami gandus, bau- 
dydami invykdinti pavydejima 
ir intarima, ypatingai 
Britu ir Amerikiecziu, tarpe tu | nervai pakrikę, 
dvieju ir Rusu. Mums jau ver
tėtu gerai suprasti tas prieszo 
melagystes.' Nesutikimai tarpe 
Alijantu tautu pelnija vien tik

Geros Žinios Prieszui

Szia savaite isz Jung. Valsty
bių 'buvo geru žinių prieszui... 
anglies straika ir Detroito ra
sines riauszes. Proipagaildistai Office of War Inf., Washington, D,C.

Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 
50c., o aplaikysite knygas per paczta. ]

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

/NJievas tankiai nusiunezia 
žmogui'sunku kryžių už pasi-' 
prieszinima priesz Ji, idant ne-Į 
užmirsztu pasitaisyti priesz 
mirti, duodamas suprast jam,1 
kad žmogus eina klaidingu ke
liu ir laikas jau pasitaisyt.

tanikiai

Prasižengelei sziadien yra 
dideleje baimėje isz naujo isz- 
radimo su kurio pagialba jie 
yra priversti prisipažinti prie 
visu savo kalcziu. Ne yra tai jo- 
kis kankinimas, tiktai labai 
lengvas iszradimas. Yra tai isz- 
radimas per tūla daktaru laszu 
vadinamu “szopalamin. ” Ka
da užduoda tuju laszu del pra
sižengėlio, tasai per miegus pa
sako visa teisybe. Bandymą 
ana diena dare Teksuose ant 
vieno nigerio, kuris buvo nu- v v Jžiūrėtas už nužudymą balto 
žmogaus. Kada ji užmigdė, ni- 
geris iszpasakojo visiką, ' kur 
buvo ir ka dare taja diena, 'kas 
davė 
tasai 
likos 
mo.

Garsingas pėkstininkas, Geor-' 
ge Sterner ana diena perejo isz 
Buffalo, N. Y., in New Yoiiko 
miestą ir visai nepailso. Tasai 
žmogelis turi jau 86 metus am
žiaus, arba, yra tame amžiuje 
kada kiti senelei to anyžiaus tik 
sėdi sau ant porcziu, ruko pyp
kute ir ilsisi. Yra tai slaptybe 
užlaikyti sveikata tokiam am
žiuje. Ne kožnas gali tai iszpil- 
dyt o viskas priguli nuo žmo
gaus kaip jis paguodoja savo 
sveikata ir gvvenima.O v

Isztarkite Szituos
Žodžius Greitai

Bliuds pluduriuoj prūdo vi
duryj.

Geroj girrioj geri vyrai gera 
gira gere ir gerdami gyre.

Szi szi'kszna sziksznele szi'k- 
s z n is z k i p a d i rb t a.

Kupeta su pakupetaviecziu.

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

No. 102 
minaliszka

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

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

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laimėj Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu ..................20c

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu............I“

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
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel-

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz- 
Su pa- 

35c

44 pus. 15c

slidžioms suprasti 'kad 
žmogus (buvo nekaltas ir 
tuoj paleistas isz kaleji-

Sziadien daugiau žmonių gy
vena ilgiau ne kaip gyveno se
novės laikuose. Ant svieto vis 
radosi daugybe senu žmonių 
bet sziadien turime daugiau ne 
kaip kitados. Sziadien Suv. 
Valstijose randasi 9,000,000 
kuriems jau suėjo po 65 metus 
ir daugigau o lyg 1980 meto ta
sai skaitlis pasidaugins ant 22 
piilijonu. Ndkurie yra tosios

Szeimynose Richardson ir 
Wilson, New Yorke ana diena 
atsibuvo nepaprasta svodba. 
Pi įminusia isztekejo toje szei- 
mynoje bobute, turinti 74 me
tus, po tam jos naszle duktė, 
ant galo anūke. Visos trys 
svpdbos, bobutes, motinos ir 
dukters, atsibuvo vienoje die
noje. Buvo tai isztikruju nepa
prasta svodba.

Klausykite jaunikiai: — Jei
gu esi be darbo, merginos ta
vęs szalinsis.

Jeigu esi paeziuotu, mergi
nos tave gailėsis.

Jeigu esi senu jaunikiu, tai

Vienam mažam miestelyje, 
Palaidojo nebaszninkeli, 

Tai rots laidotuves turėjo, 
iPo laidotuvių girti stenėjo.

Nesuprantu ir nežinau, 
Ir to neiszmanau, 
Kas tai do mada, 

Kad pas Lietuvius visada. 
Kad laidotuves ir mažiausia, 
Tai pasielgineja bjauriausia.

Geriausia kad tu ne'butu,
Tai ir galvijai nesiustu,

Mat ten baižnyczios nėra, 
Tonais net tikėjimą pameta. 
Kožnoje apygardoje nestokas 

szunu, 
Tarp visokiu tautu, 
O ir tarp Lietuviu.

Tegul keli susimusza, 
Tegul ir galvas prasimusza 
Tai jeigu ne'butu gundiiku, 
Neatsirastu ir skundiku.

Laikais keli susikivirczi.ua 
susimusza,

ir

Lip vapsa in viskva ir tuįbsti nog smert; APie Szv- Kristupą; 
viksva vis bizg.

Szeszios žąsys ir szeszi žasy- 
cziai.

Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 

No. 113 Penkios istorijos apie 
' Burike ir Burikas; Kareivis ir vel- 
Inais; Kas man nakci acitiko (dzūko 

Bedžiau žmogui vienybei ne- ! pasaka) ; Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 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 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu .....................................15c

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

r*T> 170'7 A VVI' No’ 123 Septynios istorjos apie 
1 IV i O/A.iv Y J 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; Praversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktps karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu .................................... 15c

j No. 127 Trys istorijos apie Duk- 
; Peleniute; Du brolei

gu nebagybei.
Szi'ts inteligentas inteligen- 

tiszkesnis už ta inteligentą.
Tu karakteristiszkas, bet asz 

karakteristi saikesnis.
Mes taip is'toriszki, kaip is

torija siekia.
Proteston i zmas Protestonis- 

mu ir pasiliks.

SVARBIAUSIOS
KOVOS DAR

Juokai. 
...15c 

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

Haremo nevalninke; Luoszis:

Generolas George C. Marsh
all, Jung. Valstybių 'kariuome
nes sztabo virszininkas, kalbė
damas gubernatorių konferen
cijoje, praeita sanvaite, inspe- 
jo priesz norą pailsėti po, ka 
jis pavadino pirmutiniu ir gal 
mažu pasekmių. Svarbiausios 
kovos, jis primena, dar prysza- pustyniu;

Vargutis ir Skuputis. 60 pus... 15c
No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 

mieras ir apie Bedali.
No. 129 Keturios istorijos apie

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 
paeziuoms. 76 puslapiu..................20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kama? 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- 

35c'kejimas kunigo. 47 pus............... 15c
No. 140 Keturios istorijos apie 

Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojinri; 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..........................s;.... 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 
malvninkas 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; Aut keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................... 15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Sz’rilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tanias; 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 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslaniu ... ...........................15c

No. 160 Keturiolika istorijų apie

Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszuats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztirriu; Apia 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25©

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

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu .....................................10©

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. 25o

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kodėl 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken-< 
tejimo Nantoji. Netobulas žmogus,. 
Susideda isz 122 puslapiu............ 25©

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Mu
lkinus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus.....................................15c

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

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

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

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

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

Kelerą Juoku ir Paveikslo.
......................................... 15a

rtai;
Preke
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Viena karta tyrininkas pasi
statė nameli ant kranto sriau
niai beganezio upelio. Jis ten 
gyveno ilgus metus atgaila da
rydamas. Sužinoja žmones apie 
jo szventenybe, lankydavo ji 
ir sebejosi isz jo szvertumo. 
Jis, matydamas tai, pasikėlė in 
puikybe kuri nepatinka Visa
galiui.

Viena ryta jis buvo beeinąs 
per upeli aplankyti tolima baž- 
nyczia. Sztai jis pamato upes 
pakrantyj žmogų graudžiai be
verkianti. Tyrininkas tuoj pa
žino kad tai 'žinomas vagis ku
ris savo nedorybėmis pagarsė
jo visoje apielinkeję. Labai nu
sistebėjas tyrininkas buvo be
einąs savo keliu. Vagis, pama
tęs tyrininka, puolė jam in ko
jas iszreikszdamas jam savo di
delius prasikaltimus ir prasze 
pasakyti ar gali jis da tikėtis 
atleidimo ?

Tyrininkas, girdėdamas jo 
baisias nuodėmės ir iszdidžiai 
maustydamas apie savo nekal
ta gyvenimą, pilnas puikybes, 
su panieka suszuko:

— Ar tu tikieti atleidimo, tu 
baisus nusidėjėli? Greicziaus 
rožes pražydės ant szios sau
sos lazdos mano rankoj, negu 
teisingas Dievas suteiks atlei
dimą tokiu baisiu nusidėjimu 
kaip tavo.

Girdėdamas toki atsakymu, 
vaigszas piktadaris susigrau
dino, vela nuėjo in upelio pa
krante ir atsisėdės dar gailiau 
velke negu pirma o tyrininkas 
nuėjo toliau savo keliu. Netoli 
jam paėjėjus, sztai staiga isz- 
puole isz jo rankos ta sausoji 
lazdele ir insmigo in žeme. Jis 
bandė ja isztrauikti bet jam ro
dėsi jog juo labiau jis traukia, 
tuo labiau szaknys skverbiasi 
žemom

Maty damas jog nieko neims, 
paliovė traukės ir stebėjosi žiū
rėdamas in savo lazdele. Sztai 
jis pamato sprogstanezius la
pus ir pumpurėlius. Netrukus 
ta sausa lazdele pražydo gra
žiausiomis rožėmis.

Tuo pat laiku jis iszgirdo bai
sa: — Greicziau ta sausa lazde
le pražydės negu geri ausis Die
vas atsakys savo pasigailėjimo- 
atgaila daraneziam nusidėjė
liui o suteiks puikuoliui.

Sugėdintas ir gailesties pa
gautas tyrininkas puolė ant ke
liu ir su aszaromis apgailėjo sa
vo paklydimus. Paskui jis atsi
kėlė ir vela bandė traukti savo 
lazdele. Tuomet jau lengvai isz- 
trauke ir su savo žydinezia laz
dele gryžo in ta paezia vieta 
kurioje buvo palikes vagi. Pri
siartinęs prie jo tyrininkas ir 
rodydamas žydinezia lazdele 
tarė:

— Žiūrėk, brolau, stebuklais 
kuri Dievas teikėsi padaryti 
kad parodžius jog tavo atgailos 
aszaros yra priimtos ir mano 
kaltes apreiszke. Buk linksmas 
ir daugiaus neverk. Dabar ei
kime su manimi in mano kam
barėli ir abu darykime atgaila 
iki mireziai.

Labai suramintas vagis nu- 
siszluoste aszaras ir ėjo kartu 
su tyrininku in jo kambarėli. 
Jie pasodino ta 'žydinezia laz
dele priesz savo duris. Paskui 
toji lazdele greitu laiku iszaugo 
in dideli medi. Tenai jiedu gy
veno broliszkai ilgus metus ir 
abudu ta paezia diena laimin
gai numirė.

Gi rožių medis skleidė gra

žiausia kvapu. Žmones, kurie 
mate ta stebuklą, mane kad jie 
yra amžinai palaiminti. Paskui 
pasiliko to kraszto žmonyse tas 
sakinys kaipo priežodis: ‘ ‘ Grei
cziau rožes pražydės ant sau
sos lazdeles negu geriauses Die
vas atmes atgailojanti nusidė
jėli.

— Tai matot, — kartojo Bi
rute, — kad rožes ypatingai 
r e i szki a ga i le s t ingu m a ..

— Kai}) greit tu dirbi, Pum- 
puraite! — atsiliepe viena isz 
mergaieziu. Jau beveik baigi 
raudonųjų rožių vainiku bepa
sakodamas mums tai}) gražias 
pasakas.

— Taip, — atsake Birute, — 
baigiu, bet turiu pradėti ir ki
ta, baltu rožių vainiką musu 
koplytėlės paveikslui.

— Mergaites, pasakykit man, 
— paklausė Birute, ar jus ne 
norėtumėt paaukoti rožių vai
niko Marijai kiekviena diena 
kasmet?

— Taip, labai norėtume! — 
suszuko maža Rožyte. — Bet 
mes negalėtume to padaryti, tu 
žinai Birutėlė kad musu darže 
rožes tik žydi vasara ir tai 
trumpa laika.

— Tas tiesa, — atsake Biru
te — net ir gėlynuos ne visuo
met rožių galima gauti. Bet tai 
nerciszkia mano mieloji Rožy
te, kad butu negalima. Yra ki- 
tokis būdas, kuriuo gali net ir 
neturtingiausios mergaites pa
aukoti rožių vainiką Marijai 
kasdien, jeigu tik norėtu.

— Taip, mes labai norime. 
Meldžiamoji, pasakyk, tik pa
sakyk kaip! — suszuko suindo- 
mintos mergaites.

Birute, paėmus maldaknyge, 
liepe vienai isz vyresniųjų mer
gaieziu garsiai skaityti treczia- 
jia Ražancziaus dali.

— Klausykite, — tarė ji, — 
mes ežia praszome kad Marija 
priimtu ta ražancziu kaipo kve- 
pianeziu rožių vainiką, kuri 
mes jai aukojame. Bet niekad 
neapleiskite Ražancziaus. Ma
rija ji labai myli ir linksmai ji 
priima, taip kaip kvepianeziu 
rožių vainiką.. Ji žada gausu 
atlyginimą danguje visiems 
kurie ja myli.

Kai kurios isz jos draugiu 
truputi nulindo bet Rožyte už 
visas atsake.

— Ražanczius yra labai il
gas, Birute, ir mums neturtin
goms mergaitėms, gana butu 
sunku gauti tiek laiko nes isz 
mokyklos pargryžus turime pa
gelbėti mamytes dirbti namie.

— Tai}), — atsake Birute, — 
juk ir tas darbas kuri atliekate 
isz klusnumo savo tėveliams

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

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

Tikriausia Burykla

Į nemažiau patinka Dievui kaip 
'ir malda. Bet yra vienas labai 
lengvas būdas kalbėjimo Ra
žancziaus ku ris labai tinka imu 
žiems vaikeliams kurie neturi 
laiko ilgai melstis.

Ražanczius turi penkiolika 
pasiapcziu ir kiekvienoj pa
slaptyje kalbama viena “Teve 
musu” ir deszimt kartu “Svei
ka Marija.” Na ir kiekviena isz 
musu engvai galėtume atkalbę-1 
ti po viena paslaptį in diena ir 
tada mes padarytume gražu ro
žių vainiką Marijai.

— O, mes yisos labai noriai 
tai padarysime — atsiliepė vi
sos vienu balsu.

—- Na tai gerai. Asz turiu isz- 
raszyti kiekviena paslaptį ant 
atskiro lapelio ir tada kiekvie
na isz niusu turėsimo traukti. 
Kokia paslaptį iszsitrauksimc, 
tokia ir turėsimo kalbėti per 
vista menesi. Pabaigoje mene
sio vela turi būti permainytos. 
Velia trauksime isz naujo.

Birutei vadovaujant keturio
lika vyresniu mergaieziu, pra
dedant nuo vyriausios, visos 
iszsitrauke po viena lapeli, gi 
likusiąją penkiolikta pasiėmė 
sau Birute. Jai likusioji pa
slaptis buvo “Marijos dangun 
ėmimas” ir dorybe ta paslaptį 
lydinti — vienybe Dievyje. Nu
sidžiaugė Birute kuomet ji gar
siai perskaito ta savo paslaptį 
ir dorybe.

— Bet kaip mes lavinsimos 
pažymėtose dorybėse? — klau
sinėjo mergaites. Kai kurios 
sunkiai inmanomos.

— Jums taip atrodo, — atsa
ke Birute, — bet jeigu jus duo
site man savo lapelius, tai asz 
stengsiuosiu jums iszaiszkinti 
tas dorybes.

Nusižeminimas yra tai dory
be priskirta prie Apreiszkimo 
paslapties. Lavinsies toj dory
bėj, jeigu būdama perspėta sa
vo teveliu ar vyresniųjų nesi- 
teisinsi bet nužemintai priimsi 
j u pastabas, tai to ir užteks. 
Aplankymui priklauso gailes
tingumo dorybe. Szia dorybe 
lengvai galėsi praktikuoti ma
žais malonumo aktais pagelbė
dama artima. Neturtas yra tai 
dorybe. Užgimimo paslapties. 
Esi neturtinga mergaite bet da 
gali lavintis neturto dvasioje 
stengdamosi pasitenkinti savo 
padėtimi, atitolindama nuo sa
ves pavydo ir neapkentimo 
jausmus atžvilgiu in tuos, ku
rie yra turtingesni už tave. 
Klusnumas yra tai 'dorybe ei
nanti su Paaukojimo paslapti
mi. Isz klusnumo Dievo valiai 
Marija paaukojo Kūdikėli baž- 
nyczioje. Tu taip-gi turi steng
tis būti klusni savo tėveliams 
ir vyresniesiems.

Viena isz vyresniu mergai
eziu atsiliepe: — bet kaip asz 
turiu lavintis szioje dorybėje? 
“Troszkimas būti susivienijus

• su Dievu. ’ ’ Tai labai sunku.
Tuomet Birutes veidas pra- 

szvito ir buvo galima pastebėti 
kad ji tartum norėjo pasakyti, 
kad tai visai nesunku.

— Tiesa, nepigu, bet galima. 
Trumpa valandėlė pakelk szir- 
di Dievop ir pamanstyk kaip 
laimingi yra Szventieji Dievo 
draugystėje ir sukalbėk trum
pa maldele praszydama Dievo 
kad Jis tau suteiktu 
būti Jo garbėje.

Sekantis lapelis yra 
nas prakaitas Alyvų
je,” gi dorybe “Atsidavimas 
Dievo valiai.”

— Jeigu atsitiks kas prie- 
szinga tavo norui, atsiduok vi- 
siszkai Dievo valiai sakydama: 
“Dievas to nori” ir imkis prie-

Japoniszku Kareiviu Prieglaudos

Po iszgujimui Japonu isz Attu salos, kareiviai peržiūri 
taisės bakūžėlės ar dar nesiranda kur Japonu. Japonai, ma
tydami kad neiszbegs isz Allijentu ranku, patys atiminėjo 
sau gyvastis ir mažai ju likospaimta in nelaisve.

moniu nepasisekimui prasza-lbes sakydamas savo szirdyj:— 
“Omano Dieve, asz tikiu in Ta
ve, bet padaugink mano tikėji
mą.” Jeigu atsitiktu pakliūti

buti, atkartojusi Kristaus pa
sakymu Alyvyu darželyj” Te
ve, ne mano, bet tavo valia te- 
esi ir žengk paskui Ji nors in nuodemen ir jaustum koki nors 
Kalvarijos kaina. Plakimui nusiminimą, kad negali saves 
prie stulpo — atatinka atgailos greit pataisyti 
dorybe. Nekarta juk gali susi-' szirdyj: “Asz pati savimi nie- 
laikyt pirkusi saldaini suval- ko negaliu bet visa galiu Tarne, 
dyti savo gomurį, gi sutaupyta Kurs mane stiprini, 
centą elgetai paaukoti. To ir 
užteks mažai mergaitei.

— Bet tas labai mažas nusi- 
marinimas, Birute.

— Taip, bet atsimink kad 
mažai smulkus dalykai sudaro 
musu gyvenimą, gi būdama isz- 
tikima mažiems, sugebėsi ir di
delius darbus nuveikti.

— Erszlkecziais apvainikavi
mas. Szi paslaptis turi kuklios 
meiles dorybe. Gali joje lavin
tis netrokszdama garbes, nc- 
jeszkodama pagyrimu. Jeigu 
matai kad tavo drauge gavo 
auksztesne vieta mokykloje, 
klasėje, nepavydėk jai ir jeigu 
jauti kad tau isz to yra koks 
pažeminimas, pasirūpink jai 
prilygti uoliai besidarbuoda
ma.

— Kantrybe sielvartose yra 
tai “Kryžiaus kilnojimo” pa
slapties dorybe. Nesveikatos 
arba kitu nepatogybiu links
mas priėmimas, labiaus Dievui 
patinka, negu liuosos valios di
džia usios atgailos.

Jeigu kada atsitiktu susi
pykti ar susibarti su savo drau
gėmis, arba gal tave labai in- 
žeistu, atleisk joms nuoszir- 
džiai ir tada lavinsiesi dorybė
je kuri priklauso prie “Prikry- 
žiavimo,” t. y., dovanojimas 
savo prieszams.

— Gyvas tikėjimas — yra/ 
paslapties “Prisikėlimo” do
rybe. Praszyk Dievo tos dory-

kartok savo

Tada-gi 
lavinsiesi vilties dorybėje, kuri 
seka “Žengimo dangun paslap
tį.

— Szv.

malones

“Kruivi-
daržely-

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir moterų.
nr VISOS TRYS

KNYGUTES
‘‘SAULE’’

MAHANOY CITY, PA.

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

, ,r . . . I .szvento. Mes pasirūpinsime noriu, 
gauti leidimą ta ryta eiti prie Į Biri 
Szv. Komunijos ir gausime at- panikas ir silpnu balsu atsake: 
laidu kurie yra suteikiami Ra-| — Dievo valia, Rožyte, Die- 
žanezinems draugijoms. Pas-’vo valia. Gyvenimas ir mirtis 
kiau po pietų, asz praszysiu vi-1 yra tai szventa ir pagarbinta 
su susirinkti in draugijų butą, Dievo valia.
kuriame mes praleisime labai 
linksmai va'kara.

Birute patemijo ant Rožytes 
veido k a. tai nepaprasto ir mei
liai užklausė:

— Rožyte, kodėl tu taip nu
liūdusį ir aszareles tavo aku
tėse?

Rožyte atsake: •
— Taip, man liūdna nes asz 

nepatekau in jusu būreli.
Birute pažvelgusi in mergai

tes atsiliepė:

Dvasios Atsiuntimo 
ragina prie pasi- 

szventimo begelbejant sielas.
— Na, ir kaip asz galiu lavin

tis tokioje dorybėje, Birute? 
Ar asz turiu mokyti žmones? 
Mirute szypsodamosi atsake:

— Jeigu eitum žmonių moky
ti, tai labai mažai naudos pada
rytum. Bet juk tu gali melstis 
už juos ir duoti gera pavyzdi. 
Daugiau yra iszgelbetu per 
maldas ir gera pavyzdi negu 
per ilgiausius pamokslus.

— Szv. Marijos apvainikavi
mas yra penkioliktoji ir pasku
tine ji paslaptis. Ja seka iszga- 
nyrno vilties dorybe per Mari
ja. Kuomet tu kalbi savo rytme
tines maldas, padek savo mei
linga insitikejima Marijoje, 
kaipo Jos kūdikėlis, atsiduok 
in Jos rankas ir sukalbėk nors 
trumpa maldele Jos garbei. 
Tai to ir užteks del tavęs.

— Acziu Birutėlė, musu la
peliai jau visi iszaiszkinti o 
apie savo tai nieko nesakai?

— Mano paslapti jau jus ži
note.

— “Dangun ėmimas,” gi jos 
dorybe — “Susivienijimas su 
Dievu.” Lavindamosi toje do
rybėje, asz turiu savo valia to
bulai atiduoti Dievo galiai, be
lo vaikszczioti Jo akyvaizdoje1 
nusijausdama Jo visažinybos. 
Turiu tad visiką ramiai isz Jo 
ranku priimti, linksmybe ar nu- 

J liūdima, sveikata ar liga o net 
ir paezia mirti, jeigu tas Jam 
patiktu.

— Mergaites, malonėkit man 
dabar pasakyti, — pridūrė Bi
rute smalsiai, —>ar jums dabar 
visikas aiszku.

— Taip, — atsake mergaites,
— rodos Ikad jau viską suprato
me. Bet pasakyk, kuomet mes 
pradėsim įkalbėti ta Ražancziu ?

— Birma Spalio Nodėldieni,
— atsake Birute, — nes ta die
na iszpuola Szv. Ražancziaus

Ji tada maustė apie savo do
rybe, — “Vienybe Dievuje.” 
Tuomet ji atrodo 'daugiau kai 
angelas ir Rožyte jau daugiau 
neverkė bet tik žiurėjo in ja 
meilingai.

Mergaites pradėjo kalbėti 
Ražancziu nuo pirmosios pa
slapties kiekviena savo ir kuo
met atėjo Rožytei kalbėti, ji 
vos galėjo isztarti 'žodžius per 
aszaras.

I Birute atkreipė savo veidą
— Tas tiesa, nes vyresnėms įu Rožyte ir padėjo savo ranka 

tas labiau pritinka.
Rožyte dar labiau nuliūdo ir 

vos galėjo nuo aszaru susilai
kyti.

— Nenusimink, mieloji Rožy
te, — pratarė Birute, — turėk 
truputi kantrybes ir asz priža
du tau kad trumpame laike tu
rėsi musu Gyvojo Ražancziaus 
lapeli.

— Bet kaip? —paklausė nu
siminusi Rožyte. — Juk ir už 
keliu menesiu kitos mergaites 
taip pat bus vyresnes už mane 
kaip ir dabar.

— Taip, jos bus vyresnes bet 
asz manau bus taip kaip asz sa
kau. Tikėk man. Asz tavęs ne
apvilsiu.

Birutes Pumpuraites žodžiai 
būdavo visados teisingi ir to
dėl visi kaimo vaikucziai buvo 
insitikine kad ji visados teisin
gai kalba. :

Pirma Spalio diena buvo 
linksmiausia diena del jaunu 
Gyvojo Ražancziaus mergai
eziu. Isz vakaro priesz ta szven- 
te Birute atnesze visoms drau
gijos mergaitėms po gražia, 
balta sijonėli bet neužmirszo ir 
Rožytes. Sekanti ryta jos visos 
iszlklause Szv. Misziu ir gra
žiame pulkelyje priėmė Szv. 
Komunija. Paskui visos drauge 
akalbejo Ražancziu. Buvo da 
sutarta kad jos ta diena susi-» 
rinks in bažnyczia keturiose po 
piet ir atkalbės kiekviena savo 
Ražancziaus paslaptį. Po to vi
sos mergaites vėl susirinks in 
paskirtąjį butą iszkilmingai 
vakarienei.

Ta diena Birute jautėsi labai 
nesveika bet to ji nenorėjo pa
rodyti, todėl kartu su savo 
draugėmis sėdėjo prie stalo ir 
truputėli valgė norėdama savo 
drauges palinksminti. Trumpa 
valandėlė praleidus ji staiga 
apalpo ir tapo nuneszta in savo 
kambari. Jos liga didinosi ir 
jiegos kas kart ėjo silpnyn. At
sigaivinus kiek prasze kad jai 
suteiktu paskutiniuosius Sak
ramentus. Paskui praneszb apie 
tai savo draugėms. Nuliudusios 
drauges susirinko in jos kam
barėli ir ramiai suklaupė ap
link jos lova. Gailios aszaros 
plauke isz ju alkiu. Birute links
mai pažvelgusi in savo mylimas 
drauges tartum praszyte prasze 
kad jos dar karta priesz jos 
mirti visos drauge atkalbėtu 
Ražancziu. Birute davė 'ženklą 
kad Rožyte ateitu ir atsiklaup
tu arti jos pagalves. Tada Biru
te paėmus savo Gyvojo Ražan
cziaus laikszteli ir dedama in 
Rožytes rankas silpnu balsu 
tarė:

— Atkalbėk szia nakti ir szi 
menesi už mane, mano miela 
Rožyte, kita menesi jau bus ta
vo paezios taip kaip asz tau sa
kiau.

— Asz to visai nenoriu, — 
atsiduso Rožyte. —- Ne, asz ne-

ant laksztflio, tarsi kaipo pa- 
reikszdama Dievui savo pasi
tenkinimą Kuris taip greit pa- 
szauke ja prie tobulesnes ir am
žinos vienybes Dievuje, kuria 
ji ežia praktikavo kalbėdama 
“Susivienijimo su Dievu” pa
supti. Rožyte per aszaras vos 
pabaigė kalbėti paslaptį “Dan
gun ėmimas” ir kita isz eiles 
mergaite pradėjo paskutine pa
slaptį “Szv. Paneles Marijos 
Apvainilkavima. ’ ’

Pabaigus paskaitė trumpa 
maldele. Tada Birute truputi 
pasikėlė lovoj. Nusiszypsojo, 
tarsi norėjo iszreikszti savo dė
kingumą už ju meile. Tuomet ji 
vela paėmė savo lapeli nuo Ro
žytes ir spausdama prie savo 
szirdies numirė.

Ji nusinesze savo draugiu 
maldas kaipo kvepianeziu ro
žių vainiką ir padėjo prie Mari
jos kojų dangaus Jeruzolime.

Birute buvo praszius kad jos 
laidotuves butu parengtos taip 
kaip tos szalies Kataliku baž- 
nyczia turėjo paprotį Gyvojo 
Ražancziaus draugijoms.

Jos graba padėjo bažnyczio- 
je ir apdengė su baltu szydu, 
kuris iszreiszke jos jaunyste ir 
nekaltybe. Jos draugijos mer
gaites apsiredžiusios baltuose 
rūbuose su žvakėmis rankose 
klūpojo aplink jos graba laike 
Szv. Misziu ir karsztai meldėsi 
už jos duszia.

Po Szv. Misziu jos drauges po 
dvi eiles ėjo paskui graba ir 
nulydėjo savo mylimąją drau
ge iii kapus kame ji tapo palai
dota.

Kuomet jos grabas buvo už
kastas ir žmones iszsiskirste, 
jos drauges da.karta visos gar
siai atkalbėjo Ražancziu už at
siskyrusia nuo ju drauge atsi- 
dekodamos jai už insteigima to 
szvento dievotumo ju tarpe.

Neseniai asz aplankiau taja 
vieta kame Birutes kūnas ilsi
si. Jos kapa denge tu trijų ro
žių szeszeliai, kurias ji mylėjo, 
t. y. raudonos, baltos ir sama
nines rožes. Paskui vela klausi
nėjau apie jos drauges. Sake, 
kad Rožyte, kuriai Birute mir
dama paliko savo paslapties 
lapeli, instojusi in vienuolyną. 
Kitos laimingai gyvenanezios 
moterystėje o kitos dar neiszte- 
kejusios. Ta draugija gyvuoja 
ir daug džiaugsimo atnesza kai
mo mergaitėms. Jos linksmos 
jaueziasi savo dangiszkosios 
Karalienes globojamos ežia ant 
žemes bet nepalyginamai 
'džiaugsis danguje. (Galas

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai ui- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE 1 I 1 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, P*.

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00 

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.



Žinios Vietines
' =— Seredoj pripuola Szv. 
Bonaventūro, vysk.

— Praeita Petnyczios ryta, 
apie 5-ta valanda, užsidegė ge
rai 'žinoma skalbinyczia Cal- 
non, ant kampo 2-tros ir Mar
ket uly'cziu. Liepsna greitai 
prasiplatino ir ant artimu na
mu. Vanduo ir ugnis sunaikino 
yisa skalbinyczia, padarydama 
■bledes ant 15 tuikstancziu dole
riu ir daug Skalbimo sudegė. 
Ska'binyczioje dirbo 42 'žmones. 
Locnininkas tvirtina jog jeigu 
aplaikys reikalingas maszinasi 
tai gal skalbinyczia pradės 
'dirbti už kokio menesio laiko.

— Ponstva Jubzai Szukai- 
cziai, 23 E. Pine uly., aplaike 
ana diena laiszka nuo savo sū
naus Juozo, kuris randasi kur 
ten Australijoj, ant kares fran
to. Juozas yra mariniu karei
viu ir pranesza tėvams buk jam
gerai sekasi ir yra sveikas.
Juozas perkeliavo nemažai 
svieto nuo kada randasi karisz-
Įkoje tarnystoje.

t Praeita’ Petnyczia, apie 
3-2:30 po pielt, įstaigai mirė sena 
gyventoja Pranciszka Miliauc- 
įkiene, nuo 632 W. Mahanoy 
Italy. Ateju's in sveczius pas 
[Lapinskus, 534 W. Spruce uly., 
jįr ten vėliaus in kėlės minuotas 
įniro. Velione pergyveno Ame- 
Jrike apie 65 metus, o Mahano- 
įjuj apie 50 metu. Buvo nasz- 
le. Paliko dukteres Mare Bu
bliene mieste, ir Helena She
lf erien New Jersey, įsiunus Joną 
[Mt. Carmel ir Juozą New Jer
sey, kaipo ir 11 antikų ir viena 
pro-anuka ir viena sesere Ona 
Sakalauskiene kuri gyvena Ta- 
makveje. Prigulėjo prie Szv. 
[Ražancziaus ir Szv. Prancisz- 
kaus bažnytiniu drauguviu. 
Po tėvais vadinosi Balevicziu- 
įte ir buvo gimus Lietuvoje.

Laidotuves atsibus Utarnin- 
!<o ryta, 9:30 vai., su bažnyti
nėms apeigoms Szv. Juozapo 
■bažnyczioj, parapijos kapuose.
t Po ilgai ligai mirė, pra

eita Subata, Ashlando ligonbu- 
teje, sena gyventoja, Agniesz
ka Mockaitiene, 328 W. Malia- 
iioy Avė., kurios vyras Anta
nas mirė 17 metu adga. Velio
ne pergyveno Mahanojuj be
veik 50 metu nuo kada atvažia
vo in Amerika. Paliko seseruna 
J. Kemžiura, Tamakveje ir 
daug kitu giminiu. Velione pri
gulėjo prie Szv. Juozapo para
pijos ir keliu bažnytiniu drau
guviu. Laidotuves atsibus 
[Utarninko ryta 8:30 vai., su 
apeigomis Szv. Juozapo bažny- 
czioje. Graborius Traskauskas 
laidos.

■ ■— Praeita sanvaite likos 
nuvežta in Ashlando ligonbute 
ant gydymo Ona Setkevicziene, 
419 W. Mahanoy Avė. Vėlina
me įgreito pasveikimo.

-— Parengimai jau yra da
romi ant 29-tos Lietuviu Die
nos, kuri ketina atsibūti atei
nanti Rugpiuczio 15 d., ir kuri 
yra laikoma kas meta per su
vienytas parapijas: Schuylkill, 
Northumberland, Luzernes ir 
Carbon pavietu. Ant susirinki
mo likos iszrinkti sekanti vir- 
fizininkai, kurie rūpinsis kad 
taja diena padaryti kuodi- 
'džiausia. Virszininkai yra se
kanti: Garbes pipm., Kun. P. 
Czesna; veikentis pirm., Kun. 
J. Szukeviczius; vice-pirm., 
Kun. A. Degutis; Ižd., Kun. K. 
[Rakauskas; Rasz., Kun. P. P. 
Laumakis; Daržo Komitetas: 
įvunigaiP. Czesna, J. Szukevi

Elzbieta Jenkins geidžia apturėti titulą “Daugiausia Neken- 
cziama Per Vokieczius 1943 Mete.”

Tarp Tennessee kalnu randasi abazas Amerikoniszku kariszku dažiuretoju ligoniu, 
kuriuose randasi daugelis merginu. Vienos raszo laiszkus pas savo szeimynas, kitos kasa d 

arželius kada turi laiko nuo savo užisemimu ir taip pralei- džia savo liuosa laika.

czius ir S. Norbuta. Presos Ko
mitetas: Kunigai M. Daumau- 
tas ir J. Bagdonas. Program© 
Komitetas: Kunigai J. Bagdo
nas ir L. Peczukeviczius. Liet. 
Diena szimetbus viena isz sma
giausiu ir didžiausiu ant kurios 
ketina suvažiuoti daugybe sve
teliu isz visu daliu Pennsylva- 
nijos ir aplinkiniu valstijų.

— Ponstva Antanai Szums- 
kei, isz Wiggans kaimelio, da
lyvavo užbaigime slaugiu mok
slo (dažiuretoju ligoniu), Szv. 
Pranciszkaus Akademijoje, 
Pittsburgh, Pa., Nedelioje po 
piet, 3 vai., kur ju duktė Dara
ta užbaigė taji mokslą drauge 
su 52 kitoms studentėms.

— Lietuviu Susivienijimas 
Amerikoj, Kuopa 211, laikys 
didele Card Parte 31 d. Spalio- 
Oct., Szv. Juozapo po-bažnyti- 
neje svetainėje. Kuopos virszi
ninkai, ponai St. Gegužis ir V. 
Szerksznis darbuojasi nenuils- 
tancziai kad toji parte butu 
viena isz pasekmingiausiu ko
kia lyg sziam laikui kada buvo. 
Daug sveteliu ketina atvažiuo
ti isz visu szaliu praleisti sma
gu laika taji vakarėli.

SHENANDOAH, PA.
t Vincas Vailionis (Landis), 

24 E. Poplar uly., mirė ligonbu- 
teje, praeita Petnyczia, sirgda
mas tik kėlės dienas. Velionis 
buvo nevedes, paliko seserį ir 
kelis broius. Laidotuves bus isz 
namo jo sesers 24 E. Poplar 
uly., Utarninko ryta su apeigo
mis Szv. Jurgio bažnyczioje, 
prie kurios velionis prigulėjo.

— Mare Gaudinskiene gy
dosi Pottsvilles ligonbuteje.

Minersville, Pa. — Szv. Pran
ciszkaus Lietuviu parapija ren
gia ulyczini bazara nuo 2 lyg 7 
dienos Rugpiuczio-August, ant 
kurio užpraszo visus apielinkes 
Lietuvius atsilankyti. Bus tai 
daug didesnis bazaras ne kaip 
buvo praeituose metuose.

10,000 Rožių Ant 
Vieno Krūmo

Los Angeles, Gal. — Darže
lyje Bert Anderson randasi ro
žių krūmas, vadinamas “ramb
ler,” ant kurio randasi suvir- 
szum deszimts tukstaneziu ro
žių, kurios uždengia jo visa na
rna. Szimtai žmonių isz visos 
aplinkines atlanko taji rožių 
krūmą ir gėrisi jo didumu.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Jaunavede Mire In 
Kėlės Minutas Po 

Vincziavonei
Dunbar, Mo. — In kėlės mi

nutas po suriszimui mazgu mo
terystes Miko Knox, 62 metu, 
su Marcele Parks, taipgi 62 me
tu, jaunavede krito prie alto
riaus negyva. — O gal isz 
džiaugsmo kad po tiek metu 
gavo vyra.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

’ ‘'SXUIB ’ ' MAHANOY CITY, PA.

Merginos Lavinasi Kariszkam Moksle Nori Laimėti Nepopulariszka Kontesta UŽ GERA SZIRDI

NASZLAITES RAUDA
Arcziau jau man ima skambėti, 
Mirties varpelis in ausis, 
Gal reikes vela viena iszlydeti, 
Ir maudyt aszarose akis.
Dar nesenei asz, motinėlė, 
Kapuose mieganezia palikau, 
O vakar, mylima sesele, 
Automobili aus užmuszta radau. 
Kam man svietiszka linksmybe, 
Kad rytoj busiu varge?
Kokia naszlaites bus ramybe, 
Gal meiles rasiu tik kape? 
Nėr’ sviete man ko tikėtis, 
Vilties nustojau po visam, 
Tik vien saviszkiu reik ilgėtis, 
Ir iszsiverkti kape szaltam. 
Nėr’ jau man linksmu dieneliu, 
Nors veide vaizdines grože, 
Vai gausios sultys aszareliu, 
Ar ne užaks j u veik gelme! 
Ar nors vienas man galėtu, 
Padėt iszbristi isz vargu, 
Nors viena žodeli iszlkalbetu, 
Indiegta užuojautos jausmu? 
Ar jis kada man patarėjas,

Kur vadu mano but norės? 
Greicziau jis bus mano sudžia, 
Gal meiles žodžio užvydes!
Bet kam, szirdele, tiek raudoti, 
Baisiu svajonių sukureis, 
Manes nieks nenor’ apgaut, 
Lai paežiai gintis prisieis.
Reikes man gintis nuo bernelio, 
Ir ’žodžiu mylimu saldžiu... 
Daug girdėt bjauriu žodeliu, 
Klausyt nuo visu žmonių.
Asz kaip avele paklaidinta, 
Jeszkosiu kaimenes savos, 
Ir mirties varpo pavadinta, 
Be (baimes nueisiu prie jos.
Ir sujeszkojus motinėlė, 
Ja iszbucziuosiu karsztai, 
Neskaudės man jau szirdele, 
Nudžius ir aszaru laszai.

Ir Mulai Keliauna Eroplanais

Kad karta man suskambėtu, 
Mirties varpelis in ausis, 
Ant szaltu kapu iszlydetu, 
Ir žemoms užpiltu man akis.

SKAITYKITE “SAULE”

:: Naujos :: 
Mikailos Karalienes

:: Pranaszystes ::
---o---

Yra tai stebėtina kny
gute, nes joje randasi 
daug teisybes ir jau 
daug atspėta kas buvo 
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

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

.Vokiecziai gal negirdėjo 
apie pana Elzbieta Jenkins, 

bet ji stengeisi ingyti ta garbe 
kad ja pažytu kas ji perviena.

Paimkime ant pavyzdies:
Elzbieta dirba kariszkam fa

brike, kad paliuoisuoti vyra in 
kova. Isz savo algos ji indeda 
22 procentą del Kares Bonu. 
Ji yra tvirta, kad pirkimas 
Bonu užlaikys tris kariaujen- 
czius vyrus — du brolius ir tę
va.

“Jie kovoje už mane, todėl, 
mažiausia ka asz galiu prigial- 
bet yra pirkti innagius su ku
riais jie galėtu kovoti,”— 
kalba Elzbieta.

Josios tėvas yra vadu ka- 
mandos vaistiniu kareiviu 
North Carolinoje. Jisai buvo 
kareiviu praeitoje karoję, jo 
apsakymai apie muszius davė 
suprast Elzbietai reikalingumą 
ir svarbumą pirkimo Bonu. Jo
sios tėvas jai aiszkino kad ne
gana kad (kareivis turėtu ir ko- 
daugiausia pajiegu bet turi tu
rėti geriausius ginklus kokius 
pinigas pirktu. Jis taipgi aisz
kino buk Amerikoniszkas ka
reivis turi geriausius ginklus

Padarei Savo Dalele;
Dabar Padarykie M

Kuogeriausia ! /Jfį 

Mulai yra reikalingi Naujoj Gvinoj, kur trokai negali 
pereiti, todėl juos gabena in reikalingas vietas eroplanuose 
nes kitaip juos negali nugabenti ant vietų. Toje aplinkinėje 
eina smarkus musziai su Japonais todėl mulai pristato ka
reiviams maista ir amunicija nes kitaip negalėtu in ten pri
eiti trokai per pustynes.

L. TRASKAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

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

ant svieto!
Pana Jenkins nori juos taip 

ir užlaikyti nes turėdama tęva 
ir du brolius, turi jiems .pri
statyti ginklus isz savo paeze- 
dumo pirkdama Bonus.

Vienas isz jos broliu, pul
kauninkas Tom, yra artileristu 
eroplanu o kapitonas Jack, ant
ras jos brolis, varo eroplanus, 
todėl Vokiecziai nors kada i'sz- 
girs apie Jenkins’u szeimyna. 
Jai nerupi ar jos Bonai perka 
bombas ar kulkas; vis už tai 
aplaikys garbe.

Ar TU tiek darai del atei
ties Amerikos kiek Elzbieta 
Jenkins? Ar ir TU rūpiniesi 
kaip ir ji, kad kare pasibaigiu 
ir butu iszlaimeta?
Kožna doleri kuri TU paskoli

ni valdžiai, priskubina laimeji- 
ma.

Pats Apie Tai Iszrokuokie:
Ar-gi neuždirbai kelis dole

rius daugiau praėjusia pede, 
kuriuos galėtum paaukauti ant 
Bonu, — bet ju nepaaukavai? 
Paimkie alaveli dabar ir ro- 
kuokie ar negalėtum paaukau
ti daugiau isz savo užmokes- 
czio del Dėdės Šamo,—ir saves!

p -K-K-K*******-K**>-K-K***-K-M< 

® Pirk Kares Bonu
1 ...Ir...
W Markiu!
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Valkata Paliko Moterei 
$10,000 Kuri Ant Jo 
Susimylėjo Kada Jis

Nieko Neturėjo
Nashville, Minn. — Praeita 

sanvaite Mrs. Vera Kauffman, 
aplaike žine nuo advokato kad 
ateitu in jo kancelarija o isz- 
girs gera naujiena. Kada mo
ters atėjo pas advokatu tasai 
jai apreiszke, buk kokis tai 
Neall Rogers isz Indianapolis, 
Ind., mire palikdamas jai de- 
szimte tukstaneziu doleriu. 
Prie jo testamento buvo para- 
szyta sekaneziai:

“Palieku visa savo turtą del 
Vera Sanders, nes tdip vadino
si motere būdama mergina, 
vargingai tarnaitei, kuri mane 
szirdingai priėmė po pąstogia, 
pavalgydino mane kada buvau 
iszalkes ir vos stovėjau ant ko
jų, o gaspadorius ja baisiai už 
tai keike, kad davė prieglauda 
del valkatos ir mane būtinai 
norėjo iszvaryti, bet mergina 
ant to nesutiko, pakol asz ne- 
paisilsejau. Todėl, po mano 
mireziai palieku del josios vi
sa mano turtą ir pinigus, o ma
no gimines tegul nedrysta szi 
to testamento sulaužyt.”

Norints gimine velione ko
vojo už palikta turtą, bet 
aukszcziausias sūdąs užtvirti
no testamentą ir pripažino vi
sa turtą moterei. Velionis 
taipgi paliko jai puiku murini 
narna. Tas atsitiko apie 15 
metu adgal ir nuo tojo lai
ko vargingas valkata dasidir- 
bo turto, bet neužmirszo apie 
gera szi rd i tarnaites.

į

Už Padaryta Jam Baika 
Skundžia Kaimyną

Ant $5,000 z

Brookville, N.Y.—Kada dar
bininkai iszejo isz fabriko val
gyt savo pietus, Edvardas Car- 
son, pavalgęs pietus, paliko sa
vo bleszine ant žoles ir nusi
davė in, artima saliuna pasi
drūtint stiklu alaus. Įtaikė jo 
nebuvimo jo kaimynas Ed. 
Moyer, sugavės kirmelia indė
je Edui in bleszine, kuria nusi- 
nesze namo, nedasiprasdamas 
nieko apie baika savo kaimy
no. Kada Oarson’o motere po 
vakarienei atidarė vyro ble
szine iszsirito isz josios kirmė
lė, nuo kurios motere baisiai 
persigando ir apsirgo. Po pa
sveikimui Carson’iene dagirdo 
nuo kitu kaimynu apie papil
ti y ta ‘ ‘ ba ik a ” ir a p s k u n d e k a i - 
myna ant penkių tuikstancziu 
doleriu už paneszta iszgazdini- 
ma ir sugaiszinima naminio 
laiko.

Istorija apie Amžina Žydą. 
Jo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:

Saule, Mahanoy City, Pa. j . t
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