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Isz Amerikos
r NEPAPRASTAS 

i KŪDIKIS

Arklys Inkando Motina 
Kuri Po Tam Pagimdė 

Nepaprasta Kūdiki

Skundžia Ant $100,000

1 Denver, Colo. — Nepaprasta 
teismą užvede augszcziausiam 
valstijos sude Carl Hagerman, 
priesz pieno kompanija, ant 
szirnto tukstancziu doleriu. 
Skundas eina už tai:

Hagermano motere turi tri
jų metu dukrele Sara. Kada 
motere buvo neszczia su mer
gaite, likos inkasta per arkli, 
prigulinti prie pieno kompani
jos, kuri isz vėžinė j o pieną del 
savo kostumeriu. Po keliu me
nesiu motere pagimdė kūdiki 
kuris neiszrode ant Dieviszko 
sutvėrimo; buvo aklas, kur- 
czias, negali vaikszcziot nes 
nuolatos laiko kojeles viena 
ant kitos, kaip tai kartais ark- 
lei daro o jos balsas yra pana- 
szus in arklio žvengimą, galva 
pailga, kaip arklio o taipgi ir 
kaklas ilgas. Kada ji nemiega 
tai siūbuoja galva isz vienos 
puses in kita o nuo užgimimo 
da nevaikszcziojo.

Vienas Daktaras Ant
Kožno 1,000 Žmonių

Harrisburg Pa. — Ant kožno' 
tukstanczio žmonių Pennsylva- 
nijoj, bus tik po viena daktara, 
po 1-mai dienai Sausio, 1944 
mete. Tas yra isz priežasties 
kares kuri paėmė isz musu val
stijos apie 4,000 daktaru isz 
skaitliaus 13 tukstancziu. Slau
giu (norsiu) bus paimta 2,949 
ant kariszkos tarnystos.

Viskas Isz Priežasties 
Rakto

Mount Holly, N. J. — Harry 
Myers, 60 metu amžiaus ir jo 
pati Etta, 53 metu, sziadien 
randasi ligonbuteje pavojin
gam padėjime o tai vis isz prie
žasties rakto.

Vyras baisei sumusze savo 
paczia su szmotu geležies po 
tam pats sau persipjovė gyslas 
ranku su britva. Ergelis prasi
dėjo kada jis parėjo namo ir 
rado duris užrakytas. Jis pa
reikalavo nuo moteres rakto 
bet motere spyrėsi kad jis pats 
turi rakta nuo duriu. Kada 
abudu palicija nuveže in ligon- 
bute ir perkratė vyro kelnes, 
rado rakta vienam jo kiszeniu- 
je. — Kvailas ginczas kuris ne- 
iszejo ant gero.

DIEVAS PALIEPĖ JAI 

Nužudyt Savo Vyra

Jau Užmuszta
4 Milijonai Vokiecziu

Creston, Iowa — Palicija ar- 
esztavojo czionais Agota Jud
son, kuri nužudė savo vyra. 
Laike sliectvos, kada jos buvo 
užklausta kodėl ji nužudė savo 
vyra tai ji atsake jog laike ka
da jos vyras miegojo, ji per
skėlė jam galva su kirviu nes 
toki paliepima aplaike ji nuo 
Dievo idant savo vyra nužu
dytu už tai kad buvo niekam 
netikės žmogus. 

- ——-  ' . -—————■»
Motina Iszejo, Mergai
te Sudege Ant Smert
Philadelphia, Pa. — Pati 

Motiejaus Koszinsko iszejo 
parsineszti tavoro isz sztoro, 
palikdama keturiu metu sūne
li ir dvieju metu dukrele. Ba
dai vaikai bovinosi aplinkui 
karszta pecziu nuo kurio užsi 
dege mergaites szlebuke. Pa
kol žmones pamate nelaime ir 
atbėgo gialbeti, mergaite jau 
buvo baisei apdegus. Tuojaus 
likos nuvežta in ligonbute bet 
vakare mirė.

Padalins Žemes Buvu
siems Kareiviams

Washington, D. C. — Val
džia ketina padalinti daug že 
mes del buvusiu kareiviu kur 
jie gales iszaukleti savo szei 
mynas geriau ne kaip miestuo
se. Žinoma, tieji kareiviai ne
bus priversti iszsimaityt isz tos 
žemes ir gales keliauti in dar
bus in miestus.

Paslėpė Czeveryke 135 
Dolerius

Scranton, Pa. — Kelis mene
sius adgal Mikolas Ferens pa
slėpė czeveryke 135 dolerius ir 
visai apie juos užmirszo ir tik 
ana diena surado juos kada pa
ėmė czeverykus idant juos pa
taisyt. Pinigai buvo gerai api- 
plyszia bet banka jam permai
nė bumaszkas ant nauju.

Numėtė Savo Kūdiki
Po Automobilium

Brooklyn, N. Y. — Agota 
Massino, jauna Italijoniszka 
motere likos suimta per palici
ja už baisu nužudymą savo 
trijų metu dukrele. Motere, ei
dama ulyczia staigai mete sa
vo dukrele po ratais didelio ta- 
vorinio troko, kuris perejo per 
mergaite ir ji mirė nuo žaiduliu 
in kėlės minutas vėliau. Motina 
aiszkino buk nuo kokio tai lai
ko likos apleista per vyra o ne
galėdama iszmaityt savo kūdi
ki numėtė ja po automobilium. 
Nelaba motina likos uždaryta 
kalėjime.

BARBARISZKUMAS 
VOKIECZIU

Nužudė 60 Gyventoju 
Mažam Kaimelyj

Caiazzo, Italija — Neiszpa- 
sakytai barbariszkai pasielgė 
Vokiecziai kaimelyje Caiazzo, 
kada apleidinejo taji kaimeli, 
norėdami atkerszint gyvento
jams už kelis užmusztus Vo- 
kiszkus kareivius. Isz kerszto 
iszžude 60 gyventoju tarp ku 
riu radosi 12 mažu vaiku ir 
asztuonios moteres tarp kuriu 
radosi tūla senuke, turinti 77 
metus amžiaus. Priesz apleidi
mą kaimelio Vokiecziai sudina- 
mitavo keliu ūkininku namus 
ir tvarta su keturiais arkliais 
Vokiecziai už kožna užmuszta 
kareivi nužudė deszimts gyven
toju. Buvo tai baisi skerdyne 
nekaltu žmonių.

Rymas Dideliam Pavo
juje Sugriovimo

Washington, D. C. — Italijoj 
vieszpatauja didele nerimastis 
buk Vokiecziai, priesz apleidi
mą miesto Rymo, mano ji vi 
siszkai sugriauti. Vatikane to
kia pat nerimastis vieszpatau
ja, kaip apie ai pranesza sekre
torius Frank Knox, Ameriko- 
niszkos laivorystes, kuris nese- 
nei atlankė kariszkus laukus 
Europoje, iszreikszdamas savo 
nuomone buk Vokiecziai mano 
sugriauti Ryma lyg pamatu 
kaip tai padare su Neapoliu 
priesz jo apleidima.

“Amžinam Mieste”, kaip ta
sai miestas yra vadinamas, 
vieszpatauja didele nerimastis 
ir baime ir kas gali, bėga isz 
miesto, kuriame kas diena už
eina didesnis badas nes Vokie- 
c-ziai užgriebineja viską kas 
tik duodasi paimti.

Ryme randasi brangiausios 
užliekos del viso svieto ir jeigu 
mano sugriauti miestą tai butu 
didele blede del viso svieto. Vo
kiecziai panasziai padare ir su 
kitais miestais, priesz ju aplei
dima, sunaikindami viską be 
jokios mielaszirdystes.

Popiežius stengėsi iszmelsti 
Vokiecziu kad paliktu miestą 
Ryma cielybeje ir kaipo 
“Szventa Miestą” ir kad pa
liktu visas senoviszkas lieka
nas cielybeje. Badai Vokiecziai 
jau pradėjo apipleszinet mies
tą isz visokiu brangenybių ir 
senoviszku užlieku.

Ant didelio laivo plau- 
kenczio isz Ameriko in Europa 
randasi apie 250 tukstancziu 
laiszku ir 600 maiszu visokiu 
laikr^szcziu.

London — Apie keturi mili
jonai Vokiecziu jau likos už
muszta szioje karėj e ant viso
kiu karišku lauku arba du syk 
tiek kiek Pirmutinėje Svietine- 
je Karėj e. Isz tojo skaitliaus 
žuvo 3,600,000 ant Rusiszko 
frunto. Ministeris Selborne ap- 
reiszke buk da milijonai karei
viu žus pakol Vokiecziai susi
pras ir atsinores jiems tolimes 
nes kares.

Vokieczei Paėmė 5,000 
Žmonių Varszavoj

London — Lenkiszkas infor
macijų bjuras pranesza buk 
Vokiecziai pradėjo medžiokle 
ant žmonių Varszavoj, areszta- 
vodami daugiau kaip penkis 
tukstanczius žmonių, nuszau- 
dami tuos, kurie stengėsi pa
bėgti. Likimas tuju, kurie likos 
aresztavoti yra nežinomas. 
Priežastis tosios medžiokles 
buv onužudymas keliu Vokisz- 
ku kareiviu per Lenkiszkus pa
triotus.

Vokiecziai Neteko
6,500 Eroplanu Ant

Mediteranu Mariu

Algerija — Allijentu kami- 
sija pranesza buk Vokiecziai 
neteko daugiau kai 6,500 viso
kiu eroplanu in laika 11 mene
siu, nuo kada Allijentai pribu
vo in Žiemine Afrika. Ant Ita- 
liszku lauku likos surasta 1,245 
sudaužyti Vokiszki eroplanai 
kurie likos nuszauti per Alli- 
jentus. Isz tuju 697 buvo Vo
kiszki o 566 Italiszki eroplanai.

------------□------------

“Meilingas” Pasielgi
mas 68 Metu Moterėles

Chicago, Ill. — Apsivedus 
su juo tik viena meta adgal, 68 
metu amžiaus Mrs. Edviną 
Sperling skundžia savo vyra 
ant persiskyrimo ir kad jis jai 
duotu mėnesini užlaikyma. Bet 
vyras pasiprieszino priesz jos 
užlaikyma, tvirtindamas, kad 
ant to nesutiks nes jo pacziule 
žveriszkai pasielginejo su juo. 
Už mažiausia daigteli pacziule 
inpuldavo in pasiutima ir plak
davo ji kaip szuni kad negalė
davo pasikelt isz lovos per kė
lės dienas. In meta laiko su
daužė ant jo pakauszio 263 to- 
rielkas, 19 puodu, 47 stiklus ir 
4 elektrikines lempas. — To
dėl laikas tokiai porelei persi
skirt !

BJAURUMAS
VOKIECZIU

Szaudo Žmonis, Degina Na
mus, Naikina Gyvulius Ir Ge- 
ležkelius;^ Karkove Užmuszta 
14,000 Žmonių; Berline Už

muszta Daug Žmonių
Didele bomba eksplodavojo 

bankoj, viduryje miesto Nea- 
poliaus, užmuszdama 30 žmo
nių. Taja bomba padėjo Vokie
cziai priesz apleidima miesto.

Didelis skaitlis Allijentu ero
planu užlėkė ant vidurines da-
lies Vokietijos, sunaikindami 
daug kariszku dirbtuvių. Daug 
žmonių tame užklupime likos 
užmuszta ir sužeista. Eroplanu 
ir amunicijų dirbtuves likos 
suteszkintos ant szmoteliu. Al
lijentai vela bombardavo Vo- 
kiszka miestą Hanover kaipo ir 
Berlina kur padare milžinisz 
kas bledes. Berlyne užmuszta 
keli szimtai žmonių ir daugelis 
sužeista.

Ant Pacifiko Japonai bandė 
užklupti ant Amerikonu ir at-

U Ilgiauses tiltas ant svie
to randasi Koloradoje kuris ei
na per Salt Lake ežerą. Turi 
26 mylės ilgio.

LONDON — Vokiecziai buvo priversti 
apleisti Volturno pakalne ir trauktis in sauges
nes vietas aplinkinėje Venafro. Priesz apleidi
ma tosios aplinkines, Vokiecziai nutarė sulygin
ti miestelius su žeme: sudegino visus namus,

i suszaudydami gyventojus ir gyvulius, suardė 
visus geležinkelius ir dinamitavo kelius, sude
gindami visa sziena ir žodžiu, nepaliko nieko 
paskui save. Dabar Vokiecziai apsistojo aplin
kinėje Massico, 83 mylės nuo Rymo.

Rusai paėmė svarbu miestą Melitopol, ei
nant ant Krimejos ir supliekė ketures mylės Vo
kiecziu prie Dniepro upes. Daug Vokiecziu liko 
czionais užmuszta ir daug kariszko materijolo

imti Finschafen bet likos at- 
muszti su didėlėms bledems ir 
beveik visi Japonai likos isz 
muszti, palikdami daug viso 
kio kariszko materijolo ant ka
res lauko.

Amerikonai suszaude 60 Ja-
poniszku eroplanu ir viena lai
vą prie Rabaulo. Daug Japonu 
likos užmuszta.

Tukstancziai Allijentu ir Ja
ponu susirėmė kruvinam mu- 
szyje artimoje Finschaven, 
Naujoj Gvinoje. Szimtai karei
viu žuvo tuose musziuose.

Prie Volturno Vokiecziai li
kos smarkiai sumuszti. Allijen
tai paėmė da asztuonis mies
tus, einant ant Rymo. Prie San 
Stefano atsibuvo keli smarkus 
musziai su Vokiecziais.

Popiežius Pasiūlė Isz- 
pirkti Žydus Nelaisvėj

London — Popiežius ir auk- 
sztos kilmes moteres pasiūlė 
150 kilogramu aukso ant isz 
pirkimo Žydu kurie yra laiko
mi per Vokieczius nelaisvėje 
Bari. Tieji Žydai randasi bai
siam padėjime ir kankinami ir 
marinami badu.

paimta. Taipgi trys smarkus musziai atsibuvo 
Balkanuose isz kur Vokiecziai turėjo prasi
traukt in szali Fiumo. Rusai prie Dniepro vela 
uždavė Vokiecziams smarku ypa, paimdami ge- 
ležkeli arti Pajayetka isz kur Vokiecziai ketino
traukti in Dniepropetrovska. Rusai nusiyrė ve
la ant szesziu myliu, užimdami geležkeli Krivoi 
Rog. Daug Vokiecziu likos czion užmuszta.

Daugiau kai 14,000 žmonių likos užmuszta 
Karkove kada Vokiecziai užėjo ant tojo miesto 
24 d. Augusto. Szimtai vyru, moterių ir vaiku su
varyta in sena fabriką, iszkasta didele grabe, vi
si sustatyti prie jos ir suszaudyti po tam užkasti. 
Buvo tai baisi skerdyne nekaltu žmonių.

Penkta Amerikonu armija nusiyrė ant ke
turiu myliu prie Volturnos upes paimdami de
szimts miestu, nors Vokiecziai smarkiai atsi- 
spyrinejo. Prancūzai tame muszyje prigialbine- 
jo Alli jentanis.

U Kada Norvegioj darbin
inkai aplaiko mokesti tai ta 
diena saliunai buna uždaryti o 
bankos atidarytos.

— Pakrascziuosia Kalifor
nijos praeita meta likos iszim- 
ta isz mariu perlu verties ant 
800 tukstancziu doleriu.



—
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Kas Girdėt
toji baisi liga likos numažinta 'BRAZILIJOS SVAR- 
'ant 75 procento. Keturesde- 
szimt metu adgal džiova buvo 
svarbiausia liga Amerikoj o 
dabar ji stovi septinta eilėje.

1 BA SUV. TAUTOMS

’’ Hugh Morrow, kuris nužudė Bet ji vis da užmusza daugiau 
savo mylima, dvideszimts me-!ypatu> tarp 15 lyg 45 metu, ne 
tu adgal, mirė ana diena vals- kaip -kita kokia liga.
tiniam kalėjime, Oklahomoje, j 
sirgdamas szirdies liga. Dirb Amerikonisžki daktarai Ame-

Brazilijos prisidėjimas prie 
Suv. Tautu sziame kare yra 
trigubai svarbus.

Pirma, jis aiszkiai sugriovė 
Aszies propagandistu ilgas ir 
nepaliaujamas pastangas pri-

damas kalėjime kaipo amatnin- riko j praeita meta uždirbo l,-1 vilioti Lotynu Amerikos Res- 
kas per tiek metu susiezedino 087,700,000 doleriu, gydinda-J publikas prie Hitlerio szalies. 
jis 15 tukstaneziu doleriu. — !mi ligonius, arba daugiau ne i Tie propagandistai ir penktos 
Matyt jog ir kalėjime paezedus kaip advokatai i. --------------o------ ---------- -
žmogus gali dasidirbti turto * Paprastai daktaras turejo pel-1 dais g’azdino ir kalbino Pietų 
kuriuomi negali ne pasidžiaug
ti.

indust rijos arba iszdirbystes 
szalis Vakaru Žemyne. Per 
praeitus dvideszimts metu jos 
iszdirbystes žymiai padidėjo.' Iszsirinkife isz sekanezio katalogo už SI vertes knygų, prisiuskite tik 
Ji gausiai aprūpinta gamtos! 
turtais. Manganezo ir geležies j 
kasyklos pristato puikiausios 
ruszies žaliu medžiagų ir Bra-' 
zilija tapsta svarbi iszbnbeja kus 
plieniniu daiktu.

Nesenei valdžia pradėjo or- 
’ ai vi u fabriką.

ir dentistai. kolumnos agentai visokiais'ba

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui- 
—i apraszymas, didele knyga, 
puslapiu. 

No. 102 
minaliszka 

j No. 103 
anglimi, pirmutines

anglies rezervai pasiekia pen- vejksiais, 177 dideliu puslapiu.

no $8,524 bet didesne dalis tuju 1 Amerikos Resipublikas priside- 
dakaru turėjo tik ipo 2,000 do- ti prie ju.
leriu ir daugiau o kiti ne tiek Antra, Suv. Tautos dabar tu- 
neturejo. Apie deszimts dakta- ri Allijenta kurio rezursai, ka-Didele visztele ant S. E. 1 ,

Hough ukes, Pol'k City, Iowa.'™ turėjo metinio pelno po 10 riszka stiprybe ir strategine 
' tukstaneziu doleriu ant meto. Į pozicija daug padės.padėjo kiauszini kuris iszrode 

kaip Italijos žemlapis — cze'ba- 
tas. Ant vieno galo tojo czeba- 
tinio kiauszinio yra litara “ V ” 
kas reiszkia kad Vokietija seks 
Italija nupuolime galybes.

Pianistas, kuris ketino pa
linksminti 22 gubernatorius, 
laike bankieto, neatėjo paženk-

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

pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 pusUpiu .....................................15c

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

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

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

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

No. 166 Trys istorijos Surius 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 maikakerezio. 121 
puslapiu ..............................................25e

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........... 25e

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

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

No. 175 Pasiskaitimp knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudraa 
Piemenlis; Is? ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai; 
Preke

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

; imta isz Lietuviszku užlieku. Su

404 
50c 
kri- 
35c

isz 
isz- 
pa- 
35c 
Ne-

44 pus. 15c 
istorijos apie

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

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

No. 129 Keturios
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 
oacziuo’as. 76 puslapiu................. 20c

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

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

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

No. 140 Keturios istorijos 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

Not 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu 

..........................15c
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu........................... 15c

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

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

No. 147 Trys istorijos apie Raga
na; Keliauninką Joną, Vaikinas 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- 
. kte akmenoriaus; Klara; Nuspręsta

sis; Ant keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................15c
No. 151 Penkios istorijos apie Vai

tas Sz’dlpikas; 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 ............................................

No. 155 Puiki istorijos apie Sza 
kinas nedora žydą. 136 pus....25c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka-

kis bilijonus tonu.
Jos kalnuose randama man- 

ganezo, mikos, kvarezin, auk
so, geležies, vario, cino, iszdir- 
byseziu deimantu, akmens 
anglies, žibalo, chromium, va
nadium, bauxite ir nikelio. Su
tartis tarpe Brazilijos ir Suv. 
Valstijų pagreitina pristatima 
gumos ir daržovių aliejaus, ku
riuos pirmiau gavome isz To
limu Rytu. Szibendra-darbyste 
veiks netik karo laiku, bet ir 
po 'karu.

Geografiniai Brazilija yra 
milžiniszlka ir invairi szalis. 
Jos teritorija yra truputi ma
žesne negu puse viso Pietų 
Amerikos kontinento. Yra 
faktas, kad Brazilija yra viena 
isz didžiausiu szaliu pasaulyje 
isz aipie 3,300,000 kvadratiniu 
myliu, už ja didesne tik Britu 
Imperija, Francija ir jos pri
klausomos žemes, Suv. Valsti
jos ir jos nuosavybes, Rusija ir 
Kinija. Ji yra didesne negu 
visa Europa, iszskiriant Rusi
jos. Milžiniška Amazon Upe 
apie 4,000 myliu ilgio yra di
džiausia upe pasaulyje. Okea
no laivai gali plaukti net 2,500 
myliu jos ilgi.

Brazilija buvo Portugalu ko
lonija. Nepirklausomybe pa
skelbta ir be kraujo tapo ne
priklausoma Rugsėjo 7 d. 1822 
mete, kada jaunasis Prince Re
gent, Don Pedro, neleido gry.ž- 
ti po Portugalijos kontrole. 
Teismas Lisabone insake Don 
Pedro gryžti bet jis prislėgė 
iszlaisvinti Brazilija, ir kada 
jis tapo jos galva, jis sake: 
“Lai nepriklausomybe ir mir
tis buna musu priežodis, žalia 
ir geltona musu spalvos.” Ir 
taip lyg sziol yra.

Brazilija jau ilgai stovi už 
žemyno solidarumą ir bendra- 
darbavima su kitoms Amerikos 
respublikoms ir su Tautoms 

■ VU, yra antras Vakaru Žemyne, j aP«inti Va!ka™ PasaalL Szia‘ 
1 tik Suv. Valstijos ji pralenkia, j 

Brazilijos oro jogos žymiai

Treczia, duoda kitoms Pietų 
Amerikos szalims centra, ap-Mes geidžiame isz tikros du-

szios kožnam inkvepti kas yra link kuri ga'lima stipriau in- 
neatbutinai žmogui reikalinga steigti tvirtesni solidarumą 
bet kas isz to, kad visi kiti ty- Pietų Amerikos kontinente.
Ii, norėtu visus žmones laikyti
kutulije o jeigu jau kada pra- Pietu Amerikos tauta, kuri pa
deda pražiūrėti, tai vela kokia skelbė kara priesz Vokietija 
kvaraba in juos inlenda. Szia- pirmame pasaulio kare. Yra

Brazilija buvo v ienintine

linta valanda Tada locninin-' ^en v^sas Lietuviu turtas nu- pirma Pietų kontinento szalis
kas hote'lio paprasze savo ku- 
koriaus, William Jenkins, kad 
užimtu jo vieta. Kukorius pra
dėjo grajyt puikiausius szmo- 
telius isz operos 'kaip “Moon
light Sonata,” “Die Meister
singer,” “Der Rosenkavalier 
ir kitus szmotelius isz ko nema
žai nusistebėjo susirinkia sve- 
cziai tokiu loszimu kukoriaus 
ant piano. Po atlikimui savo 
užduoties, kukorius vela prisi- 
juose žiurstą ir nuėjo in kuknia 
prie savo darbo. Jis prisipažino 
buk kitados mokinosi Leipzigo 
Muzikos Konservatorijoj.

Ar skaitytojai žino kad Ang- 
liszkoję Biblijoje randasi 3,- 
566,480 litaru, 733,748 žodžiu, 
1,189 skyrių ir 66 knygos. Žo
dis 1 ‘and” yra pavartotas 46,- 
000 kartu.

ėjo ant szunc uodegos. 'paskelbti kare priesz Aszi.
Turime mes ir visokius fele-' Abu priežastis buvo vienoda: 

rius, taip kaip arklei narava,' prieszo submarinai nuskandino 
nuo kuriu negalima atsikratyt (Brazilijos laivus, 
o jeigu tuju feleriu greitai ne
atsikratysime tai ir vargo ne- 
nusi'kratysime o tuo laik “mu
su mylimi patrijotai nuo Lie- 
tuviszkos dirvos” engs 

j mus be jokio susimylejimo.
Per musu tinginuma ir neap-, lengva bombarduoti isz Dakar, 

sukruma, ne vienas naudingas Francuzu uosto Afrikoj, net 
daigtas iszsprusta. . 1,600 myliu nuo Brazilijos.

Per staigumą ir nekantrumą, Jsz militarinio atžvilgio, 
ne vienas biznierius neteko sa- Brazilija turi dideles svarbos 
vo kostumeriu. — -

Ant kazyru ne tik laika gai-
sziname ir sveikatai kenkia Amerikos Respublika gali pri- 
bet daugelis netenka savo tur- stati milžiniszka kariuomenia. 
telio. i Taikos laiku

Per savo nepaezeduma ir menia arba armija isz 400,000 
mėtymą sunkei uždirbto skali- vyru su iszlavintais rezervais, 
ko, likomės nuo svetimtaueziu Bet nuo 1939m. Brazilija labai 
paniekintais. greitai tvarko armija iii stipria

Bėgame nuolatos pas sveti- kovojanezia jėga.
mus su savo plikimais, rodosi Brazilijos laivynas didžiau- 

i kad jie mums juos už dyka duo-1 sįas pietu Amerikoj 1939 mete. 
k.fi_|da. Tas pats ir su Lietuviszkais jį turejo du karolaivus, tris 

biznieiiais, garsina jie savo biz- kruzerius, tris szarvuotus lai- 
ni Angliszkuose laikraszcziuo-j jg naikintuvu ir torpedo 

„ ir keturis submarinus.
iBet su iszvystijimu savo laivu

Brazilija užima strategine 
vieta. Vienoj vietoj jos kran
tas taip toli ineina in Pietu At- 
lantiko Okeana, kad jos terito-

nuoJija yra areziausia Seno Pa
saulio. Tiesa, Brazilija butu

Suv. Tautoms. Isz 45,000,000 
gyventoju szi didžiule Pietų

ji turėjo kariuo-

Sziadien Suv. Valstijose 
vieszipatauja gerove. Žmones 
turi daug pinigu ir daug isz-į 
duoda. Toji gerove, isz prie-1 
žasties kares, apėmė visa Ame-j 
rikoniszka žmonija. Jeigu pri-j . . , ,

. , . , se o savo laikraszcziams iraile- iri™ ;sizruresime gerai tai pamatv-j . . 1 . s laivu i
- .ii • • - J si iszduoti kelis dolerius.Sime jog kada vieni nežino kai . . . ---- ------------ --

iu:+: t.... :! Gyvenkime vienybėje tai mus sfafybe laivynas padidėjo. Bra-
sziadien esame zjĮįj0S tavorinis laivynas padi-

- > — dint a s su suėmimu Aszies lai-

daryti su pinigais, tai 'kiti turi ! 
gerai teminti ant savo centu ir 
turi apsieiti be daug reikalin-i 
gu dalyku. Kompanija North
western Life Insurance parodo 
kaip gyveno Amerikoniszkos' 
szeimynos in paskutinius asz- 
tuonis metus. Mete 1933 pap-

mus su savo pirkimais, rodos i

;kiti guodos, sziadien c ■ 
i kaip paklydia keturkojai, 
įkas tik ant mus pamoja ir už- 
szvilpia tai in ten kreipiamės. 

Bukime paezedus, nemety 
kime pinigus ant nereikalingu išsivystė praeitais kėliais me- 

xuvcLLo x jap- daigtu be kuriu galime apsiei- tais. Pagal sutarti su Suv.
rasta szeimyna, susidedanti iszi^’ X^kl“e Pap’zdl paezedumo i Valstijoms, bomboriai, kovo- 
vyro, paezios ir dvieju vaiku,! 11U°U a'‘ Aia >U o trumP% tojai ir lavinimo orlaiviai ap- 

.rūpinti ir dabar oro jėga tapo J 
milžiniszlkas svarbus dalykas a 

i apsaugojime Brazilijos. Gali-' J 
I ma .pakeisti szimtus oro stoeziu t I [  J
;kurie buvo vartojami civilinei a 
'aviacijas militariams reika- 4 
lams. Brazilijos oro jėga jam $ 
pasirodė kada nuskandino ą 
Aszies sulbmarinus.

turėjo paprastai 120 doleriu in- 
eigos ant menesio. Tada toji 
szeimyna iszdavinejo: $30. ant 
pragyvenimo, $20 ant drapa
nų, $24 ant namo, $8.50 ant ku
rio ir szviesos, $10 ant insziu- 
renc ir $27.50 ant kitokiu isz- 
laidu.

Ir taip metas nuo meto kasz- 
tai užsilaikymo, pragyvenimo, 
padidėjo ir daejo lyg 1943 me
to toje paezioje szeimynoje ku
ri aplaikydavo po $120 ant me
nesio ir gerai gyveno, dabar 
iszduoda $51.28 ant pragy veni
mo, $27.35 ant drapanų ir už 
viską moka dabar brangiau o 
prie to reikia da pridėt padot- 
ka nuo ineigos. Mėnesinis už
darbis tosios szeimynos daejo 
lyg $230.51, beveik du kart 
tiek kiek 1933 mete ir da galė
jo suezedyt 55 dolerius ant me
nesio.

me laike apaugsime plunksno
mis gerbūvio.

Skaitykite “Saule
Sieniniai Kalendoriai, 23% 

coliu ilgio - 15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas: 
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

Džiova užmusze 60 tu'kstan- 
pziu ypatų praeita metai nors

No. 104 Trys istorijos, apie 
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. z5

No. 106 Penkios istorijos, apu 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 

iDorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu ................20c

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinusi 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- 

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

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel- 
nais; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg- 
szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke .................................................. 15c

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus. .. ,15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu .................................... 15c

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

No. 123 Septynios istorjos apia 
Stebuklingas zerkoias; 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-

j apginti Vakaru Pasauli.
klien ji yra tauta kareje, ir ji 
pasiryžus padėti sunaikinti vi
sam laikui Aszies pavoju nau- 

jjam pasauliui. —C.C.A.U.

Keletą Juoku ir Paveikslo.
...................................................15o

Adresas: y
Saule Publishing Co., 
Mahanoy City. Penna

Geri Patarimai

... iBrazilija netik strateginiai * 
ir militariai svarbi Suv. Tau- Ž 

A toms, bet jos ekonomine jėga a 
ir natūralūs rezursai daug Į 
reiszkia. Jos žeme vaisinga ir z 

. v. '* Brazilija gali pristatyti milži- S 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne įn*s^as sumas maisto ir strate- j 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 ginęs medžiagos. Brazilija | 
metu, Pamokinimai, Apie boba1 produkuoja daugiau kavos ne- « 
ka negalėjo savo liežuvio su 
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan
iszka Lazdele, Teisybes ir Be
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at- 
ba kaip ir visos Bobos. 150. 
"SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

ISTORIJEapie Ila isz ma 
-----------------  iszo iszlins, Al 
y va in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti

arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir...
RASZYMO

gu bile kita szalis pasaulyje. Ji į g4 py. 5j[7c0|
Tiktai, 10c.

RAUDONOJO KRY
ŽIAUS VEIKIMAI

UŽSIENYJE

ru kliubus ir poilsio centrus. 
Nuo Icelandijos, aplink pasau
li, lyg Alaskos isz viso 290 to
kiu insteigu dabar veikia. Ka
reiviai paliuosuoti nuo pareigu 
aprūpinti lovoms, geru maistu

Vienas isz geriausiu biznie
rių New Yorke, turėjo sekan- 
czius gerus 'patarimus kuriuos 
nesziojosi su savim ir kožna 
diena juos skaitė:

Niekados netinginiauk.
Nedaryk daug prižadėjimu.
Nuolatos kalbėk teisybia.
Niekad nekalbėk piktai apie 

kitus.
Draugauk su gerais draugais 

arba su nieikuom.
i Buk teisingu pirm negu busi 
duosningu.

Is'zipildinekie visados savo 
prižadėjimus.

Pirma uždirbk pinigu, paiko! 
juos praleisi.

Užsilaikykie pats sau slap
tybes, jeigu kokias turi.

JO

Raudonojo Kryžiaus kliu'b- 
mobiliai aptarnauja tuos, ku
rie negali atlankyti tas ‘leave’ 
vietas. Jie aplanko tolimas 
oro vietas, ir kitus avanpostus 
kur kareiviai gauna užkan
džiu, kavos, cigaretu, gurno ir 
szaltakoszes [Ice-Oream]. Kai 
kurie kliubmobiliai aprūpinti 
su kino maszinoins [motion 
pictures] fonografo plokszte- 
lems ir kalbetuvu sistemoms, 
knygoms ir kitais daigtais.

Apart darbininku, kurie dir
ba sziuose kliubuose ir kliub- 

I mobiliuose, Raudonojo Kry- 
■ žiaus atstovai tarnauja musu 

toms informacijoms Raudonojo' Pulkams> kur 'tik
o-de jo ■ Lk jiems padėti. Jie raszo 
° ' | laiszkus vyru tszeimoms ir tei-

j kia visokia kita pagialba musu 
kareiviams ir laivoriams. Isz- 
lavinti Raudonojo Kryžiaus 
darbininkai dirba prie medici
nos vienetu. Jie aplanko su
žeistus, tvarko palinksminimo 
programas jiems ir daro viską 
juos palinksminti.

Apie 700 Raud. Kryžiaus dar
bininkai, visi puikiai iszavinti, 
dabar dirba ligoninėse užsie
nyje.
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Skyrius, Washington, D. C.

Nepaisant
Amerikos pilie- 
tystes—jis gimė 
Chicagoje priesz 
23 metus—Leo

nardas Ticcoli buvo Italu ka
riuomenėje arba armijoj. Su 
Italijos pasidavimu, kaip kiti 
Italai, jis tapo civilis, ir vienas 
isz jo pirmųjų pareigu buvo 
bandyti sužinoti kas atsitiko 
su jo broliu Filipu, kuris tar
navo Amerikos kariuomenėj. 
Leonardas nuvyko pas Ameri
kos Raudonoj Kryžiaus veiki
mu direktorių, arti jo namu Si
cilijoj.

Leonardas atsiminė vienetą 
kurioje brolis tarnavo. Su i
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augina labai daug vatos, kornu A 
ryžiu, kakao ir tabako. Jos gy- £ 
valiu ūkis svarbus, turi dau- * 
giau negu 94,000,000 gaivu. Ji 
augina visokiu rusziu vaisiu. 
Besėklis apelsinas pirma karta
pasirodė Brazilijoj. : Pirkite Apgynimo Czedinimo
Brazilija yra antra didžiausia, Bondus ir Markes.

“SAULE ” 
į MAHANOY CITY, PA.

Musu Skaitytojams!
Siuncziant pinigus per ban

kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridėkite deszimts centą, 
prie paskirtos sumos nes musU|^e joj<į 
bankos reikalauja deszimts a;P;|;inc
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada siunsite czekius 
arka ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderius 
per paczta, tada pacztas neima 
'ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

Kryžiaus direktorius 
greitai, pasiekti jo broli ta
me pat. vienete. Atsakymas 

' gautas kad Filipas sveikas, ir 
kiu nelaimiu pergyveno 

Sicilijos kovas. Leonardas su
jaudintas kuogreieziausia bego, 
namo praneszti tėvams apie 
broli.

Ta pasaka tik pabrėžia dar
bu kuri Raudonasis Kryžius at
lieka su musu ginkluotoms jė
goms. Kiekvienoje svarbioje 
“leave” vietoje, Raudonasis 
Kryžius insteige tarnybos-vy-
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Gyvenimas Vargdienes
:: Ko Ji Per Visokius Kentėjimus Dasilauke ::
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£>' (Tasa)

Toji dora mergaite, toji susi- 
mylejimo verta nelaiminga 
afiera netikusios neapykantos, 
kuri nedave ant to jolkios prie
žasties, ‘butu tuo jaus numirus 
isz rupesties, jeigu ne'butu ra- 
du budo susiraminimo, szven- 
tam tikėjime. Tikejimas-gi in 
teisingiausia sudžia, Dieva, da- 
davė jai narsumą kentejime. 
Vienok neatauszo karsztoje 
meileje to geradejingo Viesz- 
paczio, kuris daugiau kentėjo 
nekaltai kaip ji. Priskubino vi
som pajiegom prie aukso anka- 
ro vilties, idant tas jos nelai 
meje ir kentejimuose daleistu 
jai skenst ir žūt o geriausio Tė
vo danguose isz gilumos melde 
idant susimylėtu ant jos.

Nors stojo ji priesz rustu sū
dą, nors netikia Budintojai 
priesz ja liudijo, nors žinojo 
jog ji gali daug pikto padaryt, 
vienok prie savo nekaltybes ir 
atsidavime Dievuje, nieko ne
bijojo ir kerszinimu nepaiso. 
Ant visu klausymu malszei at
sakinėjo, be jokiu painiu, tei
sybe kalbėjo jog sudžia per 'kė
lės sanvaites kvotimo nieko ne
galėjo iszgaut. Vienok, negalė
dama kaip kitaip apsudint ne
kalta Ema, nors tiek apsudijo 
jog yra nužiūrėta vagystoje.

Apskelbikai labai norėjo 
idant toji mergina butu gerai 
nukorota ’bet negalėjo davest 
nes ant vogimo nebuvo jokiu 
davadu. Ema-gi nesinesze su 
savim ceikio isz namu Werne- 
rio kada ėjo pas kitus, tai po 
jos iszejimo galėjo branzalietai 
kokius nors ‘budu gautis in ta 
suriszta ceiki.

Ant to viskas pasibaigė ir 
Ema likos liuosa.

Czia kožnas gali sau insivaiz- 
dinti džiaugsma Emos su ko
kiu ji apleido kalėjimą in kuri 
isz daleidimo Dievo buvo pa
talpinta. Gryžo ji linksma na
mon

Bet ne ežia pabaiga sunkiu 
kentejimu varingos sieratos. 
Paskubino ji pas savo kaimin- 
ka, tikėdamasi ja rasti ir pasi
dalinti su ja linksmybe. Bet 
czia vela antras smutkas, Blan- 
kiene jau nebuvo ant svieto! — 
silsejosi toji gera antra motina 
ant kapiniu. Erna nuo verksmo 
negalėjo susilaikyt, ypacz ka
da dažinojo jog isz rupesties 
po tam atsitikimui numirė ir 
dabar mistino jog visas svietas 
ja apleido.

Isz tikro, kada pamislysi ant 
vargu Emos o gerai neužsista- 
navysi ant mokslo szvento ti
kėjimo, tai rodos Apveizda už
sispyrė ant prispaudimo siera
tos; nors tai buvo viskas mieriu 
jos palaiminimo. Vienok yra 
tai skaudus mėginimas ant to 
svieto! Pirmiausia pražuvo jos 
tėvas, kuri mažai pažinojo; ve
la motina, kuria už visa ka my
lėjo ant svieto. — Neteko ir sa
vo geriausio gilobejau’s, kuris 
nesigailėjo pinigu ant užau'gi- 
nimo ir iszmokinimo. Dabar ne
teko geriausios a šabo s, kuri 
pridavė galinga ranka ir rūpi
nosi kai]) tikra motina apie sa
vo kūdiki! Kad taip kita ne 
Ema, tai butu isz rupesties' 
smerti pasidarius, vienok ji

atsidavė valei ir mielaszirdys- 
tei Dievo ir visiką kantrei pa- 
nesze ka tik ant jos užleido. Tu
rėjo savyje tuosius Iszganyto- 
jaus: “Kas tęva arba motina 
geriau myli ne kaip mane, arba 
ne ims kryžiaus ant saves ir 
ne eina paskui manes, ne yra 
vertas.

Dabar apsukri mergina pasi
ryžo užsiimti vela, siuvimu. — 
Bet nelaiminga Ema, ar-gi tu 
nežinai jog tavo nevidonai be 
paliovos kasa po tavim duobes 
ir jeszfco visokiu budu kanki
nime tavęs!

Czia prakeikta AVerneriene 
su savo nedora duktere nemie
gojo naktimis tiktai nuolatos 
mistino kad tik kaip nors Erna 
nužemint priesz svietą. Kur 
tik nuėjo, visur visaip 'kalbėjo 
ant paniekinimo nekaltos mer
ginos, jog niekas darbo nedave 
ir tosios geriausios ponios, ku
rios pirma ramino, sziadien 
atszale ant jos praszymo.

Czia jau dabar nelaiminga 
Ema suvis 'likos apsieratinta ii 
suvis biedna. Malonėjo dirbti 
bet darbo neturėjo nes visi at
sitolino nuo jos ir durys priesz 
ja uždare. Norėjo eiti už tar
naite bet niekas nepriėmė kai
po nužiūrėta. Visur pirsztais 
kaisziojo kaip ant dideles nusi
dėjėlės.

Gali tikrai kalbėt jog toji 
mergaite buvo cieloj aplinki
nėj vargingiausia už visus 
žmones o tai isz priežasties ne
doru žmonių, kurie užsispyrė 
nekata prapuldyt o tiktai ne
dorus AVernerei kurie dege ne
apykanta ant tos mergeles ir 
atidarė vartus ant jos pražū
ties.

Ema jaute gilumoj savo du
slios dideli sopuli savo nelai
mes. Savo sieratysta, savo 
verksmingam nuliudime, pati 
viena ant vargingo svieto, jo- 
kis nesirado augintojas, kuris 
ja apgintu ir nors rodą pastip
rintu. Per ka-gi atsidavė su 
tikru tikėjimu Dievui, kuris 
Jam atsiduoda buna suramin- 
toju; atsidavė suvisu Tėvui 
Dangiszkam, kaipo tikra duk
tė o tai pagal prižadejima Isz- 
galnytojaus: “melskite, o bus 
jum duota; jeszkokite o rasite; 
baladokite o bus atidaryta.’' 
Tas tai buvo vienatiniu jos su
raminimu kentejimuose, ko su 
atsidavimu melde.

Viena vakara, kada apleista 
Ema mislino apie savo praeita 
gyvenimą, atėjo jai ant mislies 
sapnas kuri turėjo kiauliny- 
czioj. Atsiminė sau ant žodžiu 
szv. Ottono ir tarė: “Tu didis

:: Naujos :: 
Mikaldos 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.

patrone sieratu, man, vargdie- pasiryžo, prisidkyrus ,prie pai
nei pasirodei; aeziu Tau Dieve, ko keliauninku, drauge traukti 
jog maine ta ja malone apteikei; in Amerika. Del to-gi pradėjo 
Tu szventas patrone ir dabar rengtis. Reikia žinot jog per 
bukie mano užtarytoju priesz'savo apsu'kruma turėjo sudėjus 

, jog ant keliones 
buvo invales. Tuo kart nusida
vė ji ant kapiniu idant atsisvei
kint su asa'bom mylimom, jos 
szirdžiai, su motina, Ekenbit-| 
neriu ir Blankiene o su kuriais 
ketino pasimatyt ant sūdo Die
vo.

Žmones, su kuria Ema keti- 
Vos no keliaut in Amerika, buvo tai) 

ūkininkai kurie su džiaugsimu i 
apleidinejo ukes nes ketino 

verks-' Amerikoj būti ponais. Erna pa
žinus teisingus ir atvirus žmo
nes, greitai su jais apsiprato. 
Už keliu dienu radosi mieste 
prie mariu ir už keliu dienu sė
do in laiva. Ema su džiaugsmu 
puolė ant keliu kada jau buvo 
laive ir melde Dievo laimingos 
keliones. Morta, tai yra mer
gaite, vienu žmonių, kurie su ja 
drauge keliavo, perimta pri- 
klodu pabažnumo, klaupė s'zale 
Ernas, sudėjo savo mažas ran
keles ir su aszaromis drauge 
meldėsi. Po pabaigtai maldelei 
Ema prispaudė prie saves sze- 
sziu metu mergiuke ir buezia- 
vo. Alaža mergaite, apsipratus 
su Ema, iszdryso klaust, kam 
ji taip mdldesi? Tolkis atviras 
klausymas, isz nekaltu lupu 
miergaites, labai puolė Emai in 
szirdi ir negalėjo ji atsidžiaugt 
isz tos mergiukes. Nuolatos- 
prie saves laike ir sumanė per 
taji laika keliones ja mokinti. 
Tėvai mergiukes labai tuomi 
džiaugėsi ir buvo del Emos la
bai paguodingi. Visi ja laike už 
augsztesne asaba už save ir 
augszto mokslo mergina, nors 
prasti žmones bet Ema tuomi 
nesiaugsztino ypacz su kožnu 
kalbėdavo ir melde idant neva
dintu ja panaite, tiktai tiesiog 
vardu — Ema.

Alaža Alorta trumpino jai lai
ka kelionėje ir nuolatos su ja 
draugavo ir ne tėvu nežiūrėjo. 
Ema moikino mažiuke Alorta 
visokiu maldų ir nekuriu arti
kulu Szv. tikėjimo ir mokino 
dorybes. Alortuka, pagal savo 
jaunu metu, gana buvo iszmin- 
tinga ir kartais užklausdavo 
navatnus klausyimus, kaip vie
na karta paklausė:

— Ar tu turėjai namieje kar
vių, jauieziu ir arkliu?

— Ne! Asz siuvau ir siuvine- 
jau visokius siuvinius.

— O kas tau suvežė javus in 
kluoną ?

— Asz, mano kūdiki, neturė
jau jokios dirvos.

— Ar ir tavo tevelei neturėjo 
dirvos ?

Ant to klausymo stojo Emai 
aszaros akyse ir ji pradėjo 
verkt. Prispaudė mergiuke 
prie saves ir atsake: — Alano 
Alortuka! mano tevdlis ir moti
nėlė senei pas Dieva.

— Tai kam juos palikai pas 
Dieva? Kodėl su savim nepa
ėmei?

— Kad jie numirė! O kas 
Dieva myli tai po smert eina in 
dangų.

— Ar ten gražu ?
— () gražu! gralžu, mano Alor- 

;tele! Ten daug gražiau kaip pas 
Į mus nes in ten eina tiktai pa- 
bažni, dorus ir paklusnus žmo-l 
nes.

i— Asz ir-gi noriu būti dan
guje!

— Taip, mano kūdiki, ir tu' 
gali in ten gautis, jeigu mokiu-j 
siesi klausytie teveliu ir Dievo 

! neužmirszi.
— Asz ta viską ‘padarysiu.

I 
geriausia dangiszka Tęva del tiek pinigu 
kurio tarnauji; paremkie mane 
varginga sierata kuri reikalau
ja tavo paszelpos. Stiprink ma
ne idant nepablustau ant tos 
aszaru pakalnes.

Po tam szventam dūsavimai 
ir atsidavimui po apgloba szv. 
Ottono, jog kada gule ant at- 
silsio, saldžiai užmigo. . 
akis sapnas užvėrė, sztai stoju 
priesz ja szv. Ottonas ir tarė: 

Dora Ema! tavo 
mingas maldas iszlklausiau ir 
mano praszyma pakėliau pas 
Dieva. Ta nuo geradejingo 
Dievo dažinojau ir tau apreisz- 
kiu. Turi isz czia trauktis, isz 
to o turi in kur kitur keliaut, 
kur apsirinksi sau gyvenimą; 
ten rasi del saves tykumą ir 
džiaugsmu, ten tave laukia 
nuopelnas už visus kentėjimus. 
Tavo kentėjimai yra gana ge
rai žinomi del dangiszko Tėvo. 
Ten del ta vęs užmokestis parū
pintas. Bet tau da vienas ken
tėjimas paženklintas. Ir taip? 
Ar tas mano praneszimas tave 
nugazdino? Nežudyk szirdies, 
nesibaisek! Tasai kentėjimas 
tave pagerins nes tas yra pa
ženklinta nuo Dievo bet užmo
kestis už kentėjimus da toli nuo 
tavęs!

Tai pabaigęs szv. Ottonas pa
kele ranka, palaimino sierata 
ir isznyko.

Ema toje valandoje pabudo 
ir visais sapnas jos akyse sto
vėjo.

III. 1
Aplinkinėje, kurioje kitados 

Erna su motina gyveno, žmones | 
beveik kožnas buvo pasirengia 
keliaut in Amerika, jeszkoti 
del saves giliuko. Kožnas buvo 
paimtas vilczia greito pralobi- 
mo. Pametinejo namus, ukes ir 
gimtvnes kaimelius ir pulkais . < 
susitaria keliavo in svetima 
sklypą, be jokios žinios, ka ten 
veiks ir kokis ten liežuvis. Ėjo . 
kaip akli, mažiausios žinios 
apie tai neturėdami.

Tiek to, visi keliavo bet tarp 
tuju žmonių ir musu Ema likos 
partraukta noru keliones o kas 
labiausia, jog ir jos vienžemei 
arba kaimynai keliavo, nors 
iszsižadejo ukiu ir namu bet 
Ema neturėjo nieko tai ne yra 
padyvo. O kas labiausia, atsi
minė ant sapno jog: “toli nuo 
czia laukia tave laime, kur tu
rėsi ramu ir puiku gyvenimą; 
jeigu žmones keliavo be žinios 
apie giliuką net in užmari, tai 
Ernai geriaus iszpuole nes per 
sapnu, likos prižadėta ir už tai 
rengėsi su kitais in Amerika. 
Nes ka czia apileista sierata tu
rėjo veikt? Czia visur darba 
atsake; cieloj aplinkinėje likos 
apskelbta. Tosios ponios, ku
rios davinėjo darba, jeigu ant 
ulyezios pasitiko, tai in szali 
kreipėsi, kad tik nepasimatyt. 
Tai ne dy vai jeigu Ema su ki
tais rengėsi keliaut. Kitus, po 
teisybei, vede in Amerika aklas 
giliukis 'bet Emai kitokia dova
na lauke. Neturėjo po kuom 
Ema. veikt o neturėjo draugu j 
ant keliones, — pati viena ji' 
rengėsi in ta antra pus-svieti. 
Po smereziai mylimos Blankie- 
nes, neturėjo ant svieto 'kitos 
prietelkos; ir ka galėjo pradėt? 
Turėjo jeszkoti giliuko užma
ryje.

Pabažna Ema, užlaikydama 
priek tam drūtai žodžius szv.; 
Ottono: “toli, toli!” — misli
no jog tai dabar laikas atėjo ir

ATeno ciciliko Veselka atliko, 
Priesz Veselka ant tikėjimo vi

saip klylko,
Ant galo taip nebagui prisiėjo, 
Kad spaviednes eiti turėjo.

Ant Veselkos ciciliko, 
Daug juoku atsitiko, 

Uoszve pradėjo gaspadoriauti, 
Stula valgiais prikrauti, 
Szolderi rūkyta, apžėlusi, 

Tik pusiau aprūkyta, 
Žiurėjo kas kiek prarijo, 

Visa valgi gerai apsudijo, 
Po bonkute alaus visiems 

padalino,
Visus gerti ragino, 

Bet ne visi norėjo gerti, 
Ne tos sriubos ragauti, 

Tada jaunoji su jaunikiu pa
griebė -bonkute arielkos, 

O pamerge už torielkos, 
Po ruimus vaiksztinejo, 

Paskui kožna sekiojo, 
Kad nors po doleruka surinkti, 

Paskui sveczius laukan 
iszvaryti.

Uoszve su kaczerga prie duriu 
stovėjo, 

Katras mažai davė, per kupra 
uždavinėjo.

Buvo ten ir saldotelis, 
Iszimintingas vaikinelis, 

Kaip' tik gurgules paragavo, 
Tuojau su kaczerga vos ne 

gavo.
Mat 'buvo ten ir vadovas 

ciciliku, 
Aradinamas didžiausiu 

fanatiku,
Isz kito miesto pribuvo, 

Ir ant Veselkos czion pakliuvo. 
Su saldoteliu ginezus pradėjo, 
Pasistatyti su ju'om negalėjo, 

Saldotas cicilika subytino, 
Ant diskusija iszivadino.

* * *
Sztai, ant galo, del vyru ne

kuriu, 
Padainuosiu po szimts 

paibcliu, 
Dainele labai pamolkinanezia,

(Bus daugiau)

Vokietis Kalbasi Su Amerikonais

Szitas Vokietis, kapitonas submarino kuris likos paim
tas per Amerikonus in nelaisve su 30 savo draugais, po pa
skandinimui jo submarine, kalbasi su Amerikonais apie ka-
re ir yra akyvas žinoti kada kare pasibaigs.

Apie pacziules primenanezia, 
Kuria Dcszimts Prisakymu e .vadinu,
Kožnam in ausi skambinu, 

Yra tarp:
I.

Tik viena paezia turėk,
Iii kitas jau nebežiurok,
Nes gali paežiai nusidėti,
O pats. .. ir strėnas palydėt.

II
Ncvadyk paezios kaip ne

pritinka,
Padla ir rup. . . nevady'k, 

0 pats nuo žmonių kvaili gaut.

S z v e n t a d i e n i a i s p a s k a i t y Ik, 
Bet po urvas ne maldinėk, 
Ba pati aszarose mirks, 
O tai kiszcnei džiova sirgs.

IV.
Mylėk paeziule ir guodok, 
Prie sunkiu darini negeniok, 
Nes darbai sunkus nukanky’s, 
Tave begėdžiu kiti vadins.

Ant paezios niekad nesupyk, 
Ir gialbek Dieve — nedaužyk, 
Ba tas in kapa ja invarys, 
O tu patapsi — žmogžudys.

Nelysk prie svetimos bobos, 
Juk tau užtenka ir savos, 
Ba paežiai szirdele skaudės, 
O tu. . . gal kailis nukentės.

VII.
Ncvogk nuo paezios pinigu, 
Del pragerimo ir kortu, 
Ba paeziule turės badant, 
O tau, reikes ubagaut.

VIII
Neplepek nieku ant paezios, 
Kas gal pažemint vardu jos, 
Ba pati tave nemylės, 
Tau szirdi skaudei pradės.

Neleisk paežiai vienai dirbt, 
Kad tave, tingini, maityt, 
Ba pati ne Žydo arklys, 
Juk tu vyras... ne meitėlis.

Kada pati serga, pasigailėk, 
Kaip Žydas kuino nejodinek, 
Ba pati gali užmerkt akis, 
O tu liktum žioplys—naszlys.

* * *
Szituos prisakymus iszsi- 

kirpkite ir pasikabinkite sau 
prie lovos ir atkalbinėkite kas 
vakaras einant gult o Dievas 
jus laimins.

------- i_i------- r
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

PASAKA____
Kas ant ko atsiduoda, tai 

tam Diesis neduoda, — taip 
senovės priežodis yra užsilai- 

| kės. Ir czia pridarėme viena to
kia pasakaite prilyginta prie 
tojo priežodžio.

Viena, karta pasirenge Die
vas su Szv. Petru ant žemes 
idant persitikrinti, ka ten žmo- 

i nes verkia ir kaip pasielgia. 
Kada ėjo keliu, paregėjo isz- 
versta vežimą su szienu o prie 
jo klūpojanti žmogų kuris turė
jo sudėtas rankas ir melde pa
dėjimo Dievo, szitoje sunkioje 
bedoje.

— Tai kokis doras žmogelis, 
— tarė Szv. Petras, — reikia 
jam prigelbet Dieve ?

Bet Dievas buvo kitokios 
nuomones ir atsake:

— Ne mano Petreli, kas ne
sirūpina pats apie tai, kad pri- 
gel'beti jam, tai ne vertas yra 
pagelbos.

Paliko ji ir vela pamate kita 
apvirtusi vežimą su szienu. 
Važnyczia visaip stengėsi kad 
vežimą pakelt.

Pasilsėjus paszauke: — Na, 
vardan Dievo, pradėsiu kelt, 
gal kaip nors pasiseks.

— Alatai, Petrai, — tarė Die^- 
vas, — tas žmogus yra teisin
gas, praszo mano pagelbos o 
pats isz visu pajiegu imasi prie 
daibo, kad asz pats už ji ne- 
dirbeziau, tam verta padėt — 
o pasakęs tai, pagriebė Dievas 
ir vežimą pastate.

Reiketu ir mums apie ta pa
saka neužmirszti.

Ne vienas sako:
Jeigu pats nedirbcziau, 
Tai nieko neturecziau!
Kaip prakaitu lieju

Tai ir turiu.
-----------
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Žinios Vietines
—■ Petnyczioje »zv. Mari

jos Salomėjos.
— Nedelioje pripuola Szv. 

Rafolo, artkaniolo.
—• Ana diena lankėsi re

dakcijoj “Saules” ponia C. K. 
Huot, isz New Yorko, u'žraszy- 
ti savo motinėlei, poniai V. 
Kunigonienoi, isz Frackvilles, 
laikraszti “Saule” nes nuo ko
kio tai laiko jos dukrele apsi
gyveno su motina po instoji- 
miii jos vyro in kariuomene 
kaipo ir keliu 'broliu, todėl 
‘ ‘Saule ’ ’ ja suramina ir ji skai
to žinias apie kare ir užiman- 
czias istorijas. Acziu tamiste- 
lei už atsilankyma.

j—-i Ketvergo ryta, 7:30 vai., 
26 vyrukai iszva'žiavo in New 
Cumberland, Pa., instoti in ka- 
riszka tarnysta kur jiems bus 
induota mandieros ir kitokį 
dalykai rekailiugi kareiviams 
ir isz ten bus jie - iszsiunsti in 
paskirtus abazus.

—• Laisnus ant apsivedimo 
iszeme Juozas Bagdonas, 23 
metu, isz miesto, su pana Mare 
Matala, 21 metu isz New Bos
ton.

■— Petnyczios ryta, 7-ta vai., 
aszkeliaus (46) sekanti vyrukai 
ant peržiūrėjimo in kariszka 
tarnysta in Allentown, Pa.

Petnyczios ryta iszkeliaus 
isz miesto 46 vyrukai in Allen
town, Pa., ant sveikatos per
žiūrėjimo. Tieji kurie bus pri
imti ant kariszkos tarnystes 
bus paskirti in invairius aba
zus. Czionais patalpiname var
dus visu tuju kurie aplaike pa
liepimu stoti ant egzamino.
Mahanoy City, Pa.

Albert W. Labooty 
John J. Lesko 
William J. Maloney 
Joseph Melusky 
Joseph G. Klein 
James H. Knarr 
Francis L. Zagorski 
Joseph R. Ambrose 
Edward R. Shomgard 
•John A. Harvey 
Kenneth J. Weeks 
Thomas J. Smith 
Lloyd 0. Creasy 
Michael Seamon 
Francis P. Isella 
George Simco 
Daniel E. Jones 
Michael W. Pazdrey 
John E. Waring 
Thomas A. Flook 
Edward W. Shultz 
Anthony G. Aurini 
Cyril P. Kufrovich 
Francis M. McElhenny 
Edward W. Puck 
Charles W. Meldish 
Floyd A. Defrehn 
Edward J. Kaier

Bowmans, Pa.
John F. Museouskey

ATSKAITA
29-TOS LIETUVIU DIENOS 
RUGPtUCZIO (AUG) 15, 1943 

LAKEWOOD PARK, PA.

PARDAVIMO 
INEIGOS NUO GUZIKELIU

Szv. Petro ir Povilo,......... $
Tamaqua, Pa..................... 23.02

Szv. Pranciszkaus,..............
Minersville, Pa................. 16.50

Szv. Juozapo, ........................
Mahanoy City, Pa...........  10.00

VISO ................................. $ 49.52

KITOS INEIGOS
Auto tags, Szv. Petro ir. . . $

Povilo, Tamaqua, Pa. . . 56.32
Nuo programo ir szokiu. . .

(po pietų) ........................ . 171.32
Nuo szokiu (vakare) .... 427.57
Nuo programo knygutes. . 186.50
Lakewood Park Co. auka. . 550.00

VISO, KITOS INEIGOS $1391.71
VISO INEIGU................. $1441.23

ISZLAIDOS
Orkestrą ............................... $ 95.00
Szokiu tax ............................ 27.10
Kalbėtoju iszlaidos ............ 92.00
Rasztininko iszlaidos .... 5.00
Iždininko iszlaidos ............ 5.00

VISO, ISZLAIDU.......... $ 224.10
GRYNO PELNO LIEKA $1217.13

Pasiusta sulyg 29-tos Lie-. $ 
tuviu Dienos Delegatu. . 

nutarimo: .....................
Seserims, Szv. Kazimiero,. .

Newtown, Pa....................... 405.71
Seserimis, Szv. Pranciszkaus

Pittsburgh, Pa................ 405.71
Seserims, Jėzaus Nukry-. .

žiuoto, Elmhurst, Pa. . . 405.71

VISO ISZDALINTA . . $1217.13

Kun. K. J. Rakauskas

i ISZ SHENANDOAH, PA.

' f Igotnas Balczius, mire 
pas savo duktere Violeta 234M> 
E. Lloyd uly., Panedelio vaka- 
ra. Velionis dirbo kasyklose 
ir prigulėjo prie Szv. Jurgio 
parapijos. Paliko dvi dukte- 
res ir viena sunu. Laidotuves 
atsibuvo Ketvergo ryta. Gra
borius Szneideris laidojo.

— Ant laikyto czionais 
anglėkksiu susirinkimo, nutar
ta kad nedirbti Spalio (Oct.) 
29, ant atminties Jono Mitchel- 
]o, pirmo prezidento angieka- 
siu unijos taipgi ketina nedirb
ti laike Visu Szventu dienos 
Lapkriczio (Nov.) 1. Badai 
an'glekasiai ne yra užganadinti 
isz tėbyrio kontrakto ir mano 
sustot dirbti Spalio (Oct.) 31.

New Boston, Pa.
Patrick J. Maharg 
Bernard E. Ryan

Generolas Marshall Dvejose Karese

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

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

Tikriauses Kabalas
| Arba atidengimas paslapcziu 
i ateities. Su pagelba kazirom.

Pagal Chaldeiszku, Persišku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

Generolas George Marsrall ketino apimti kamanda ant visos kariuomenes, Europo
je, bet politikieriai ji prie to neprileido. Generolas Marshall naršei atsižymėjo Pirmutinė
je Svietineje Karėj e ir buvo mylėtas per visus kareivius. Pirmutiniam paveikslelyje jis 
tariasi su prezidentu Rooseveltu kada tasai buvo atsilankęs Casablankoje; žemai, gene
rolas važiuoja su generolu Dili, isz Angliszkos armijos po kariszkus laukus Anglijoj; tre- 
cziam paveikslelyje generolas stovi su generolu Pershingu laike Pirmos Svietines Kares.

MOTINA ATSIKRA- Žmones Spardė $2,000 
TE NUO KŪDIKIO

įnikdama Ji In Valiza

Ant Ulyczios Per 
Visa Diena

MOTERE MIRĖ'
TRECZIU KARTU
Gal Vela Adgis

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

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

nr VISOS TRYS 9* 
KNYGUTES 

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS

Gilberton, Pa. f Utarninke 
likos palaidotais gerai žinomas 
Jonas Preszkeviczius, su baž
nytinėms apeigomis Szv. Liud
viko bažnyczioj, Maizevilleje. 
Kūnas palaidotas ant parapijos 
kapiniu Frackville. Graborius 
Merikeviczius laidojo.

Jacksons, Pa.
John G. Dempsey

Barnesville, Pa.
Alvin D. Herring

Park Place, Pa.
Wassil Barna

Kaska, Pa.
Morell B. Murray 
Warren V. O’Neil

Shenandoah, Pa. x
John J. Riley

Silver Creek, Pa.
Donald T. Langton

New Philadelphia, Pa.
Victor J. Zimmerofsky 
Edward J. Spūdis 
Edward D. Paukštis 
Victor A. Zokaitis 
Daniel J. Grenus 
John C. Karlonis

Middleport, Pa.
Peter Chickirda 
Harold F. Jones

Cumbola, Pa.
Chester A. Rogowski

Paskirstymas Maisto
Ant Mėsos, Taulku ir Sūrio— 

Rudi ženkleliai C, D, E ir F, 
nkyguteje nr. 3, pasibaigs Spa
lio 30 d. o rudas ženklelis G bus 
geras pradedant nuo Spalio 24 
d. o pasibaigs Gruodžio 4 d.

Maistas bleszinese: — Mėly
ni ženkleliai U, V ir W, iknygn- 
cje nr. 2 yra 'geri lyg Spalio- 
Oct. 20 d. Ženklelis X, Y ir Z 
yra dabar geri ir pasibaigs 
Lapkriczio 20 d.

Cukrus — Ženklelis nr. 14, 
knygutėje nr. 1 yra geras ant 
penkių svaru cukraus lyg Spa
lio 31-mos dienos. Ženklelei 15 
ir 16 yra geri ant penkių svaru 
cukraus kožnas, del sudėjimo 
vaisiu in bonkas ir bus geri lyg 
31 d. Spalio.

Czeverykai: — Ženklelis nr. 
18, knygutėje nr. 1 yra geras 
del vienos poros czeveryku lyg 
atidėtam laikui. Eroplaninis 
ženklelis nr. 1, knygueteje nr. 3 
bus geras pradedant Lapkr. 1 
d. ir bus geras iki da nepaskir
tai dienai.

Des Moines, Iowa — Palici
ja iszsiuntinejo telegramus po 
visas aplinkines idant sugauti 
nelaba motina kuri nepaprastu 
budu atsikratė nuo savo dvieju 
sanvaieziu kūdikio. Palicija 
pranesze apie tai sekaneziai:

Jauna motina, apie 22 metu 
amžiaus, gerai apsupus kūdiki 
in sziltas drapanas, indėj o in 
juoda valiza, nuėjo ant gelež- 
kelio stoties ir sustojus prie 
langelio kur pirko tikieta, ap
mainė savo valiza su kita, pa- 
naszia valiza, kuri stovėjo prie 
kokio tai žmogaus.

Kūdikis gal miegojo bet po 
tam, kada žmogus norėjo ati 
daryti savo valiza, su iszgas- 
cziu iszgirdo kūdikio verksmą. 
Persigando nemažai kada pa
regėjo valizoje maža kūdiki. 
Ant kūdikio marszkineliu ra
dosi koreziuke ant kurios buvo 
paraszyta kad tas, kuris kūdi
ki paims, tegul pasielgia su 
juom mielaszirdingai nes mo 
tina neturėjo pinigu ant jo isz- 
auklejimo. Kūdikis likos ati 
duotas in prieglauda rastinu- 
ku.

Toledo, Ohio — Senas krep 
szys, kuris gulėjo ant ulyczios 
ir buvo spardytas per praei- 
gius per visa diena, ant galo 
likos paimtas nuo ulyczios per 
dideli akyvuma Mrs. Fay Gor
don, dažinoti ar jame kas nesi
randa ir jos moteriszkas aky- 
vumas likos gausei užmokėtas 
nes kada krepszi atidarė, rado i 
jame vyriszkas drapanas, 2,000j 
dolerliu pinigais ir dvi bonos. 
Valiza buvo pamėtės isz savo 
automobiliaus kokis tai Ed
ward Kerr, Metodistu kunigu- 
žis, kuris apie savo nelaime 
buvo praneszes palicijai. Mote- 
re aplaike 50 doleriu už radini. 
— Nors karta moteriszkes aky- 
vumas iszejo ant gero.

Pleszikai Aplaistė Ga
zolinu Žmogų Ir Ji

Uždege

Žymus Orkestras
Vedėjas Mirė

r _____

Beverly Hills, Calif. — Žy
mus reidio orkestros vedėjas, 
Ben Bernie, mire ezionaitineje 
ligonbuteje nuo szirdies ligos 
ir uždegimo plaucziu, kuriaja 
liga jis sirgo koki tai laika. 
Buvo jis žymiu vedeju orkes
tros. Prie jo lovos radosi jo pa
ti, sūnūs ir brolis.

“Laivorystes Diena Arba Navy Day”
Amerikoniszkos

Bledes Italijoj

Isz Meiles Nužudė
Anūkėlė y ___

Stapleton, N. J. — “Nužu
džiau ja nes mylėjau ja labai,”! 
taip iszsitare 72 metu George 
Stanford, kada ji aresztavojo 
už nužudymą sAvo devynių me
tu anūkėlės, Vera Layman, su 
kirviu. Senis nuėjo in mokykla 
isz kur pasiėmė mergaite ir nu 
žudė ja užpakalyje tos paezios 
piokykloš.

Washington, D, C. — Ka- 
riszkas departamentas prane- 
sza buk nuo kada Amerikonai 
pribuvo in Salerna, Italija tai 
511 likos užmuszti musziuose, 
5,428 sužeisti ir 2,368 nesuran
dami.
♦4-44-44-4-4-44-4-4-444-4-44-4-4-4-4-44-4-4-4-4-44-44-4-4-44-4-4-4-4-44-44-44-4444-44-4

BALSUOKITE UŽ

Marshfield, Mo. — William 
Dexter, locnininkas ezionaiti 
nio sztoro, likos pririsztas prie 
stulpo ant kiemo prie savo szto
ro per kelis pleszikus kurie 
atėjo taji vakara apipleszt jo 
bizni, aplaistytas gazolinu ir 
sudegintas ant smert. Sztoras 
taipgi sudege.

Toji aplinkine yra daugiau
sia užgyventa per nigerius ir 
kaip manoma tai keli nigerei 
turėjo papildyt taja baisia žu- 
dinsta. Palicija jeszko nužiūrė
tu kaltininku.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Wm. Young, Jr
Spalio (Oct.) 27-ta diena, pripuola “Laivorystes Diena 

arba Navy Day”. Ta diena sklypas pagerbia musu vyrukus, 
kurie tarnauje Laivorysteje Suvienytose Valstijose. Szitie 
vyrukai kurie randasi prie tarnystes Laivyno stotyje 
Corpus Christi, Teksuosia, lauke tosios dienos, nes bus 
priimti vieszingai. Toji diena yra apvaikszcziojma ant at- 
mintes, kada pirmutinis Prezidentas Jurgis Washingtonas, 
1775 mete iszsiunte septynis ginkluotus laivus, kad pa- 
skandytu Angliszkus laivus, kurie pristatinėjo maista ir 
ginklus del Angliszku kareiviu, kurie radosi czionais Ame
rikoj, kas jiems pasisekė.

Mahanoy City, Penna.
. ..ANT...

Justice of the Peace
. . REPUBLIKONAS . .

Praszo Justi Balso Ir Paramos
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Brandon, Mass. — Mare 
Clartton, 73 metu amžiaus spi- 
ritualiste, kuri jau du kartu 
mire ir vela adgijo, mirė ana 
diena trecziu kartu.

Geriausi daktarai, kurie in 
tai nenorėjo tikėti ir mane kad 
tai tik laikraszcziu iszmislas, 
pribuvo in czionais idant per- 

; sitikrint patiems apie taja mir
ti moteres.

Tuom laik Ben Sarpen, kuris 
taipgi yra žymiu spiritualistu 
tvirtina buk tuom kart motere 
ant tikrųjų mirė bet daktarai 
mano kad ir szi karta motere 
adgis.

Paskutini karta kada toji 
motere mirė, ji adgijo po ketu- 
riu valandų, kada daktarai pa
sakė kad ji ant ikruju mirė nes 
jos kūne nesirodė mažiausios 
kibirkszteles gyvasties. Po ad- 
gijimui motere apsakė savo pa- 
žinstamiems kad radosi “ant 
kito svieto’” ir kalbėjosi su sa
vo vyru, kuris mirė dvide- 
szimts metu adgal.

Peliuke Iszgialbejo
Anglekasio Gyvasti

Pueblo, Colo. — Kada James 
Pendleton užsnūdo po suvalgy
mui pietų kasyklose, viena isz 
paliukiu, kuriu kasyklose ran 
dasi daug, inbego jam in kelnes 
lyg keliu. James staiga! paszo- 
ko isz vietos ir nubėgo nuo tos 
vietos ant kurios sėdėjo toliaus.į 
Vos pasikėlė isz vietos kad 
sztai su dideliu trenksmu puolė' 
visas tapas ant suolelio ant ku- Į 
rio jis sėdėjo, tokiu budu iszsi-j 
giabejo nuo mirties. Kada taja' 
diena kitas anglekasis norėjoj 
užmuszt palukia, James ji nuo 
to sulaikė ir apsakė apie ste-j 
buklinga iszgialbejima nuo^ 
smert per peliukia. Nuo tada' 
anglekasiai szere mažiulelius 
sutvėrimus ir j u daugiau ne- 
užmuszineja.

—■ Gyvenime žmogaus yra 
misliu, kuriu žmogus, tiesiog 
pasakęs, negali nukensti.

— Jeigu nori būti laimin
gu, turekie mažai prieteliu, bet 
jeigu nori būti nelaimingu/ 
pasirupyk kanuodaugiausia 
prieteliu.

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.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

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

Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa.


