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Finlandija Bombarduota
==•*

Is z Amerikos Mariniu Kareiviu Geras Darbas KARE
PACZTAS

PABRANGS

Kovo-Mar. 26-ta Diena
Washington, D. C. — Pagal 

nauja byla, kuri kongresas in- 
vykdino ana diena, tai pacztas 
pabrango ir naujos taksos likos 
uždėtos beveik ant visko, kad 
tokiu budu valdžia surinktu du 
bilijonus doleriu ant vedimo 
kares. Laiszkai, siuncziami in 
ta pati miestą kasztuos 3 cen
tus vietoj 2 centu. Oru pacztas 
pakils nuo 6 lyg 8 centu. Re- 
gistravoti laiszkai ir pakeliai 
pabrangs nuo 15 lyg 20 centu 
ir t.t.

Szeszios Aukos Kares 
Vienoj Szeimynoj

Atlanta, Ga. — Mrs. Helena 
Conner, kuri dirba kariszkam 
fabrike, ana diena aplaike liūd
na naujiena buk jos brolis Niek 
Zdorkin likos užmusztas laike

Kapralius Elmer Burkhalter, sunaikino Japoniszka stoti 
ant Marshall Salų, isz kur likos iszguiti Japonai po smar
kiam musziui,, kada Amerikonai užėmė ta sala. In laika 53 
valandų Amerikonai numėtė ant tos vietos 200 tonu bom
bų, ir likos užmuszta daugybe Japonu.

muszio Burmoje. Yra tai szesz- 
ta auka szitos moteres, szioje 
baisioje karėj e nes lyg sziai 
dienai žuvo musziuose jos vy
ras, sūnūs, sesuo ir trys brolei.

Daug Kareiviu Keliau
na Geležinkeliais

Washington, D. C. — Pagal 
valdžios ir geležinkeliu apskai- 
tyma tai kas menesi keliauja 
geležinkeliais daugiau kai 1, 
750,000 kareiviu, kurie važiuo
ja namo atlankyti savo myli
mus arba sugryžta prie tarnys
tes.

Buvo Pamerge 992
Kartus Per Meta

v. ‘

Cleveland, Ohio — Beveik 
tūkstanti karti Ona Rose buvo 
pamerge praeita meta del ve
dusiu poru. Ona yra stenogra- 
fiste advokato kancelarijoj kur 
daugelis porelių iszima laisnus 
ant apsivedimo o sudžia gyve
na skersai kelia. Jaunos pore
les nenorėdami jeszkoti pamer
ges, praszydavo Ona kad jiems 
patarnautu. Tokiu budu ji bū
davo pamerge beveik tris kar
tus ant dienos. Ona tvirtina 
buk szimet padaugins ta j i 
skaitli nes jaunos poros dagir- 
dia apie jos patarnavima del 
kitu, tai turės patarnauti ir 
jiems. — Gud luk!

Kvadrukai Mirė
Decatur, Ala. — Mrs. Spen

cer Hutto, 23 metu motere, ku
ri ana diena pagimdė keturis 
vaikus ant syk — tris dukreles 
ir sūneli, dabar apgailestauja 
savo vaikelius kurie mire vie 
nas paskui kita isz priežasties 
silpnumo ir neturėjimo dakta- 
riszkos priežiūros. Sziaip mo
tina yra sveika. Tėvas vaiku 
pribuvo isz Fort Benning, Ga., 
atlankyti savo szeimynele bet 
per vėlai nes jau visi keturi kū
dikiai buvo miria.

Ilgas Skambinimas Ant 
Fortapijono

Danville, Ill. — W. R. Bag- 
ley, isz Muncie, skambino ant 
fortapijono be paliovos per 
penkesdeszimts ketures valan 
das ir paliovė tik tada, kada 
jam kairėj i ranka likos tuom- 
laikiniai suparalyžavota. Isz- 
laimejo jis 500 doleriu už savo 
ilga skambinimą. ♦

Paperosai Isz Arklio 
Meszlo

London — Paperosai kuriuos 
pristato valdžia del savo ka
reiviu, Italijoj, buvo apsvars
tomi laike posėdžio parliamen- 
te. Pasiuntinys David Kirk
wood apreiškė buk tieji pape
rosai yra dirbami isz arklinio 
meszlo. Kariszkas sekretorius 
Grigg negalėjo tam tikėti ir 
pasakė kad tai ne tiesa, bet ka
da kitas pasiuntinys jam pada
vė toki paperosa ir liepe užsi- 
rukyt tai greitai atsisakė isz ko 
kilo juokai isz susirinkusiuju.

VOKIECZIAI ISZ- 
ŽUDE 17,000 ŽMONIŲ

Ir Sunaikino Visa 
Miestą Rusijoj

Moskva — Rusiszkas laik- 
rasztis skelbia buk Vokiecziai 
sunaikino visa miestą Krivoi 
Rog ir iszžude 17 tukstaneziu 
gyventoju, kuriuos sukrovė 
tenaitinese kasyklose. Vėliaus 
visi lavonai nužudytu žmonių 
likos surasti per praeinanezius 
Rusiszkus kareivius.

Daug Amerikonu Žuvo 
Musziuose

Washington — Pagal val
džios apskaityma tai naujau- 
ses suraszas žuvusiu Ameriko- 
niszku kareiviu daeina lyg 36,- 
005 o viso, su sužeistaiseis ir 
dingusiais daeina lyg 118,128 
kareiviu. Vasario menesyje, isz! 
viso, žuvo 34,179 o sužeistu ir 
dingusiu yra 160,478. O kur da 
pabaiga?

Vokiecziai Trauks In 
Darbus 17 Metu

Merginas
London — Vokiecziai dabar 

trauks visas merginas, turin- 
czias po 17 metu, prie visokiu 
kariszku darbu, be jokio atsi
sakymo. Vokiszkuose fabrikuo 
se sziadien yra didelis Štokas 
vyriszku darbininku.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

600Rusiszku Ero
planu Bombarda

vo Helsinki
Amerikonai Bombardavo Ir
Sunaikino Dideles Eroplanu
Dirbtuves Schueinfurte Vokie
tijoj; Rusai Artinasi Prie Psko
vo; Allijentai Suteszkino Japo

nu Eroplanu Stotis Ant 
Kavieng Salos 

fc _________________________

LONDON — Duodami Finlandijai pra- 
sergejima kad prasitrauktu isz kares ir atsiskir
tu nuo Vokiecziu o kad tojo paliepimo nepa
klausė, Rusai atlėkė ant ju didelio miesto Hel
sinki su 600 eroplanu, kuri bombardavo per 12 
valandų. Beveik visas miestas randasi liepsno
se, daug žmonių užmuszta ir didelis sumiszimas' 
kilo tarp žmonių. Rusai neteko 12 eroplanu. Vi
si laivai, kurie randasi Vokiszkose pristovose 
aplaike žinia kad pasiliktu kur stovi. Vokiecziai 
nenori kad Finlandija padarytu taika su Rusija 
ir siunezia savo kareivius in Finlandija užbėgti 
jokiai taikai su Rusija.

Allijentai ana diena sutesz
kino Japonu eroplanu stotis 
ant Kavieng salos ir užklupo 
ant York salos kur paskandino 
du Japonu laivus. Sala Rabaul 
taipgi likos bombarduota ir 
asztuoni Japonu laivai paskan- 
dyti. Amerikonai taipgi užklu
po ant salos Marianos kur su
naikino 135 Japonu eroplanus. 
Guam taipgi likos bombarduo
ta per Amerikonus bet tame 
užklupime Amerikonai neteko 
szesziu eroplanu. Paskandyta 
net 42 Japonu laivai. Japonai 
randasi didelėj e nerimastyje 
nes tikisi neužilgio visiszko už- 
klupimo ant sostapyles ir apie 
tai prasergejo savo gyventojus.

Skaitykite “Saule”

29 Japonai Užmuszti Ant Kwajalein Salos Už Kožna Viena Amerikoną

Rusai atmusze Dno ir Roga- 
czeva isz kur Vokiecziai turėjo 
trauktis szalin ir kaip dabar 
iszrodo tai Vokiecziai neužil- 
gio turės apleisti visiszkai Ru
sija.

Pardavė Savo Dukters 
Už $2,000

Chicago, Ill. — Laika Mari
na, Čigonas, pardavė savo pa
togia 14 metu duktere, kokiam 
tai John Guy, už du tukstan- 
czius doleriu. Mergaite ant ry
tojaus pabėgo o Guy spyrėsi 
sugrąžinimo pinigu. Pardavė
jas nenorėjo atiduoti pinigus ir 
likos paszauktas in suda. Mer
gaite tvirtino buk tėvas Guy 
norėjo ja sau prisisavint ir to
dėl ji nuo jo pabėgo.

Daugiau kaip 8,000 Japonu likos užmuszti musziuose ant Kwajalein Salos o musu vy
ruku 286 likos užmuszta. Pirmam paveiksle parodo musu septinta divizija užėmė taja 
sala po snukiam musziui. Antram paveiksle vienas isz mugu draugu jeszko griuvėsiuo
se savo draugu kad juos pristatyt in ligonbute.

Ana diena atplaukė in Anglija daug Ame- 
rikoniszku laivu su tukstaneziais kareiviu, gink
lu, amunicijos ir maistu, turėdami giliukninga 
kelione, nes nesutiko ant kelio jokiu nepriete
liu submarine

Amerikonai bombardavo ir sunaikino di
delius fabrikus ir eroplanu dirbtuves Schwein- 
furte, Vokietijoj. Austrijoj taipgi padare milži- 
niszkas bledes, 49 Angliszki eroplanai nesugry- 
žo isz savo pavojingos keliones. In kėlės dienas 
vėliaus Alijentai užklupo ant didelio miesto 
Regensburg, Vokietijoj o kiti eroplanai bom
bardavo Stuttgarda, Augsburgą ir Furth. Ang- 
likai tame užklupime neteko 31 eroplanu. Vo
kiecziai neteko 646 eroplanu.

Rusai dabar artinasi prie 
Pskovo po bombardavimui Dno 
ir užėmė Vitebską kuri Vokie
cziai buvo priversti apleisti.

Rusai dabar randasi tik 14 my
liu nuo Pskovo ir dabar eina 
ant Latvijos.
SKAITYKIT “SAULS” PLATINKI!
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Kas Girdėt
Estera Lewitt kuri dirba 

sveikatos bjure, Kanadoje, ap- 
reiszike buk Montreale yra ve
dama gerai suorganizavotaĮin^'j°uo llloteiiu ą 
draugove kuri veda kupezysta ®os tiesoms ’’ 1 
su vaikais malžesnese ligonlm- 
tese kurios parduoda naujai 
gimusius vaikus del žmonių. 
Pas motinas, kurios tikisi pa- 
gimdyt kūdikius, ateina turtin
gi žmones pasiulindami del tų
jų motinu kelis szimtus dole
riu už ju kūdikius.

virta dalis moterių mireziu yra nam kampelyje szio plataus 
priežastim atsikratymo vaiku, svieto, tiktai apie juos nežino- 
Ant kožno 100 moterių, kurios ma. Bet kartas nuo karto duo-l- 
mirszta laike gimdymo vaiku, da apie save žinia isz kokio to

limo kraszto buk jis ten randa-! 
si ir praszo kad prisiunstumem j 
jam “Saule.” Taip, “Saule” 
eina in visas dalis svieto o ana 
diena aplaikeme skaitytoja p. 
Mikola Andruszkevicziu kuris 
gyvena Meksikoj. Kaipo dan-| 

visas 
musu 
dalis
musu

24 nioterems buvo padaryta ne- 
leigaliszkos operacijos ant at
sikratymo nuo vaiku. Apie 70 
procentas operacijų isz puses 

rra prieszin- 
gos tiesoms ir nelegaliszkos. 
Tik paežiam mieste New Yor
ke kas sanvaite atsibuna 20 to-'giszka saule apszvieczia 

kis dalis svieto, taip pat ir 
Saule” eina in visas

kiu operacijų. Vienas toki
“daktarėlis” padare net 4,00J 
nelegalisziku operacijų in sze- svieto įkūr tik randasi 
szis metus. Į broliu Lietuviu.

G ulb e r na t orius Massachusetts 
valstijos ana diena apreisz'ke 
buk 1,500 jaunu vyruku isz tos 
valstijos sugryžo isz kares lau
ku kurie serga proto liga. Tik 
vienoj valstijoj 1,500 vyru yra 
priversti eiti in ligonbutes gy- 
dintis ant proto. O kiek jau pa- 
nasziu ligoniu sugryžo in kitas 
valstijas panasziam padėjimo ?

Yra tai pasekme dvieju motu 
kares.

Ateityje tasai skaitlis pasi
didins baisiai. Turėsimo vyrus 
kurie bus netinkami prie jokiu 
daiJbu. Panaszus padėjimas 
vieszpatauja ir Europiniuose 
szlypuose kur jauni vyrukai 
serga proto ligoms isz priežas
ties baimes, bado, persekiojimo 
ir kaneziu.

Nepatiko 
^Vilkui 
Žmogiena

Kur Rusai Užkirto Kelia 120,000 Vokiecziams

UOMET dar Vieszpats Jėzus 
vaikszcziojo ant žemes, vie-j 

na karta atejas pas Ji vilkas ir

------- ..-------- j — Vieszpatie! Leisk man
Kada Yon Chung, Kiniszka, nors viena 

mergaite buvoipenkiu metu am-1 žmogaus 
žiaus, likos parduota už pen- i
kiolika centu. Tas atsitiko 22lokiubudu nuraminti!., nežinau 
metus ad'gal. Nupirko ja kokis ne ka daryti.
tai William Shramp ir jo pati, j — Na, — tarė jam Vieszpats, 
kurie rūpinosi 'Baptistu misija,

I Hoii’g Kong, '
, ! priėmė ja už dukteria kunigu-dalykus ne

Jau nekarta raszeme kad jo
kiu korespondencijų apie kuni
gus nepriimsime in “Saule” 
nes nemanome užsiimti kunigu 
privatiszkais dalykais ir j u gy
venimu. Kunigas yra tokiu 
žmogum kaip ir visi o jeigu jis 
truputi peržengia tiesas tai 
mes už tai neatsakome tiktai į 
vyskupai tokius dalvkus nu,-iv. „ IA . . TV1 , - r-* . , . -L . .. ? izis Rev. Dr. Fenster, isz Filą- leidžiusprendžia. Geriau, uzmirszki-!
me ka matome ir apie tai ne'kal- 
Ibeti. Visuomenei kunigu erge-
lei neapeina, tiktai tokiem ku
rie isz visokiu skandalu pasi
naudoja, da daugiau prideda 
ir isz to turi džiaugsmą kad sa
vo artima gali apszmeižti.

Meldžiame apie tai 
mirszti ateityje.

karta paragauti 
mėsos!... toks man 

užėjo noras kad negaliu save

Tikriauses Kabalas

Tūlas Lietuviszkas 
kuris sirgo nuo keliu 
geisdamas

Japoniszlki kareiviai ant Nau
jos Gvinos kankino ir apiple- 
szinejo Vokiszlkus misijonie- 
rius norints tieji buvo priete- 
leis Vokiecziu ir Japonu.

Apie tai pranesze misijonie- 
rius Anthony Cruysbergas, ku
ris pranesze buk Japonai užda
re kalėjimuose daugiau kai 200 
Vokiszku misijonieriu ant Ma- 
dang ir AVewak o apie 40 su- 
szaude. Apie deszimts isz ju pa
bėgo ir gavosi pasekmingai in 
saugesnes vietas.

Amerikoj nekarta duodasi 
girdėt kaip vienas kalba in ki
ta: “Eime, Onulk, pavažinėsiu 
tave su mano Liziute. ” Yra tai 
vardas Fordinio automo'biliaus 
kuri visi praminė “Liziute.” 
Bet dabar tasai paprądimas 
prasiplatino ir po visa Europa 
kaip Francuzijoj. Žmones už
vardino savo automobilius var
dais merginu. Dabar galime 
iszgirsti: Važiuokime su savo 
“Mare” in parka. Važiuokime 
in bažnyczia su “Ona”. Ar ke
liausime su “Ema” ar “Geral-

50 MILESKIEV 0 
te

25 
asai

PERAYASLAv

S MELA

OLA

KIROVOGRJ

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

Arba atidengimas paslapcziu 
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.

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

or visos TRYS 
KNYGUTES 

•‘SAULE’’ 
MAHANOY CITV pa

FASTOV

Lbelaya TSERKOV

MIRONOVKA

HRiSTINOVKA

CHERKASSY

TSVETKOVO

Moraliszka Kabala

WE BOUGHT EXIRA WAR BONDS

WARLOAN

’— jeigu jau tau tokia didelėj 
Kinuose. Po tam pagunda užėjo, kad jos kito-} 

negali nusimesti, tai, 
gali!... tik žiūrėk, kad' 

neestum ne vaiko, ne moterisz- 
kes o tiktai berną.

— Gerai, gerai, Vieszpatie! 
— atsake su džiaugsmu vilkas.

Ant rytojaus, kaip tik eme 
szvisti
atsigulė netoli krumu. 
kės 'gera valanda, žiuri — 

įslenka kasžin kas keliu.
! pamaži susikūprinęs,

i delfi jos. Dabar toji Kiniete la
vinasi muzikos konservatorijoj 
po tam lankysis in Columbia 
universitetą.

Žmogaus kūne randasi tiek 
tauku, kad galima isz ju pada
ryti septynis szmotelius muilo, 
tiek geležiesidant padaryti vie
na. vini, cukraus apie puse sva- 

tevas,'ro? kalkių ant iszbarstymo ma-

ne už

metu, 
del savo sūnelio 

iszrinkti Lietuvaite už paezia 
da priesz mirti, apgarsino laik- 
rasztyje bulk pajeszko doros 

apsipaezia-

Artimoje Kijevo Rusai užk rto kelia del Vokiecziu. Žem 
lapis parodo vieta kur Vokiecziai buvo apsiaubti per Rusus 
ir negalėjo isz ten iszsmukti.

BALSAI
MUSU SKAITYTOJU

Lietuvaites tiksle 
vimo.

In kėlės dienas 
liolika fotografijų

aplaike ke
ta rp kuriu 

radosi ir jo pacziules fotogra
fija kuri buvo jo antra paeziu- 
le o moezeka jo sunui.

Galima suprasti kaip žmo
gelis nusistebėjo tuomi kalbė
damas in savo paeziulle: “Ka 
tai ženklina?” — rodydamas 
jai fotografija.

“Matai, dusziuk, asz maniau 
kad ne ilgai gyvensi tai norė
jau iszsirinkti sau vyra isz laik 
idant bueziau tvirta kad turė
siu vyra.”

Vyras da ir sziadien yra gy
vos ir kas diena eina sveikyn.

Kur nesiranda musu broliu

Lietuviu? Yra ju visur, kož-

Isz Kur Atsirado 
Szokiai

dina” ir 1.1. — O tai vis var- si rode P
dai automobiliu. Tame visa 
priežastis yra Amerikoniszkos 
sesutes “Lizes” nuo ko tas 
prasidėjo.

Praeita meta mirė 94 mote- 
res Chicagoj isz priežasties pa
darymo ant ju nelegaliszkos 
operacijos. Sziadien tokios 
operacijos atsibuna beveik kož-

auksztas žmogus, sermėga ap-j 
atėjo jis prie kelio ir'sivilkes, klumpėmis apsiavęs, 

Palau-' eina net žeme dreba. Žiliui isz 
at-1 džiaugsmo net pati uodega 

Eina pradėjo krutėti.
kosti,de-j — Stok! — suriko szokda- 

juoja. Kada priėjo artyn, vii- (mas ant kojų, kada žmogus pil
kas tuoj sustabdė ir užklausė:Įsiartino. — Kas tu esi?
— kas tu per vienas ?

— U-gi ar nematai kad sena 1 ana pas ana ūkininką
— atsiliepe drebantis se- pas kalvi noragu pataisyti!...

moteres balsas, einu iic — Aa!... tai man A ieszpats 
Jėzus leido tave sziadien sues-

— Asz esu kernas! tarnauju 
einu

žos visztinyczios, sierkos ant 
padarymo 200 degtuku, pota- 
szo tiek, kad galima butu pa- 
daryt maža eksplozija. Visas
tas tavo ras žmoguje turi vertes nos

1 bažnyczia pasimelsti. (
— O, tai eik, eik...! Dievas ti!

tai reikia Ji i — Na, kad tokia Dievo va- 
, nesiprieszi- 

nu. Tik praszycziau, kad leis-

tik 98 centus. Ndkurie turi sa
vyje tiek munszaines kad kasz- 
tuoja daugiau ne kaip virsz- •'........  o'--—, ................“'ir
minėti daigtai - gal ir deszimt1 Sarbillti!- eik’ eik’ asz czia ne ha’ lai ka daryS1’ 
kartu tiek.

Kožnam tėvui'gaila savo vai 
ko — ibet szioje gadynėje yra

tik 'kruta, juda, dairosi, krai
posi in szonus, tai pabėgės tru- 

labai mažai tokiu vaiku kurie i
’gailesį savo tėvo.

tavęs laukiu!
— Balukejas dar pusvalandi,'tumei man pirma nueiti in szi- 

žiuri, — vela ateina kas. Visas1 tuos krumus ir prisirengti prie 
1 mirties.

— O, tai gali padaryti!... asz
pūti, tai vela žingine eina. Vii- czia truputi palūkėsiu!

Pati Nepavelino Jam 
Rūkyt; Atėmė Sau 

Gyvastį

kas tai pamatęs, prisiglaudė Bernas nuėjo in krumus, isz- 
prie 'žemes, prispaudė galva sipjove drūta lazda, pakiszo ja 
prie kojų ir laukia. Nepažinsta- P° sermėgos skvernu ir sugry- 
mas priėjo ties ta vieta, ikui žo.pas vilką.
gulėta vilko.

— Sustok!

Kadrilius likos iszrasdas per 
Prancūzus 1745 mete, kuris pa- 

aryžiuje 1804 mete, po 
tam gavosi in Anglija 1808 
mete.

Szatiszius yra Vokiszku szo
kiu, ir atsirado apie 55 metus

siu szokiu prasidėjo Vengruo- 
sia apie 1822 mete.

Polka pradėjo szokti Czekuo- 
sia apie 1830 mote. Pirmiausia

nam mieste 'kur daktarai už pradėjo iszokti Suv. \ alstijosia
tam paskirta atlyginimą užbė
ga gimimui kūdikio. Ar-gi ne
būtu geriau apszviesti moteres 
kaip nuo to apsisaugot ne kaip 
aukauti savo gyvasti ant ope
racijos stalo? Holandijoj val
džia apie tokias moteres rūpi
nasi ir duoda joins daktariszka 
pagialba o prieik tam fenais ne- 
inirszta tiek vaiku ir moterių 
kaip kituose sklypuose o mo
teres turėdamos mažiau vaiku, 
gali jais geriau rūpintis ir ge
riau juos dažiureti o iszsitaute- 
jimas Holandijoj taipgi negra
sina.

1844 mete.
Amerikoniszkas kazokas bu

vo iszras'tas Anglijoj daugiau 
kaip szimta meta adgal.

Mahometonai visai neszoka, 
nes Koranas tai užjdraudžia ir 
tai prieszinasi joju tikejimisz- 
kam nieksiu i. Koranas tai yra 
ju szventasis rasztas.

Fox-trot ir'kiti Amerikonisz- 
ki pasiutiszlki szokiai jau szia
dien iszeina isz mados, o vėla 
sugryžta polkos ir valcai, ku
riuos garsingi szoki'kai prade
da atgaivint, nes suprato, jog 
tai sz variausi ir patogiausi

Įteikia ir tai primyt kad ket- szokiai.

36 metu amžiaus,, iszgere pusė
tinai truciznois ir tuojaus mirė 
dideliose kanezioše. Priežas-j 
lis to neiszmintingo pasielgimo' 
buvo ta, jogipati jam uždraudė i 
rūkyt pypkia stuboj. Nega- į 
lodamas tojo paliepimo iszpil-.11 
dyti lepsze vyras atome sau gy- c' 
vasti.

Rado Suakmenijusi

j — Tai dabar vilkeli, — pra- 
_  riktelėjo vii- hilo bernas, kad tu žinotum 

'jog asz priesz mirsiant neturiu 
einu in 1 ant tavęs jokio piktumo, leisk 

man pabueziuoti tau in uode-
ne tavęs Sa-

į —Gerai, gerai! — pritarė su

— Asz esu vaikas!... einu in a 
mokykla!

— A, tai eik, eik!... 
asz ežia laukiu!

I Pagulėjas dar kiek, iszgirdo' pasididžiavimu vilkas ir atsu- 
i kad vela kas atidunda. Vela užpakali.
į tuojau prisispaudė prie žemes 
ir ne krust, tarsi negyvas

i ežia ti k atitau'kszi didelis

S. Valau tinas, isz Brooklyn, 
N. Y., raszo: Jusu senas skaity
tojas, prisiuneziu užmokesti už 
laikraszti “Saule” ant viso me
to, kuria jau skaitau 48 metus 
ir da noriu skaityti iki 50 
metu nes lyg sziolei da jau- 
cziiiosiu kad galiu gerai skaity
ti ir matau da gana gerai. 
Acziu “Sudilęs” i szda vystei, 
kad jusu laikrasztis talpina 
gerus patarimus kaip įgyventi 
ant svieto ir asz ju klausiau to
dėl ant senatvės neturiu bėdos 
ir nereikia kitu praszyt pagial- 
bos, kad duotu man užlaikyma, 
nes asz pats sau suezedinau 
skatikėlio ant senatvės,, nes 
mane “Saule” taip iszmokino, 
“kas isz jaunu dienu czedina, 
tai ant senatvės vargo neturi!” 
Asz jau susilaukiau 78 metus. 
Mažai liko mano draugu ant 
szio svieto, esmių pats vienas 
bet turiu vilti kad Dievas man 
duos sveika'telia ir sulauksiu 
skaityti “Saule” per 50 metu. 
Linkiu jums visiems geros svei
katos ir darbuotis del mušti 
t antie ežiu da ilgus metus.

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

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

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

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
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.

Keturi Puikus Kalen
doriai Tik Už 50 Centu

Bernas paėmė už uodegos,

Del Musu Skaitytoju 1
Jeigu persikraustote in nanrj T7 1 1 ucigu III IlttUZmOgU KaSyklOSC ja vieta, visados atsimykitt

——prisiunsti nauja adresa drauge 
Beechley, V . A a. Angle-,su senu Jeigu turite numara 

kasiai diibdami senam, biuste kokioje dalyje miesto gyvena 
atrado suakmenijusi kuna taį įr prisjunskite, tokiu
nežinomo anglekasio. Suakme- aplaikysite greieziau ju- 
nij'tisi'S kūnas y ia geram pade- su pac2įa įr laikraszti. Jeigu 
jime. Kada ii kaip ilgai lenais taip padarysite, tai neturėsite 

jokio ergelio sau ir del mus.
I Acziu visiems.
I

Kada ir kaip ilgai tonais 
jis gulėjo tai niekas negali atsi- 
myt.

; ISTORIJEapic Ila iS2 “
I-----------------  iszo iszlins, AlVyro Buczkiai Bran

gesni Už Merginos yva in virszu iszkils, Kaip už- 
------  laikyti sveikata ir apsaugoti 

Texas. — No visi ži szeimynele nuo lygu,Verta Ne 
jog vyro buczkiai yra du užmirszt, Kaip dagyvent 100

()' apsuko ja sau apie ranka ir is^- 
-• įsitraukęs lazda isz po skverno, 

kai pradės duoti vilkui in nu
gara, kad ’pradės muszti, pri- 
musze ji ir, pusgyvi palikes 
nuėjo. Negreitai atsikėlė vil
kas. Kada po kokiam laikui pa
sveiko, sutiko jis vela Vieszpa- 
ti Jezu.

— O ka, ar gardi žmogaus 
mėsa ? — užklausė Jėzus.

— O, Vieszpatie!... karti yra 
žmogaus mesa, labai karti; jau 
vereziau avis ir kiaules smaug
ti negu žmogienos daugiau ra
gauti!

—- A, matai! — atsake jam 
Iszganytojas, — maitinkis tuo,

Ponia Petronėlė ITozas, isz 
Wilkes-Barre, Pa. raszo: Persi- 
praszau kad esmių kalta už 
laikraszti bet prisiunsiu užmo
kesti in trumpa laika, todėl ne
sulaikykite man “Saule.” Asz 
turiu keturis suims kurie tar- 
nauje kariuomeneje ir labai 
apie juos rupinuosiu bet kadai 
skaitau “Saule,” visi mano 
riųiescziai dingsta ir u'žmirsiz- 
tu apie savo bedas, nes “Saule’ 
man labai patinka ir skaitau 
su akyvumu.

kas vra uždrausta.

Dalias 
no j c 
kart brangesni ne kaip mergi-. metu, Pamokinimai, Apie boba 
nes. 
phy

Taip nutarė slidžia Mur- ka negalėjo savo liežuvio su 
czionais. Nubaudė jisai laikyti, Leibaus gimoras, Gir 

AV. Madden idant užmokėtu po tuoktis Jurgis, Kaip pažint at 
25 centus už kožna buczki sude-' maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
fa ant lupeliu savo sužiedoti- 
nes Lucijos Martin, o mergina 
turėjo užmokėt 50 centu už 
duotus buczkius savo sužiedo- 
tiniui.

Geros rodos, Gailinga ypata 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo 
ba kaip ir visos Bobos. 15^.

i “SAULE”

Per 50 Metu
Nudavinejo Motere

Szitie puikus kalendoriai su 
szventuju vardais, didumo 
6%x9i/2 yra labai puikus ir 
tinkami pakabinti visur. Ka 
lendoriai perstato sekanezius 
paveikslus:

1— Keturi Amerikoniszki ka
reiviai nesza vėliavas ir susi
deda isz kareivio, marinio ka
reivio, eroplanisto ir laivo- 
riaus.

2— Aniolas Sargas sergsti 
vaikuczius nuo nelaimiu.

3— Karis zki laivai ir eropla- 
nai plaukia per mares dalyvau-

Ponia Paulina Itodiek, Mo- y kovotį prfesz Japonus> Vo 
rial, N. \ i.is/.o. Asz .'kaitau ^įeczįus įr kitus prieszus su 
jusii laikia.'Zti Saule pei Amerikoniszkoms vėliavoms ir 
daugeli metu ir man PatinKLais¥es gtovylu Liberty.
labai. Linkiu jums geros pa-į <_Maža mergaite sėdi ant 
sėkmės su ateinaneziais meiiiis. mur0 įr laidžia su visztukais.

Kalendoriai yra puikiai nu- 
pieszti ir tinkami ant pakabi 
nimo bile kur. Keturi kalendo 
riai tik už 50 centu. Paskubin 
kite nes mažai j u turime todėl 
kas pirmesnis tas bus giliuk- 
ningesnis. Galite juos padova 
noti savo kaimynui ar gimi
nėms isz ko bus užganadinti. 
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA.

ron, Ohio., raszo: Prisiuneziu 
tainistoins užmokesti už “Sau
le” ir peryipraszau kad trupu
ti pasivėlinau.Mes daugiau my
lime skaityti “Saule” ne kai)) 
kitus laikraszczius, nes supran
tame ka ’skaitome ir yra labai 
akyvas. Velinam jums geros

Wheeling, W. Va. n—Pabaiga 
gyvenimo Saros Hamilton, 86 
metu amžiaus, kuri mirė prie
glaudos namuose del senu, pa
sirodė, kad toji motere buvo 
už tarnaite del tūlos szeimvnos
Elm Grove daneli metu; ue-‘Pasetanw ir laimes.

.1 ^-1buvo tai motere tik vyras per- a
. MAHANOY C!7Y, PA.1 sįredes įn moteriszkas szlelbes, SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!



“SA U L B“ MAHANOY CIT?, PA.

Jeszkok Aukso Szirdyje
Amerikonai Užima Japonisžkas Salas

JEIGU isz Remiszkiu miestelio ir gany klomis priguli sodžiui, 
važiuotum stacziai pylimu,'bet giria su ežeru—-karaliui.

kuris veda per žardžius, paskui Turtingas tai 'buvęs ponas ir 
pasuktum in kairia aut ganyk- smarkus. Pirmutinis Lietuvo- 
lu, tai pervažiavęs per reta'je per Lenkmeti pakeles ginklą 
miszka ir Ikrumus, atsirastom'prešz neprietelius ir paskutinis 
Gvideliuose, sodžiuje garsia-'ji sudejas. Kad visa Lietuva ir 
me linksmu ir gražiu jaunimu, Lenkija nurimo, kad visi pasi- 
puikiais giesmininkais ir gar- keleliai tapo arba iszgaudyti

•MEILU Channel Boat 
Channel

d žiu alum.
Jeigu atsistotum ant kalne

lio gale sodžiaus ir apvestum 
akis aplinkui, pamatytum isz 
visu pusiu miszka. Tiktai kad 
isz trijų pusiu sodžiaus laukus 
ir pievas yra apsupę reti 'beržy- ■ 
nai, alksnynai ir trakai o isz 
ketvirtos traukiasi juoda, tam
si, taniki giria.

Ineik in ja. Siaurais takais, 
iszmintais žmonių ir galviju, 
iszeisi neužilgio in aikszte. Ap
žlibsi, ypaez jeigu diena 'bus 
giedra, nuo szviesos. Aikszte ta 
— tai ežeras, neperdidelis, ap
skritus. Isz visu pusiu pelkes, 
lieknai, liūnas ir girria. Van
duo retai jame susijudina, ban
guoja. Gina ji nuo vėjo giria, 
kurikakip mūras laiko ji apsu
pusi.

Szviesu ir tyku o vienok kaip 
triukszminga! Neszgirsi nei 
vandens pliuškenimo, ne vilniu 
kriokimo, ne medžiu treszkeji- 
mo bet pasieks tavo ausi knibž
dėjimas vandeniniu juodu va
balu, zirzejimas uodu, tarszke- 
jimas velnio aikliuku savo 
sparneliais; iszgirsi puolimą 
lapelio nuo medžio ir kelimasi 
žoles, kuria primynė! neatsar
gia koja o isz visu pusiu siaus 
ten duslus, paslaptingas girios 
užimąs.

Toje szviesoje, žlibinancziai 
atsimuszanczioje nuo juoduo- 
janczios girios, ir toje triuksz- 
mingoje tyloje nutiesi mažu, 
menku, silpnu — ir baisu tau 
darosi — ko? Gal tos galybes, 
kuria auti prigimtyje o apimti 
negali, gal slaptingumo amži
nai užianezios girios...

Už ežero prasideda tikra di
džioji giria. Paklausk sodžiuje

arba isžbego in užrubeži, jis tik 
vienas nenorėjo prieszams pa
siduoti. Atėjo in savo giria ir 
gynėsi joje dar per ilga laika. 
Paskui dingo.

Seni tai laikai ir niekas ju 
neatmena, tiktai vienas senis 
Gardžius 'bet tas nemėgsta apie 
juos kalbėti. O žmones, žinoma, 
kaip žmones, priszneka visokiu 
dalyku. Sako, kad ponas nega
lėdamas ilgiau laikytis priesz 
neprietelius, paleido savo žmo
nes ir, užkasės girioje didelius 
pinigus — statinaite aukso ir 
tris statinaites sidabro — isz
važiavo svetur. Kur juos užka
sė, niekas nežinojo. Klausdavo 
senio Gardžiaus bet szis nusi- 
szypsodavo, palinguodavo gal
va ir nieko neatsakydavo.

O apie Gardžiu kalbėjo žmo
nes, kad žino. Ėjo gandas buk 
jis drauge su ponu kariavo, 
drauge užkasė iždą ir drauge 
iszvažiavo in svetimus krasz- 
tus. Paskui sugryžož ir — ta 
visi žinojo — nusipirko G vilde- 
liuose dvi dubas. Turėjo jis du 
sūnūs kuriuos iszleido in moks
lus. Vienas dabar yra daktaru, 
antras ūkininku.

Gaidžiai buvo laikomi už la
bai turtingus. Netiktai turėjo 
dvi dubas, gražius arklius, pie
ningas karves ir kitokiu nami
niu gerybių, bet ir pinigu, kaip 
vandens. Žmones lauže galvas, 
isz kur senis Gardžius, toks pat 
kaip ir kiti ūkininkai, galėjo 
taip pralobti, ir pradėjo kalbė
ti, kad no kitaip, kaip tik pasi
naudojo isz pinigu, kuriuos su 
ponu užkasė. Senis negyne to, 
bet ir netvirtino. Nesznekus 
buvo. Vienok visi ji mylėjo ir 
guodojo nes nelaimėje nebuvo
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Amerikonai sziadien užnme daugiau Japonu salų ne kaip tikėjosi. Tosios salos prigu
lėjo prie Japonijos nuo senu hiku o dabar jas paėmė musu kareiviai. Beveik kas diena 
Amerikonai apima naujas salas ir vis artinasi arcziau prie Japoniszku pakraszcziu.

ba Antanukas parvažiuoja na
mo su molynu žiponu ir bliz- 
ganeziais baltais guzikais.

Toks tai buvo senis Gardžius.
Gvildeliu sodžiuje pas viena 

ūkininką tarnavo už piemen i 
Jonukas—sierata. Keistas tai 
buvo vaikas. Nuo mažumens 
mėgdavo jis begalo visokias 
pasakas. Mokėdavo apsakyt 
apie gaideli ir visztele kurie 
ėjo rieszutauti ir apie baisius 
žvėris: meszkas, vilkus, szer- 
nus ir kitus, ir apie Gryža, ku
ris vežiodavo seniau duszias in 
pragaru o kurio sulaužyti ratai 
lyg sziol da riogso ant dangaus 
ir apie milžinus, kurie neszio- 
davo tokias pirsztines kad in 
viena ju pirszta galėjas sutilp
ti žmogus su arkliu ir su žagre 
ir apie tokius milžinus kurie 
kaip žengdavo, tai iszsyk per 
kėlės mylės o ju pėdu vietose 
pasilikdavo ežerai. ..

Žmones kalbėjo kad ir tas 
ežeras, kuris yra girioje, esąs 
palikimu tokio milžino. Jonu
kas tankiai pargynes kiaules 
arba aveles, bėgdavo sau žino

mais keliais ir takeliais pas 
ežerą ir tenai, inklimpes in 
liūną iki keliu, ilgai stebėdavo
si, kokia tai didele ir sunkia 
koja turėjo tas milžinas, kuris 
iszmyne szita ežerą. Neretai 
taip užsimislijusi užtikdavo 
naktis. Tada pradėdavo žiūrė
ti in dangų. Mate perkreiptus 
Grylžo ratus ir kitus žvaigždy
nus. Atsimindavo keistas pasa
kas apie Gryža, Sietyną, Szien- 
piuvius, Vandenio neszeja ir 
t.t. — ir'baisu jam darydavosi. 
Bėgdavo tada namolei per tam-

pats klausinėjo ir tyrinėjo:

vra didesnis už Ramiszkius?

pirmos kliasos mokinys, ne-
— Tai tu sakai kad miestas daug galėjo nauju daigtu papa

sakoti, vienok ir to nedaugalio
— Bet ka ežia Ramiszlkiai!— piemenelis gerai suimti riein-l .

su paniekinimu atsiliepdavo stengdavo. O kad iszigirsdaVo i 1 . • . .Mykoliukas. — Ramiszkiai tai!apie istorija, algebra ir kitus 
Isodžius, bet kad tu miestą pa-(mokslus kuriu Mykoliukas dar 
matytum! Ulyczios eina viena nebuvo patyręs, Jonukui ųet 
skersai kitos, tu ir paklystum, plaukai ant galvos sziauszda-
namai tok mūryti, ant dvieju ir 
trijų gyvenimu. Ar tu matei 

»kada namus ant keliu gyveni- 
I m u ?

save. Pasiliko jis pas senus 
ūkininkus:kiaules ir aveles ga
nė o pargynes bėgdavo ant eže
ro arba in giria. Pradėjo jau 
vienuoliktus metus.

* * *
Mykoliukas, senio Gardžiaus 

ainy s, parvažiavo isz gimnazi
jos ant vakaciju. Niekas jo ne
statė prie darbo, niekas jam 
neliepdavo daboti namu, — 
taigi, kaip namiszkiai ir visas 
sodžius iszeidavo szieno arba

šia giria, o sugryžes guldavos!! 
nevalgęs, nenusirengesr darži-
neje ant szieno.

Skunsdavosi ant jo tankiai 
jo gaspadine kaminkoms:

— Imkite ji nuo manos, ta 
i Jonuką, —kad ji galas! Ne jis 
man bulviu skuta, ne pieno ne
padeda nuneszti in jauja, ne 
kiaulių taurai nepagailo. Susi- 
mislijas iszeina kažin kur, ne 
valgyt nenori o paskui žiūrėk, 
ant rytojaus guli visas szlapes 
ir įpurvinąs ant szieno. Kad ji!..

Bet Jonuką niekas neeme pas

ru'giu pjauti, “lakstydavo” jis 
visur: po giria, ant ežero, ant 

Į pievų... Bet tankiausiai atsilan
kydavo pas Jonuką, kuris ga
nė kiaules ant pūdymo arba 
aveles ant trakelio. Peczius pa-

vosi: toks tai mokslas yra di
delis ir nepabaigtas?

Karta mažas studentėlis at- 
nesze Jonukui savo mokslisz-

—Ne, bet. maeziau mūrytus, 
ana Ramiszkiu murinę.

— Murine? Ir tu misliji kad 
ji mūryta? Kad tu pamatytum 
musu gimnazija, — tai ne isz 
molio nulipinta, kaip tavo mu
rine bet isz įplytu pastatyta, to
kia augszta, augszta, o tokia di
dele, ot, kaip puse sodžiaus.

— Ai! ai! — stebėjosi Jonu
kas.

— O stogas, gal tu mistini 
sziaudinis? Kur tau! Isz blekes 
ir rudonai pamaliavotas, ir ne 
toks status, kaip ežia Gvilde- 
liuose, bet paplokszczias... ot 
toks!

— Ai, ai!...

kas knygas pažiūrėti. Atvertė 
Lotvniszka gramatika ir....

— A-mo, a-mas... — pradėjo, 
nors sunkiai, slebizuoti pieme
nelis.

— Tai tu moki skaityti! — 
nusistebėjo gimnazistas.

— Truputi... Mat asz, —- kal
bėjo toliau lyg susigėdęs Jonu
kas, — asz, žiema, kaip būda
vo kerdžius mokina vaikus 
skaityti... asz nueidavau ir... 
žiūrėdavau... Asz paskui... — 
jau drebėdamas sake vaikas, — 
imdavau knygas ir... ir... slebi7 
žavėdavau...

— Ar žinai ka? — pertrauke 
Mykolukas. — Asz tave iszmo-

'Stebėdavosi Jonukas isz to
kiu pasakojimu bet labiau ste
bėdavosi kada mažas studentas 
imdavo sakyti, ko jie mokinasi 
ten gimnazijoje. Iszgirdo 'pir
mu kartu tokius žodžius, kaip 
aritmetika, geografija, grama
tika... Mykoliukas gyrėsi kad 
jau pradejas mokintis Loty- 
niszkai o kitais metais juose 
mokysią Vokiszkai ir Prancu- 
ziszkai o jis imsiąs abidvi kal
bas nes “žmogus paskui esi 
maiidresnis. ’ ’

Temydavo ant visko ir dė
davosi in galva Jonukas, ka isz- 
giršdavo nuo savo jauno drau
go ir nors tas pastarasis, dar

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

Puslapiu;
Juodi Paauksuoti Audeklinei Apda
rai. Aiszkus drukas; labai smagi 

knygele.. Rodykle:

Bažnytinis metu padalinimas. 
Pasnikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetines. 
Vieszpaties malda. 
Aniuoliszkas Pasveikinimas. 
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu.

studentelis 2% x4 coliu Didumo, 327

grioviais drauge lipydavo, 
vamzdžius sukdavo, lazdas dro
žinėdavo. Susipažino, susiarti
no greitai. Mažas
pasakodavo Jonukui apie mies
tą, apie gimnazija, apie mokslą 
kuri ėjo. Piemenelis, gulėda
mas ant pilvo o delnais skruos
tus paremes, 'klausėsi su atyda 
nes girdėjo naujus sau daigius. 
Nesiganedino pasakojimais:

kyšiu skaityt ir... raszyt.•Z •/

Pridėjo pirsztus prie lupu.
— Neturiu popieros ne plunk

snos. Bet palauk!... eime ant 
kelio.

Nuėjo. Gimnazistas su lazda 
papiesze ženklą ant dulkiu.

— Žiūrėk, tai yra A. Imk laz
da ir raszyk.

Jonukas nupiesze 'litara, tru
puti in Q.

— O dabar žiūrėk, ežia yra 
B, — piesze Mykolukas atsa
kanti ženklą.

— Be... be... — kartojo pie
menelis, kreivezodamas po dul
kėta kelia.

Kreivezojo C D ir kitas li- 
taras. Paskui juodu atsisėdo 
ant dirvono szale kelio ir pa
sidalinę rieke duonos, pradėjo 
skaityti.

Jonukas buvo miklus vaikas. 
Po keliu dienu skaitė, kaip ber
te bere, ir piesze ant dulkiu ne
tiktai dideles bet ir mažas li
tai'as.

Per ta laika ne kiaulių, ne 
aveliu niekas nežiūrėjo; kiau
les lindo in beda, aveles klydo 
ir maiszesi su kitais pulkais. 
Kilo lermas, keiksmai gaspadi-

kur jos galas, kur krasztas — 
niekas nepasakys ne vienas to 
galo ir kraszto nesurado. Toli 
niekas isz sodžiaus nebuvo — 
bijojo paklysti.

Grimzdamas iki keliu mink- 
sztame liūne, apeisi ežerą isz 
vieno galo. Kitoje puseje atra
si apžėlusi samanomis, papar- 
cziais ir žole kelia: juo žmones 
žiema veža isz girios malkas ir 
sienojus. Pasuk isz jo — ir at
siras! tankumyne. Alksniai, 
szaltekszniai, jaunos liepos, 
augszti, labai lazdynai, szer- 
mukszniai ir kiti baltmedžiai, 
iszsikerioja tanp amžinu eglių, 
ąžuolu, uosiu ir kitu girios val
dovu ant kiekvieno žingsnio 
užstos tau kelia. Ant laimes 
prasimusze prie vieno-kito ta
kelio. Iszminde juos žmones, 
grybaudami, kaniaudami, rie- 
szutaudami, uogaudami, obuo
liaudami, medžiodami... ar ma
žai žmo'gus gali atrasti gerybių 
girioje?

Padyviji gausinguma tu ge
rybių ant kiekvieno žingsnio 
bet labiausiai stebiesi tankiai 
užeinamoms duobėms ir isz- 
verstiems isz žemes akmenims.

Kain žmones užduoda sau 
tiek nereikalingo darbo? — 
klausė.

Visos tos vietos prigulėjo se
niau dideliam ponui o dabar 
dalis ju su laukais, pievomis

geresnio žiimgaus. Gelbėdavo ' 
visus kurie pas ji ipagelbos 
szaukesi. Kalbėjo žmones, kad 
in penkiolika tulkstaneziu esąs 
iszskolijas apygarda. Szelpda- 
vo ypatingai tuos kurie savo 
vaikus leisdavo in mokslus.

Ramiszkiu parapija nesiskai
to prie turtingųjų bet ne vieno
je gal nerasi tiek gimnazistu, 
studentu ir klieriku, kiek toje 
para pi joje. Kad vasaros laike 
aplink bažnyczia sumarguoda
vo uniformos invairiu mokyk
lų, žmones džiaugdavosi ir ne
retas sakydavo kad tai Gar
džiaus darbas. Jis pirmas savo 
apiėlinkeje iszleido savo val
kus in mokslus, jis kitus ragino 
ta pati daryti. Ateis, būdavo, 
koks ūkininkas pas ji ir pradės 
girti sayo Kaziuką arba Ado- 
muka:

— Mano bambalas tai lipsz.- 
nus prie mokslo. Užsigulęs per 
visas dienas ant knygų. Skaito 
kaip žirnius beria. Ir raszyt 
pramoko. Jam ir Lotyniszlkai 
nedaug reikėtų mokintis nes 
ministrantura kalba kaip pote
rius...

O senis tuoj atsiliepia:
— Jeigu taip, tai reiketu ji 

leisti in gimnazija. Szventas 
daigtas yra mokslas. Na, o kiek 
reikia paskolinti ant pradžios?
Ir skolindavo “ant pradžios” 

o žiūrėk, už metu Kaziukas ar-

Szenadoryje per varduvių 
diena,

Tai apėmė svaigulys ne viena, 
Du suej'a vienas kita 

egzaminą vojo,
Ir visaip bandavojo.

() kad vienas drūtesnis buvo 
Tai gerai iszegzaminavo,
Ir paliemona pakvietė, 

B'a tas nieko nenuveikė;
Varanto neturėjo,

Tai ir paimti negalėjo, 
Ant rytojaus vienas deszimt .

doleriu užmokėjo.
Tdkis egzaminas, 

Tai vaikine ne kas.* * *
Tegul kas nori arielka ir aluti 

keikia,
Tegul ir girtuoklius peikia, 

Asz kad ir negeriu,
Bet girtuoklius pagiriu.

Girtuokliaus linksmas gyveni

mas,
Kad ir apdriskęs ir ne edes, 

Kad ir pasmeles kai]) skilvys, 
Be sveikatos suvis.

Kada smirdeles iszraukia,
Nors baisei susiraukia, 

Kad ir vos vėžlioja,
Ir tankiai susidaduoja, 

Tai vis’linksma,
Ir gana.

Kad ir apjalkes szviesybes 
nemato,

Kad ir neturi jokio amato, 
■Bet gyvuoja,

Kad ir svyruoja.
Piktas kada yra blaivus, 

Ba apmislina apie savo vargus, 
Ba kaip guzutes gauna,

Tuojaus atsigauna.
Apie vargus užmirszta, 

Kai]) ant gyvulio pavirsta, 
Tada meilus ir bueziuojasi, 

O kai]) k'as in kelia insipainioja 
tai muszasi;

Gerk žmogelis, greieziau var
gus pabaigsi,

O bus daug lengviau kaip 
ipasibaigsi,

Girtuoklis sarmatos neturi, 
Nepaiso kaip ant jo žmones 

žiuri, 
Kada svyruodamas eina, 
Ba ji tas suvis neapeina,

Szirdeles tik girtuokliui gerai, 
Gerkite visi vyrai.

* * *
Davenskoje,

Nedelioje,
Kai]) Lietuviai insiuto, 

Tai vos sprandu nenusisuko. 
Ba kur yra girtuokliu daug, 
Tai jau vyruieziai szelauk;

Kai]) guzutes pritraukė, 
Tuojaus peilius iszsitrauke, 
Paskui kaip szunes kauke, 

Tai-gi, tas Nedelioje atsitiko, 
Viena supjaustė vos gyva 

paliko.
O ka, spangį tamsunai, 

Girtuoklei ir palaidūnai, 
Kaip szunes gyvena, 

Bus jau apie tai gana.
* * *

Ar žinote, turiu jums pasakyti, 
Tiktai turite gerai klausyti, 

Ba tai ne bile kas,
Tai visiems labai svarbus 

dalykas.
Ne del senu, 

Tiktai vyru jaunu, 
Idant vesdami moteres ne

apsiriktu, 
Kvailiais n epa s i 1 ik t u.

Ne vienas žiuri ant gražaus 
snukuczio,

Ant galvos suraityto 
plaukuczio,

O jeigu da ant nosies stiklelius 
turi,

Tai seile rija kaip ant tokio 
žiuri.

Nežiūri ar moka skalbt, virt 
irsiut, ???

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

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

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

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

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

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

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

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų^ 
Giesme Laba Nakt. 
Ministranturas.

Tiktai 98 Centai
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA.

nes ir kaimynu. Jonukas gavo 
muszti.

Nuo tos dienos piemenelis 
geriau dabojo banda bet drau
gauti su Mikolulku nenustojo: 
tobulinosi skaityme, rasze jau 
ne ant kelio bet ant popieros, 
kuria atneszdavo jam gimna
zistas; klausėsi pasakojimu 
apie miestą apie kitoniszka gy
venimą ir visokius kitus daig
ius, kuriuos žinojo Girdžiukas.* * *

Pasibaigė vakacijos ir My
koliukas iszvažiavo atgal in 
miestą palikdamas maža pie
menei! viena, bet pilna neapri
bojamu troszkimu ir keisto il
gėjimosi. Arikszta darėsi Jo
nukui Gvildeliuose, norėjo eiti 
in platesni svietą, trosžko pats 
nežinojo ko. Panaszus buvo in 
paukszteli, kuris nori skrist isz 
savo lizdo, bet nežino kur, — 
laukia nurodymu savo tėvu.

Tuo tarpu nupjovė vasarojų 
bulves iszkase, linus iszmiUke 
ir rugienas aparė. Atėjo ruduo. 
Žmones pulkais pradėjo eiti in 
giria grybauti, obuoliauti ir 
karnauti. (Lietus purkszte be
veik kasdiena. Liūdna, palsza 
pasidarė ant svieto.

(Bus daugiau)

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.
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7
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28

1 
8 
15 
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2
9
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3
10
17
24
31

4
11
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25

Žinios Vietines
—■ Seredoje pripuola 1-ma 

diena Kovo - March. Menesis 
pas'vensitas ant garbes Szv. 
Juozapo.

—■ Szia sanvaite pripuola 
czverties meto pasninkai: Se- 
redoje, Petnyczioj ir Sulbatoje.

—■ Seredoje pripuola Szv. 
Albino, vyskupo.

— Apielihkes kasyklos pra
dėjo dirbti Panedelyje nes dar
bininkai nutarė užbaigti savo 
“vakacija. ” Daugiau kai 8,000 
anglekasiu sugryžo prie savo 
darbu.

— Ana diena motoravo in 
miestą p. Vincas Raczkauskas, 
su Sunum Juozu isz Frackvil- 
les ir atlankė savo gimines, 
tarp j u gerai žinoma visiems 
musu biznierių p. Andriu Rėk
laiti, saliunirika, ana W. Cen
tre uly. Tapgi atlankė ir re
dakcija ‘1 Saules, ’ ’ atnauj i n t i 
savo prenumerata už “Saule,” 
kuria skaito jau daugeli metu. 
Acziu už atsilankymu.

SHENANDOAH, PA.

t Vladas Radonis, kuris ki
tados gyveno mieste, mirė Mas- 
peth, L. I. N. Y. Velionis buvo 
gimęs mieste. Paliko motina, 
pa'czi’a. Viktor ja,. du. vaikus, 
tris sesutes ir du brolius. Li
kos palaidotas Panedelio ryta, 
Maspethe.

t Katre (Szakeliene) Gu
deliene, 414 E. Lloyd uly., mi
re praeita Ketverga Aslilando 
li'gonbuteje kur sirgo apie me
nesi laiko. Gimė Lietuvoje, pri
būdama in Amerika, jauna mer
gina,., pergyvendama . mieste 
apie 50 metu. Paliko vyra Mar
tina, duktere, viena sunu ir ke
lis anukus. Likos palaidota 
Utarninke. Palaidojo grabe
lius Szneideris.

Apleis Viedniu 1 Diena 
Kovo 

. <■

Stokholm — Badai Vokie- 
cziai ketina apleisti sostapyle 
Austrijos, Viedniu, ateinanczio 
Kovo 1 d. nes jiems ten jau 
per karszta. Visi kareiviai ir 
Vokiszki gyventojai turės ap
leisti miestą lyg tam laikui.

Ant Gavėnios

Graudus Verksmai arba Pa- 
sibudinimas prie Apmislinimo 
Kanczios Vieszp. Jezuso Kris
tus©, pagal senoviszka būda 
10c. Stacijos arba Kalvarija 
V- Jėzaus Kristaus 10 c. Mal
dele Arcibrostvos Szv. Veido 
Viesz. Musu Jėzaus Kristaus 
10c. Laiszkas arba Muka mu
su Iszganytojaus Jezuso Kris
tupo 5c. Tretininkių Seraphisz- 
kais Officium 10c. Novena 
Stebuklingo Medaliko Dievo 
Motinos Garbei 10c. Litanja 
Liauretanis'zkoj Szvencziau- 
sios Panos Marijos 10c. Istori
ja apie Amžina Žydą, jo kelione 
po svietą ir liudymas apie Jė
zų Kristų 20 c. Adresas:

Saule Publishing Company 
, Mahanoy City, Pa.

MAHANOY CITY, PA.

— Panedelyje iszvažiavo 180 
vyruku in Allentown, ant dak- 
tariszko peržiūrėjimo ar yra 
tinkami ant kariszkos tarnys- 
tos. Peržiūrint skaitlį pra
vardžių tujų vyru, randasi dau
geli su ateiviu pravardems 
kaip: Lietuviai, Slavokai ir 
Lenkai, ir galima sakyti ju yra 
didžiausias slkąitlis.
Szitie Vyrukai Instojo Prie Tarnystes 

Kaipo Liuosnoriai:

William J. Phillips 
John Tihansky 
Alex P. Damasavage 
Anthony S. Krull 
Walter J. Slote 
Bernard C. Kotula 
Vincent G. Matthews 
Gregory D. Tobin

Mahanoy City, Pa.

Thomas J. Burke 
Norman L. Seibert 
John P. Horan 
Peter L. Radžai 
Charles L. Domson 
Edward Leisey 
Joseph Derricott 
Wilbert G. Eroh 
Michael Pleszkoch 
Joseph A. Zincavage 
Simon J. Nork 
John Orme 
Frank J. Mikulsky 
Paul R. Wagner 
Joseph J. Mockaitis 
Michael P. Kufro 
Charles R. Metrulis 
Joseph E. Brown 
William J. Holman 
Norman W. Beaver 
Adolph F. Brazinsky 
Frank Kriner 
Thomas L. Rosser 
John A. Burgess 
Thomas C. Jones 
Joseph E. Troskosky 
Michael Fufla 
Ethelbert T. Cook 
George J. Karetsky 
Gerald L. McKerns 
Leo E. Creasy 
Joseph C. Lobichusky 
Charles H. Bonenberger 
Leo A. Mack 
John R. Georganakis 
Stanley J. Krukas 
Edward J. Fletcher, Jr. 
Frank J. Sekula 
Edward J. Lucyk 
Willard E. German 
Harry F. Cooper 
John J. Rubel 
John B. Kubert 
Irvin T. Heckman 
John J. Campbell 
John Sekura 
Gerald M. Weber 
Charles A. Bokus 
Walter J. Haron 
Thomas J. Moore 
George C. Mellen 
Henry T. Cahill 
William J. Peel 
John J. Shaloka 
Everett M. Fisher 
Joseph A. Polli 
Thomas F. Nicholas 
Harry A. Bohorad 
Joseph J. Sabol 
John Bobbin 
Harmon Clouser 
John Coombe 
Edward W. Faust 
Elmer R. Ball 
Joseph F. Dowd 
John J. Smith 
John A. Whalen 
Vincent A. Lezousky 
John J. Yiengst 
Norman Miles 
Harry J. Weber 
William F. Sapiega 
John J. Peregrin 
Charles. B. Kolb 
Joseph Wilinsky 
Joseph J. Wilner 
Charles J. Stucker 
FJiny D. Ricottelli 
John M. Moran 
Jacob Miller 
Paul Pritz 
James J. Lynch 
Bernard J. Rzeplinski 
Robert J. Machamer 
Edward F. Purcell 
William H. Head, Jr.

Szitie Vyrukai Tik Ant Paženklintos 
Tarnystes:

Arthur Coulson 
Louis W. Coccia

Bowmans, Pa.

Nicholas F. Kline

New Boston, Pa.

Constantine J. Kalkiewicz
Michael Pacika

Morea, Pa.

George G. Greis
Patrick J. O’Donnell
Paul Osinchak
Edward Fronczak

Vulcan, Pa.
Adam C. Setcavage 
Samuel G. Quick 
John S. Mazur 
John T. Jones 
Joseph S. Stephens

Amerikos Raudonasis 
Kryžius Veikia Su 

Musu Pulkais
Užjūry Į

Buck Mountain, Pa.
Nicholas J. Forte

Wiggans, Pa.
Elwood O. Lindenmuth

Jacksons, Pa.
Wilbur C. Schlemmer
Eugene T. Galvin

Shenandoah, Pa.

George E. Price

Barnesville, Pa.

Clarence H. Opolsky 
Stephen Kechula 
Francis O. Keiser 
Albert P. Witkouskie 
Wilbur E. Bainbridge
Stephen D. Macek 
John Butchko 
Leo D. Fritz
Joseph S. Walsmith, Jr.
Leo E. Marook 
Marvin J. Purnell 
Clarence M. Houser

Park Place, Pa.

Anthony J. Urbas 
Maurice Thomas 
Frank Kabilko 
Frank J. Mroczka 
George F. Gill

Kaska, Pa. I
George Meyers 
John G. Harding 
Stephen Bobai 
John J. Russek, Jr. 
John J. Ohler 
Michael J. Govern

New Philadelphia, Pa.

Frank G. Sublousky 
Daniel A. Laurnities 
Michael J. Martin 
Joseph J. Sura 
William J. Mack 
Vincent P. Apshago 
Charles P. Pretti 
Alexander C. Zubris 
John J. Fergel 
John G. Simanavage 
Norman F. Toback 
Daniel J. Coyle 
Harold M. Alto 
Anthony J. Krick 
Russel L. Morgan 
Albert A. Condrack 
Albert J. McGee 
Henry M. Pretti 
William J. Deem 
John G. Zubris’ 
Joseph T. McGowan 
Robert S. Valinskie

Middleport, Pa.

Louis D. Gorenty 
Michael Hromyak 
William Slivko 
Stanley E. Romanofsky 
Frank J. Weicikoski 
Joseph J. Stefanek, Jr. 
Joseph J. Paiko 
Martin R. Wojciechowski 
Michael A. Matlock 
Donald R. Bubel

Silver Creek, Pa.

Thomas J. Murray 
Ernest G. Kreydt . 
Francis C. Lutsky

Cumbola, Pa.

Charles N. Hillman
George Kopena 
Adam N. Reynolds
Anthony A. Kotula, Jr.
Stanley F. Bayster 
Robert J. Grady 
Paul J. Spirko 
Harry W. Esterly 
Charles Manzick

Philadelphia, Pa.,

John J. Drabnis

Vokiszkas Generolas 
Užmusztas Rusijoj

London — Majoras genero
las Albrech von Brodeck, ka- 
mandierius peksztininku divi
zijos, likos užmusztas laike mu- 
szio ant Rusiszko frunto. Da
lyvavo jis musziuose ant Len- 
kiszko frunto ir likos apdova
notas garbes medaliu.

SKAITYKIT
“SAULE”

PLATINKIT!

'žius surinko 1,250,000 kraujo 
aukotoju Armijai ir Laivynui. 
Sziaclien kraujo plazma taip 
reikalinga kad 5,000,000 auko
toju reikalingi 1944 m. Kraujo 
aukos ir pinigai reikalingi kad 
szie centrai galėtu tęsti savo 
darba' toliau. Atlikite savo 
dali !

Washington, D. C.—Būdami 
kartu su musu kovojantiems 
vyratmls, iprie front p kaip ir už
frontėj, Raudonojo Kryžiaus 
atstovai tęsia savo darbus. Jie 
prižiūri, kad aviatoriai, meka- 
nikai, pokštininkai ir kiti netu
rėtu jokiu asmeniniu užduoeziu 
kurios jiems trukdytu ju dar
bus.

Jeigu kareivio szeimyna pa
gelbės reikalauja, jeigu kas 
nors netikėtai invyksta, szie 
Raudonojo Kryžiaus atstovai 
tuoj padeda. Kur tik randasi 
Amerikos pulkai ten irgi ran
dasi Raudonasis Kryžius kuris 
pasirengęs jiems pagelbėt! vi
sais reikalais.

Harold L. Stanton, Raudono
jo Kryžiaus Amerikos aerodro
mo j Anglijoj paaiszkino: “Mu
su darbas užsienyje yra skir
tingas nuo darbo namie. Kada 
užduotis lieczia szeimynini rei
kalą, mes turime pasiausti ka- 
beliuotus neklausymus. Beveik 
kiekviename atsitikime mes 
galime teikti pagelba kareiviui 
ir jo szeimynai.

Palinksminti sziuos vyrus, 
ju liuoslaike Raudonasis Kry
žius turi poilsio centrus' arba 
vietas tprie aerodromu ir kliu- 
bus. Czia jie randa visokiu 
pasilinksminimu ir visokiu už
kandžiu, ir dideliu miestu klu
buose, maistas, nakvyne ir pui
kus programai jiems pristaty
ti.

Visa Raudonojo Kryžiaus 
daiJba suszelpia savanoriu 
aukos. Raudonojo Kryžiaus 
Karo Fondas, kurio siekinys 
yra $200,000,000 'bus sukeltas 
Kovo (March) menesi. Visti 
parama ’būtinai reikalinga.

Visi Aukokime ! ! !

— Kovo - March menesi 
Amerikos Raudonasis Kryžius 
praszo 1944m., Karo Fonda isz 
Dvieju szinitu milijonu doleriu 
[$200,000,0001. Sziuos pinigus 
būtinai reikia surinkti, kad 
Amerikos Raudonasis Kryžius 
galėtu vykdinti savo 'programa 
arba veikimą. Aukokime!

1942 m. Amerikos Raud. Kry-

Amerikos Raudon. Kryžius 
ir Tarpt autinio Raudonojo 
Kryžiaus Komitetas iszsiunte 
maisto, drabužiu ir kitu reik
menų Amerikos ir Jungtiniu 
Tautu karo belaisviams nuo 
Sausio (Jan.) 1 dienos 1941 iki 
Gruodžio (Dec.) 31 dienos 1943 
mete.

Per Raudonąjį Kryžių ,pa- 
szialpa iki $80,000,000 — 30 
szalimi parūpinta karo aukoms 
nuo karo pradžios. Reikmenys 
iszsiustos in Norvegija, Belgi
ja, Francija, Kinija, Rusija, 
Lenkija, Vengrija, Rumanija, 
Iszpanija, Jugoslavija, Suo
mija, ir Baltijos krasztu, Ho- 
landija, Sziaure's Afrika, Egip
tą, Palestina, Syria, Lebanon, 
Graikija ir kitas 'szalįs. Palai
kykite szi paszalpos darba. Au
kokite Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus Karo Fondui.

Galėjimas Vyro Su 
Paczia

Oakland, Cal. — Vyras ir 
motere, Pedro ir Reina Sarco 
che, galejosi mirtinai. Motere 
pagriebė britva o jis ilga mė
sini peili ir per 20 minutu trau
kėsi mirtina pjovyne, ant galo 
vyras motere perdure peiliu. 
Žudintojas, nebūdamas užga- 
nadintu savo darbu, nupjovė 
moterei galva.

Tėvas, Nežinodamas, 
Sukapojo Savo Kūdiki

Correlsville, Ter. — Kada 
Charles Barrow, ūkininkas isz 
Milford, kirto sziena su maszi- 
na, jo dukrele, dvieju metu, 
siautė sziene ir jis jos nemate. 
Tik tada suprato kas atsitiko 
kada iszgirdo dukreles baisu 
kliksma kada peilei maszinos 
pradėjo kapot mažiulele. Su
laikė maszina bet kūdikis jau 
buvo negyvas nes maszinos pei 
liai baisei sukapojo mergaite.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

Szvedai Užlaiko Savo Liuosybia.

Stokholmas, Szvedijoj, nesirūpina apie kare nes jie gyvena malszei ir neturi jokiu 
bombardavimu miestu nei jokiu “blackout.” Ju karalius Gustovas pasiraszo ant vaiku 
knygucziu. Szvedijos moteres iszdalina maisto taip lygiai Allijentu ar Vokiecziu karei
viams o žemai paveikslėlis parodo žmones prie pamario kurie visai neiszbauginti apie kare 
nes j u szalis nekariauja.

Vieta Kur Žeme
Praryjo Maža

Mergaite

Anglekasiai kasa 30 pė
du gilumo skylėje kur maža 
mergaite Juel Ann Fulmer 
likos praryta per inpuolima 
žeme, kada ėjo pro ta vieta 
Pittston, Pa. Kada ja iszka- 
se, mergaite jau buvo negy
va. Daugiau kaip 400 tonu 
žemes likos iszkasta pakol 
ja surado. Kiti ingriuvimai 
žemes in kasyklas atsitinka 
tankiai tame mieste.

Norėjo Paaukauti Kin-
czika Dievaicziani Ant 

Aukos
Mamrango, Tex. — Ana die

na likos paleistas isz ligonbu 
tęs Kinczikas LiWang, kuris 
sirgo ant kokios tai ligos 0 dak
tarai buvo priversti jam nu
kirpti plaukus Jo tautiecziai, 
paregeja jog jo plaukai nukirp
ti, labai tuomi užsirūstino ir

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US

. .. .

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam* 
reikalams. Telefono Numeras 78-
520 W. Centre St., Mahanoy City

norėjo padaryti isz jo auka sa
vo dievaicziams ir perpraszyti 
juos už toki nužeminimą. Kin- 
czikui, matoma, da nesinorėjo 
eiti in ana svietą per sudegini
mą ant laužo. Danesze apie tai 
valdžiai kuri aresztavojo kelis 
Kinczikus o LiWang nusidavė 
vela in li'gonbute kur pastojo 
kukorium.

4®" Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE ! ! !

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus

J; ir Markes.

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

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

likti savo dali, pirkdamas 
Apgynimo Czedinimo Bon
dus ir Markes.

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

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

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

Siuncziant pinigus per bau- 
kini czeki arka ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimta 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jum* 
dėkingi už tai ir neužmirszlkite 
ateityje, kada siunsite czCkiue 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderius 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ 

i ' t

Aukso Altoriukas, misziu maldos 
paveikslais, celuloidos kietais virszais 
su gražiu kviet]<u ir kryžiaus atspau
dais, puikiais piesziniai, paauksuotos 
baltos ar marmulines spalvos, Tilžės 
spaudimo, $1.75; Vainikėlis, maldų 
knygele, paveiksluotos misziu maldos 
kietais drūtais juodais virszais, 50c., 
taipgi minksztais juodais virszais 
$1.25; Kanticzkos, visokiu giesmių, 
$2.00; Gydyklos nuo baimes mirimo, 
su daugeliu paveikslu, gražios stabios 
raides, 50c.; Istorija Seno ir Naujo 
Testamento, su daugeliu paveikslu, 
25c; Iszganingi dūmojimą apie Sopu
lius Szventos Motinos, gražus skaity
mai, 35c.; Katekizmai, Poteriai ir 
Ministrantura del patarnavimo kuni
gui laike Szventu Misziu, 10c. arba 3
UŽ 25c.; Tikras Szaltinis Ražancziniu 
Atlaidų arba kryžiokines karunkęles 
15c; Karves, ju nauda ir geresniu bei 
skanespiu suriu padarymas, su devy
niais paveikslais 25c; .Duktė Mar.iu, 
graži apysaka 25c.; Kaip Duktė Gy

vena Pustyneje 25c.; Virėja, Kepeja 
ir Prižiūrėtoja, knyga apie 450 viso
kiu receptu $1.; Tūkstantis Naktų ir 
Viena, dalis I, 50c; Mikaldos Pasako

jimai Pranaszystes 25c.; Gudrus Pie
menukas, graži apysaka 25c.; Eusta- 
kijaus gražus apsakymas isz Pirmu 
Amžių Krikszczionybes arba Iszgan- 
ymas Szv. Kryžiuje, 128 pus., 35c.; 
Sveikata Ligoniams, knygele apra- 
szoma visokios vaistiszkos žoles 25c; 
Lengvas Budas Iszmokti Angliszkos 
Kalbos 35c.; Kabalas su Saliamono 
Nosia 10c.; Sapnu Knyga, su paveik
slais $1.25; Gyvenimas Marijos 35c.
Sapnas'Marijos ant Kalno Alyvų 15c; 
Ražancziai: juodi medinukai po 25c; 
kukaviniai, stiprios vielos su stacija- 
vu kryželiu, pailgi juodi -poteriai po 
50c; Szkaplieriai: Karmelitu, Nekal
to Prasidėjimo, Szirdies Jėzaus, Szv. 
Traices, Sopulingos Brangiausio 
Traices, Sopulingos Brangiausio Kr 
Kraujo, Szv. Pranciszkaus, Kruvinos 
Kanczios ir Szv. Juozapo, po 25c.

ŽOLES ARBATOS FORMOJE
Nuo nervu, inkstu, akmenėliu, du

sulio, vyriszkumo pataisymui, vande
nines ligos, cukrines ligos, reumatisz- 
ku sausgėlų, viduriu liuosavimo ir Pa
lankos trejankos po 85c., pakeliai su 
nurodymais kaip vartoti.

M. ŽUKAIT1S,
336 Dean St. • Spencerport, N. Y,


