
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

An American Newspaper published in the Lithuanian Language, 
that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.

Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $4.00;
To Foreign Countries, $5.00. Advertising Rates on Application.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

Prenumerata: Suvienytose Valstijose, $4.00 Metams;
Kitose Vieszpatystese, $5.00 Metams

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

No 18 a S MAHANOY CITY, PA. PETNYCZIA, 3 KOVO 1944, (FRIDAY, MARCH 3, 1944) ft 55 METAS

Estonij os Linij a Perkirsta
Isz Amerikos Apsikirpus Plaukus 

Gailėjosi. Nusižudė

' DU SYK PO 
!■ DVYNUS

I
Į ---------------------

Dabar Net Trynukai
1 ___________

Pittsburgh, Pa. — James 
Healey vos neapalpo Szv. Juo 
zapo ligonbuteje, kada jam da- 
žiuretoja ligoniu apreiszke kad 
jo pacziule ji apdovanojo try
nukai, tai yra dvi dukreles ir 
sūneli. Healey jau yra tėvu 
dvieju poru dvynuku.

$25,000 Skalbinyczioje
Tarp Drapanų

Philadelphia, Pa. — Ard
more skalbinyczioje merginos, 
pamerkdamos drapanas in če
merius ant iszskalbimo rado 
szilkineje skepetaiteje visokiu 
auksiniu papuoszu vertes ant 
25 tukstancziu doleriu. Bran
genybes prigulėjo prie Mrs. Al 
f red Carey, kuriai jas sugraži
no. Už suradimą ponia Carey 
padovanojo joms szimtine bu- 
maszka už j u teisingysta.

Locnininke visai nežinojo 
apie dinguses brangenybes ir 
tik tada dažinojo kada jai loc- 
nininkas skalbinyczios atveže 
jos brangenybes in namus.

Iszperejo Kiauszini Ki- 
szeniuje, Sėdėdamas 

Prie Pecziaus
Lerington, Ky. — Charles 

Maddison, ūkininkas isz Nicho
las pavieto, sėdėjo arti pe
cziaus sude. Staigai ūkininkas
pajuto jog kas tokis krapsztosi 
jo overkoczio kiszeniuje, inki- 
Bzes ranka, isztrauke ka tik 
iszsiperejusi visztuka kuris bu
vo gyvas. Maddisonas insidejo 
kiauszini in kiszeniu apie san- 
yaite adgal, užmirszdamas ji 
iszimti. Dabar visi prieteliai 
ir pažinstami ūkininko prami
nė ji “perekle Maddisonas“ ir 
tako jog kas nori iszperet pui
kius visztukus, tegul nunesza 
kiauszinius pas Maddisona.

Kareivio Pati Pagimdė 
Kvadrukus

Decatur, Ala. — Ana diena 
garnys paliko tris dukreles ir 
sūneli del Mrs. Spencer Hutto, 
23 metu moteres kareivio. Nors 
Vaikai gimė priesz laika bet 
daktarai tvirtina kad visi gy-

New York — Dvi sanvaites 
adgal pana Rūta Evans, neno
rėdama pasilikti užpakalyje 
savo draugiu madoje, davė sau 
apkirpti puikius plaukus, kaip 
tai jos drauges nesziojo. In kė
lės dienas po tam suprato savo 
kvailybia ir pradėjo labai gai
lėtis. Kada gaspadine jos ne
matė einant in darba, nuėjo 
pažiūrėt kas jai atsitiko, rado 
užrakytas duris. Kada duris 
iszverte, rado Rūta gulinczia 
ant lovos be gyvasties o kam
baryje radosi pilna gazo.

Turėjo Atsiklaupt Ir 
Pabucziuoti Jos Kojas

Chicago, Ill. — Tamoszius 
McLaughlin, 38 metu, turėjo 
sude atsiklaupti ant keliu, per- 
praszyti Mrs. Edna Hanson ir 
pabucziuoti jos kojas. Jo prasi
kaltimas buvo tas, kada ji mo- 
tere iszvede isz aptiekos už ne
padoru pasielgimą, tasai iszga- 
ma sumusuze ja kad turėjo nu
siduoti ant gydymo in ligonbu- 
te. — Kad visus sūdąs taip nu
baustu tai mamžiau butu pa- 
niekintoju moterių.

Mėsininkas Pardavi
nėjo Arkliena

Saint Louis, Mo. — Nemaža 
triukszma ukele czionais mėsi
ninkas Charles Lowell, kuris 
prisipažino palicijai buk par
davinėjo žmoniems arkliena. 
Kada pradėjo ji toliaus kvosti, 
pasakė jog jis užmuszinejo se
nus arklius ir juos pardavine-

100,000 LIETUVIU 
BUS ISZVEŽTA

In Vokietija

Stokholm, Szvedija — Vo
kiecziai, nerimaudami kad Ru
sai neužilgio ineis in Lietuva, 
nutarė iszvežt szimta tukstan
cziu Lietuviu in Vokietija prie 
kariszku darbu. Tasai privers
tinas iszvežimas vyru ir mote
rių prasidės 5 diena Kovo ir 
trauksis lyg 1 dienai Liepos. 
Kas diena Vokiecziai iszveži- 
nes po 6,000 Lietuviu in Vokie
tija. Daugelis szeimynu bus 
perskirtos ir pasiliks varge.

.4,500,000 Vokiecziu 
Žuvo Ant Kares Lauki)

Lisbon, Portugalija. — Lyg 
sziai dienai skaitlis žuvusiu, 
sužeistųjų ir dingusiu Vokie
cziu ant kares lauku nuo prasi
dėjimo kares daejo lyg 4,500,- 
000. Todėl Vokiecziai yra pri
versti traukti kas diena dau
giau ir daugiau vyru in kariuo
mene.

$4,000,000,000 Ant
Suszelpimo Rusijos

Washington — Amerika su- 
szelpe Rusija su 4,700 tankoms, 
177,000 tonais amunicijos, mai
stu ir kitokiais reikalingais da
lykais vertes dugiau kaip ant 
keturiu bilijonu doleriu, tai 
yra, nuo Oktoberio menesio 
1941 meto.

jo. Buvo jis nusiuntęs 200 sva
ru arklienos in San Pranciška 
in tula hoteli, kur ketino isz- 
bandyti arkliena o jeigu žmo- 
niem patiktu tai ketino prista
tyt daugiau.

19 m. Studentas Apsi- 
.vede Su 45 m.

Daraktorka

Avon, N. Y. — Nemažai nu
sistebėjo czionaitinei gyvento
jai, kada 19 metu studentas, 
Neil Cushing, apsivedė slaptai 
su savo daraktorka, Laura 
Spencer, turinti 45 metus am
žiaus. Szliuba eme praeita me
ta, bet tik tomis dienomis iszsi- 
dave apie taja vinczevone. Ka
da sveczei pribuvo pas jauna
vedžius linkėti jiems gero pasi-
sekimo tai užtiko jaunavedį lo-yens. Tėvas tarnauja kariszko-

je tarnystoje Fort Benning, sziant isz kauluku ant ulyczios 
kuris aplaike telegrama kad su savo draugais ir visai nesi- 
atvažiuotu pamatyt savo szei-i rūpino apie sveczius. — Ko 
mynele. Yra tai ju pirmutinei daugiau galima tikėtis nuo 
Vaikai. i kvailio!

BAS ST Rusai Persigavo
Ir Iszžudymas 195,000 Per Narvos Upe

Žmonių ____________ *

London — Vokiszkas mar- 
szalka von Mannstein turės at
sakyti už papildytas skriaudas 
ir iszžudyma 195,000 žmonių 
Kijeve, kada jo kareiviai rado
si tenais. Vidurmiestis Kijevo 
likos sunaikintas, tai yra, kurr 
radosi visokį bizniai, kur su I 
naikinta 1,742 bizniavi namai? 
ir 3,600 žmonių gyvenimai. Bu
vo tai tikra skerdyne nekaltų
jų žmonių, pakol Vokiecziai 
isz ten prasitrauke. Po karei 
Vokiecziai turės už tai atsaky
ti.

■Rusai Randasi 15 Myliu Vidu- 
riję Estonijos; Lietuvos Sosta- 
pyle Kaunas Apleistas; Gre
kiszki Pasikelelei Iszverte Vo
kiszka Truki Isz BegiuUžmusz- 
dami Daug Vokiszku Kareiviu 

_____ • *

Kare Neužilgo
Pasibaigs

Moskva — Stalinas prane- 
sza buk antras f rimtas neužil
gio prasidės ir jau laikas prisi-

Allijentu 200 eroplanu bal
sei bombardavo Japoniszka 
stoti Rabaul ant kurio numėtė 
164 tonus bombų. Naujoj Bri
tanijoj suszaude 29 Japonisz- 
kus eroplanus ir sunaikino ke
liolika Japonu stocziu su amu
nicija ir eroplanais. Allijentai

London — Rusai jau persigavo per upe 
Narva ir jau randasi 15 myliu viduryje Estoni
jos. Po kruvinam musziui Rusai užėmė daug vie
tų isz kuriu iszgujo Vokieczius. Rusai taipgi už
ėmė Pskovą, paimdami daugiau kaip 70 kai-

artina kada kare užsibaigs ir 
Hitleris bus supliektas su didė
lėms bledenis. Taip tai prane- 
sza Stalinas prezidentui Roose- 
veltui telegrame, kuri prisiun 
te ana diena in Washingtona.

Hercegovinoje ir Slovakijoje 
eina kruvini musziai kur likos 
užmuszta daug Vokiecziu ku
rie neturi jokios pasekmes ir 
turi trauktis vis in saugesnes 
vietas idant apsaugoti savo gy
vastis kas parodo kad Vokie
cziai neturi jokios pasekmes ir 
turės visiszkai apleisti Rusija 
neužilgio.

su Burmiecziais užklupo ant 
Japonu Burmoje, aplinkinėje 
Akyab, užmuszdami apie 8,000 
Japonu ir paėmė daug in nelai
sve. Amerikonai užklupo ant 
Admiralty salų kur radosi 50, 
000 Japonu kurie likos supliek
ti ir daug paimta in nelaisve. 
Kelios eroplanu stotys likos 
bombarduotos. Amerikoniszki 
eroplanai bombardavo 14 Ja- 
poniszku laivu kuriuos pa
skandino.

Pirkite Apgynimo Czedinimc 
Bondus ir Markes.

Ant Las Negros salos Ameri
konai turėjo susirėmimą su Ja
ponais kuriame žuvd apie 50 
Amerikonu ir 300 Japonu.

mėliu ir miesteliu.

Vokiecziai matydami kad neinveiks Rusu, 
davė prisakyma gyventojams Kauno, sostapy- 
les Lietuvos, kad apleistu miestą ir jeszkotu 
saugesnes vietos. Miestas pasiliko po karisz- 
koms tiesoms. Rusai jau prisiartina prie Lietu
vos rubežiaus kur tikisi susiremt su Vokiecziais. 
Daug Lietuviu likos iszvežta in Vokietija. Ko
kia bus ateitis Kauno, kada Rusai ineis in Lietu
va, tai sunku inspeti bet galima tikėtis dideliu 
skerdynių.

Klosztorius Kuris Likos Bombarduotas Per Amerikonius

Sztai Katalikiszkas kloszto.ius Szv. Benediktino, Italijoj, kuris likos pastatytas 529 me
te ant kalno Mount Cassino, kariame apsisedo Vokiecziai szaudami in Amerikonus, pakol 
juos isz tenais neiszgujo sunaikindami klosztori nors gana jiems buvo gaila subombarduo
ti taja senoviszka vieta. Antram paveiksle parodo kada Amerikonai paėmė daug Vokisz
ku nelaisviu prie Rapido.

Rusai jau randasi artimoje Pskovo, kuri 
ketina užimti bile diena. Rusai, artindamiesi 
prie Pskovo, paėmė apie 650 miestu ir kaime
liu. Prie Krivoi Rog tęsęsi smarkus musziai kur 
daug Vokiecziu likos užmuszta. j

Apie 500 Allijentu eroplanu užlėkė ant 
Brunswicko, Vokietijoj, kur suteszkino dauge
li eroplanu dirbtuvių. Szeszi Alijentu eroplanai 
nesugryžo isz tos keliones. '

Bėdinas vela likos smarkei bombarduotas 
per Alijentus su didėlėms bledems. Daug žmo
nių likos užmuszta ir keli dideli fabrikai likos su
naikinti.

Grekiszki pasikelelei po va-; aficierius ir daug likos sužeis- 
dovysta Angliszko generolo, ta. Tame laike trūkis ėjo per 
iszverte Vokiszka kariszka tru- tilta, kuris likos isznesztas per 
ki isz begiu, artimoje Kalno, dinamitą.
Olimpus, užmuszdami 600 Vo- *-----------
kiszku kareiviu, generolą ir ju skaitykit “saule” platinki^
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Kas Girdėt
Tūlas dvasiszlkasis Minnea

polis, Minn., apreiszike bažny
čioje kad jeigu katra isz jo pa
vapi jonku nemoka virt, kepti 
Įpyragaiczius ir duona ir užlai
kyti szvarei namo, tai nepriva
lo iszteketi už vyro. — Bet k a 
daryti su vyru kuris nemoka 
pasirūpint del moteres isz ko 
virti valgi?

būdamas girtu, apdegino pirsz- 
tukus savo trylikos metu duk
reles ant inkaitusio pecziaus. 
Pagal tiesas tai nesiranda di
deles bausmes už toki prasižeh-iszventaji 
girna. Nepereina diena idant riu, 
negirdetumem apie baisia žu- 
dinsta arba prasižengimą pa
pildyta isz priežasties girtuok-

zo

Kokis tai ponas “profesoris” 
apskaitė buk motore isztaria 
tūkstanti žodžiu per diena dau-

guodoja. Sztai kur daugiausia 
gerbia ir guodoja tokius vyrus:

Anglijoj džentelmona, Vo
kietijoj generolą, Klaudijoj

A mer i ko j mil i jon i e-
I nd i jo j vargs za, 1 

daininin'ka, Iszpanijoj ingale- 
toja kuliu, Kanadoje vaisinga 
motere o Lietuvoje Lankytoja.

Prie to galima pridurti jog 
ne dyvai kad Lankytojas yra

1 Amerika yra del visu nes vi
sus priglaudžia, kožnas ateivy s 
gyvena sau 'be vargo prie geru 
uždarbiu. Mokyklose lygiai 
mokinasi ateiviu ir Amerikonu 
valkai; randasi czionais ir li- 
gon'bucziu, prieglaudos ir pa
taisos namu o ir vargszai ap- 
laiko maisto isz pavieto. Nie
ko czionais nestokuoja. Bet ar 
ateiviai yra tuomi užganadin- 
ti? Ne! Negana jiems to, kas 
jau yra, kas nuo daugelio me
tu intaisyta, nes nori turėti sa- 
vo, — nori ir dideli narna su 
ūkia intaisyti del senu vyru ir 
moterių kad galėtu’jame skursi/ 
kaip Žydai nelaiveje Egipte o 
jeigu ant tos ukes ne dirbs tai 
neturės ka valgyt o ir nuo ba
do turės mirt. O vėla, kas tuo
sius senelius apdengs ir kas 
juos aprūpins pareikalavi
mais? Kur tas sudėtas kapita
las kad isz procento galėtu taja 
institucija užlaikyti ?

Czionais apie tokius daigius 
paliaukime sapnuot nes viską 
jau turime. Institutas turi ne
atbūtinai turėti atsakančia zo- 
posti o ežia vos kelis tukstan- 
czius surenka na, ir apie clan- 
giszikus kaukaiius svajoja.

Kožnas in czionais pribuvo 
del pagerinimo savo gyvenimo 
ir kad duoti apszvieta del savo 
vaiku o ne savo procia mėtyt 
ant nereikalingu užmanymu. 
Vieszpatystes vieszpatysteje 
netverkime nes su laiku užkirs- 
iumem kelia in ta svetinga sza- 
li.

Neužsidekime sau junga ant 
sprando kurio galima apsisau
goti. Ateiviai ir taip lygiai 
Amerikonai turi užmokėti viso- 
kes mokestis ant sierai u, ligon- 
Inicziu ir kožna daigta turi už
mokėt ir užlaikyti.

Butu geriausiu daigiu idant 
kožnoje apygardoje pastatytu 
tautiszka narna isz sudėtu pini
gu ant akcijų. Tas tai butu di
džiai naudingu ir turėtu dides
ne nauda visuomene.

rydavo, jeszkodamas kokio tai 
medžio — netikėtai paregėjo 
prie kojų maža szaltini, kurio 
priesz tai nebuvo matos.

Vanduo jam iszrode labai 
czystas. Diena buvo labai uar- 
szta! Senukas labai buvo pail
sės ir sunkei taja diena dirbo 
Isztroszkes, pržklaupe, nusi
ėmė didelia sziaudine skrdbeh 
ir pradėjo godžiai gerti van le 

guodotas per Lietuvi nes jo li-inj. 
kimas yra pasilikt kankytojum 
ne., tik. rankose neprieteliaus 

’k u-

Italijoj ezy 
:___ i I '

ginu ne kaip vyrai. Kokiu bu-j bet ir rankose “prieteliu” 
rle prie jo selina idant ji 
gialbet isz Babeloniszkos 
laisves.

du isztyrinėjo tai tas ponas 
“profesorius” tai neisžaiszki- 
na. — Isz musu dasekimo, mes 
žinome daugeli moterėliu mu
su aplinkinėje kurios isztaria 
ne tūkstanti bet keliolika tuks- 
taneziu žodžiu daugiau už savo 
vyrus per diena, neduodamos 
vvrams isztart ne žodelio.

Niekur nesiranda taip lai
mingu moterių kaip ant salos 
Sumatros. Pagal tenaitiniu pa- 
įprocziu tai szeiniyniszkas tur
tas yra locnastimi paezios—ne 
vyro, 'kuris turi rūpintis labiau 
savo paezia. Apie persiskyrimą 
tenai nieko nežino, vyras su 
paezia negyvena drauge su ja 
vienam name. Vyras buna at
skirtas ir per visa diena lyg va
karo, nevaile jam atlankyti sa
vo pacziule. Lyg keturi u metu 
amžiaus vaikai buna prie moti
nos paskui buna prie tėvo lyg 
isztikejimui.

Kada vyras numirszta. prie 
stulbeles naszles ‘buna insmeig- 
ta in žeme ilgas smaigas su ka- 
runelia ir pakol vejas jos nesu
drasko, patol naszle negali isz
teketi už kito vyro. Naszle ta- 
me laike būna dideliam varge.

Todėl ant 
pardavinėja 
plona ceiki, 
del naszliniu
vejas kogreieziausia jas suple- 
szytu. Mažiauses vėjelis suple- 
szia gazines karūnėlės kad i u 
keliolika dienu po szeniieiill 
vyro, naszlele vėla gauna su
raminto ja.

ne-

Nors karta atsirado iszmiu- 
t ingas žmogelis, kokis tai Ed- 
wardas (‘arson, kuris, būda
mas szluotojum ulycziu Deca
tur, 111., aplaike žinia Imk jo 
szvogeris mirė Koloradoje, pa
likdamas jam puse milijono 
doleriu. Netruko jam pakau- 
szis isz pasisziauszimo kad 
įstaigai pasiliko turezium bet 
užlaikė savo szalta krauja ir 
nepametė savo darbo nes ir 
sziadien szluoja ulyczias pakol 
iszti'kruju turės pinigus ranko
je.

Laimingas tasai žmogelis, 
kalbėdamas apie savo staiga 
gilinki, szaltai isztare: “Safe
ty first is my motto,” — arba 
Lietuviszkai: “geriau žvirblis 
rankoje ne kaip du ant stogo.”

salos Sumatros 
labai lengva ir 
tycz.ia padaryta 
karūnėlių, idant

Jeigu skaitytojai raszo ko
kius daneszimus in redakcija 
“Saules,” lai pasiraszo ant jo 
savo Lietuviszka pravarde o 
ne Angliszka nes nežinome ar 
jis yra musu skaitytoju ar ne. 
Tanikiai toki žmones danesza 
apie visokius atsitikimus, pasi- 
raszdami savo Angliszka pra
varde, todėl mes ne esame tvir
ti, ar toikis daneszejas yra mu
su skaitytojas ir ar jis yra Lie- 
tuvys ar ne. Tanikiai atsitinka 
kad visai neipasiraszo o kada 
nemato savo daneszimo laik- 
rasztyje tai raszo in redakcija 
su skundu kad jo daneszima ne
laipinome laikrasztyje. Neuž- 
mirszkite apie tai ateityje.

Amerika praeita meta isz- 
produkavo net 50 milijonu 
kvorta pieno isz kurio beveik 
puse likos sunaudota per ka
reivius.

Visi bubnina apie gerove 
sziame sklype kur randasi dar
bo užtektinai ir 1.1. O bet duo
dasi girdėt tankiai apie varga 
koki žmones kenezia, 'kaip ma
tome isz sekanezio atsitikimo:

Vienam isz St. Louis ligon- 
bueziu guli motere, kuri reika
lauja 'kraujo del sudrutinimo 
savo nusilpnejusio kūno nes 
prieszingai, turės mirti. Dak
tarai apgarsino laikraszcziuose 
reikalaudami tokio žmogaus 
idant pasiaukautu duoti isz sa
ves iszleistsi kraujo už ka jam 
užmokės 50 doleriu. Ant ryto
jaus nemažai daktarai nusiste
bėjo paregeja stovinezins my
ne žmonių prie ligon'butes geis
dami parduoti savo kraujo už 
keliolika doleriu idant galėtu 
užlaikyti savo varginga gy
vastį.

Tarp kandidatu ant parda
vimo kraujo radosi ir moteres, 
merginos ir kiti, kurie geide 
paaukauti truputi kraujo del 
suszelpimo savo artimo, bet 
daugiausia buvo tokiu, kurie 
neturėdami ka valgyt geide' 
parduoti krauja. Buvo ir mote
re su vaikais, buvo studentas 
kuris neturėjo pinigu ant mais
to ir mokslo ir buvo kitokiu.

Ir kaip ežia galima kalbėti 
apie gerove, jeigu žmones gei
džia parduoti savo krauja už 
truputi sidabro ?

Vokiszki Kareiviai Gabenami In Ligonbute

Ana diena stojo priesz suda 
iszigama tėvas — baisybe, kuris

Kožria tauta turi savo did
vyrius kuriuos gerbia ir pa-

jam, jog tas vanduo 
ji atgaivino. Sztai 

vandenyje savo ve i-
stebėtinai 
patentine 
da. Su kli'ksmu nuo baimes at 
szoko nuo szulinio. Matyt buvę 
tai iszti'kruju jo veidas bet la 
bai persimainęs nuo tojo, koki 
buvo kasdien papratęs matyt' 
senam veidrodyj!

Buvo tai veidas jaunikaiezio. 
Pakele abudu delnus prie gal
vos. Ant plikos galvos jau ra
dosi juodi plaukai. Veidas ly-

Tulas Amerikoniszkas pro 
fesorius surasze apie 7,000 šar
žu dinseziu ir del kokios prie
žasties žmones atima sau gy
vastis. _

Pagal jo apskaityma tai 
atome sau gyvastis 905 vyrai 
ir 587 moteres isz priežasties 
vargo ir trukumo pinigu. Na
minei nesupratimai buvo prie
žastim savžudinscziu 743 vyru 
ir 523 moterių, kas parodo Imk 
vyrai daugiau kėnezia isz tos 
priežasties ne kai]) moteres.

Netekimas turto 'buvo prie
žastim 389 vyru ir 225 moterų 
mireziu. Kazirniriku nusižudė 
304, beveik puse isz tu buvo 
moteres, nuo gerymo mirė 204, 
isz meiles žuvo 98 vyrai ir 174 
moteres, kas parodo kad mote
rių szirdys greieziau trūksta 
nuo meiles. Kiek papilde sav
žudinscziu nuo ligų ir nepasi
sekimu, to ponas profesorius 
nepaduoda.

Moksilincziai mums sako 'buk 
tabakas užmusza visokius ge
malus ligų kaip boleros, dipte- 
rijos, tifuso ir 1.1. — Ka ant to 
pasakys reformatoriai kurie 
sako kad tabakas kenkia žmo
gaus sveikatai.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondu? 

ir Markes

Szaltinis 
Jaunystes

Paveikslėlis parodo sužeistus Vokiszkus kareivius ga
benamus in ligonbute ant troko kuris insmuko in purvyno 
l a’a. Tieji kareiviai yra taip silpni kad negali ne pasijudyt 
isz vietos ir yra nevalgia per kėlės dienas ir be daktariszko 
prižiūrėjimo.

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal vChaldeiszku, Persišku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iazku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengva# 
ir kiekvienam gali būti suprasti-

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

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Kulva. Del vyru ir meteru.

VISOS TRYS
KNYGUTES
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įWE BOUGHT EXTRA WAR BONDS

dingo. Pajuto gyslose nauja 
krauja ir nauja gyvastį. Žiurė
jo nustebės ant savo 'kūno, kaip 
priesz tai buvo raukszletas ir 
Sudžiovęs isz senatvės o dabar 
taip puikus su kietais musku
lais jaunikaiezio.

Dasiprato, jog tai gere van
deni isz Szulinio Gyvasties ir 
tai tas vanduo ji taip stebėti
nai permaine.

Isz pradžių pradėjo szokinet 
ir klykė isz džiaugsmo bet at
siminęs apie savo sena paezia, 
nubėgo kogreieziausia namo su 
linksma naujiena.

Kada peržengė slenksti, pati 
persigando, nepažino jo, mane, 
jog tai kokis svetimas žmogus.

Apsakė-ja i apie stebuklą nes 
negalėjo isz pradžių visko su
prast. Po ilgam laikui ant galo 
davėsi jam iszaiszkyt, jog tai 
jis priesz ja stovi, jog tikrai 
yra jos vyru. Po tam melde jos 
kad ir ji nueitu pamatyt taji 

. s tdb u k 1 i nga s z u 1 i 11 i.
—- Esi taip patogiu jaunikai. 

ežiu jog neprivalai gyventi su 
taip sena bo!ba — eisiu ir asz at
sigert tojo vandens bet abudu 
negalime apleisti musu grin- 
czele, vienas turi pasilikti na
mie. Palauk czionais, asz tuo- 
jaus sugrysziu.

Isztardama tai, nubėgo kiek 
turėjo pajėgu prie szulinio.

Suradus ji, atsiklaupė ir 
pradėjo gert. A.k!koks gardus, 
szaltas ir atgaivinantis! Gere, 
gere ir gere, pasilsėdama tru
puti ir vela gere...

Malkius lauke ant pargryž- 
tanezios paezios su nekantru
mu. Mane, jog paregės ja su- 
gryžtant, permainyta ant jau- 

! uos patogios moteres.
Bet motere neparėjo.
Ant galo, netekes kantrybes, 

uždare grinezia ir nuėjo jesz- 
koti savo moteres.

Nerado jos prie szulinio.
•Jau ketino eiti namo, kad 

sztai iszgirdo prie krūmo tyku 
verksmą kūdikio.

Pradėjo jeszikoti ir rado gu- 
limczia savo ‘paezia, permainy
ta ant mažo kūdikio 
maža, kai deszimts 
mergaite!

Senuke gere labai 
be apmanstymo, ste 
vandeni jog iszgere už daug,! 
atgaudama ne tik jaunysta 'bet

■ ir'kudikysta.

Negalima Pasilikti Vai 
ko Už Padaryta Skola

Detroit, Mich. — Czionaiti- 
niam sude tęsęsi teismas užves
tas per Mikola Savcziuna 
priesz T. Bigaliene, kuri pasi
laikė o vaikiuką kad tasai ne
galėjo jai užmokėti $225 sko
los, už dažiurejima vaiko per 
keturiolika menesiu. Sudžia 
iszklauses viso teismo, nu
sprendė jog Bigaliene neturi 
tiesos pasilikti vaiko už pada
ryta skola nes tai prieszinasi 
iesoms szio sklypo. Savcziu- 

aas prižadėjo užmokėti mote
riai skola kaip tik uždirbs pi
nigu, ant ko ir sutiko.

treezio augszto namo ant ei 
mentinio saidvoko ir iszliko 
gyvas. Vaikiukas tik truputi 
susibrozdino, sziaip nieko blo
go neatsitiko. Kada tėvai su 
baime nubėgo žemyn tikėda
miesi savo mylima kūdiki ras
ti negyva, rado ji gulinti svei
ka ir verkenti.

Bankieris Parduoda
Laikraszczius

— laibai 
menesiu

godžia i

<5

WAR LOAN
Sziame pavojingam laike, 

tavo Tėvynė reikalauje tavo 
paszialpos. Pirkie Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes. *

Senuke Motina Peksti
Eina Pas Prezidentą 
Melsti Susimylejimo
Dayton, Ohio — Mrs. Mary. 

Anderson, 62 metu amžiaus, isz 
Sioux City, Iowa, apleido szi 
miestą, eidama peksezia in Wa- 
shingtona idant iszmelsti susi- 
my Įėjima del savo sunaus nuo 
prezidento.

Senukes sūnūs Juozas szia- 
dien guli ligonbuteje Leaven
worth kalėjime, nuo trucinan- 
czio gazo, ant kares lauko, isz 
kur badai pabėgo o kada pri- 
buv oin Suv. Valst. likos patal
pintas kalėjime už koki ten 
prasižengimą. Motina tikisi ap
lankyti parduna del sunaus 
priesz mirti.

ISTORIJE apie Gres°riU8’ 
----------------- Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis. J 
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Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

Drūtas Kūdikis

Gay Emerson, vice-pirmi- 
ninkas New Yorko Lankos, 
parduoda laikraszczius kada 
locnininkas kromelio nuėjo 
in banka pirkti laisves bona. 
Tas parodo lygybia Ameri- 
koniszku biznierių kad vie
nas kita nepaniekineja ar jis 
butu turczius ar vargszas.

Pittsburgh, Pa. — Gordonas — "
Babinger, szesziu menesiu ku • Pirkite Apgynimo Czedinimo 
dikis, iszpuole per langa isz Bondus ir Markes.

Indijonu “Ugninis Szokis.”

gENEl, labai senei, gyveno
'kur ten kalnuose senas mal

kius su savo moteria.
Abudu paseno nesusilaukda

mi ant senatvės vaiku.
Malkius eidavo kas diena in

I ■ • ... v

giria parsineszt malku o mote
re pasilikdavo grinczeleje užsi
būdama audimu.

Viena diena nuėjo jis giliau gu priveda!
in giria ne kaip paprastai da- (GALAS.)

Susirupines malkius paėmė 
ant ranku, kūdiki, kuris žiurėjo 
jam gailestingai in akis, nega
lėdama nieko kalbėti.

Ėjo namo, paskendęs gilei 
mislyse.

godumas žmo-

William R. Leigh, 77 metu, žymus artistas, kuris nu- 
piesze daug paveikslu isz pradžių Vakaru, kada ten gy
ventojai pradėjo apsigyventi ana diena užbaigė savo žy
mu pieszini “Navajo Ugninis Szokis.” Jo paveikslai buvo 
rodomi Grand Central Dailės Parodoje, New Yorke, aplai- 
kydamas pirmutine dovana už savo pieszima. Szitas jo pas
kutinis paveikslas bus rodomas po visa svietą po karei.

♦t*************************************

Keturi Puikus Kalen
doriai Tik Už 50 Centu

Szitie puikus kalendoriai su. 
szventuju vardais, didumo* 
6%x9% yra labai puikus ir 
tinkami pakabinti visur. Ka 
tenderiai 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— Kariszki laivai ir eropla- 
nai plaukia per mares dalyvau
ti kovoti priesz Japonus, Vo- 
kieczius ir kitus prieszus su 
Amerikoniszkoms vėliavoms ir 
Laisves Stovylu Liberty.

4— Maža mergaite sėdi ant 
muro ir žaidžia 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., 
i MAHANOY CITY, PA.
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(Tasa)

Jonukas visai apsiblausė, 
nulindo: dabar tiktai suprato 
ko troszko, — iszsiilgo jis Gar
džiu Mykoluko, geide mokintis 
to, ko jo draugas mokinosi, 
troszko važiuoti in miestą in 
gimnazija.

Mokslo, mokslo! — szauke jo 
duszia. Jonukas in kėlės san- 
vaites sukudo ir iszfolyszko. 
Klausėsi godžiai kada vyrai 
pradėdavo kalbėti apie mokslą.

— Geras daigtąs yra vaika 
leisti in mokslą, — kalbėjo 
karta szeim minkąs kaimynui, 
kad asz taip turecziau sunu, 
tuojau in gimnazija siunseziau. 
Aure Mikys iszleido savo vaika 
in kunigus. Kasztavo tai ikasz- 
tavo; du tukstanežiu padėjo, 
bet už tai dabar pas ji pinigu 
— szunes guli.

— Na, o kasžin Griszkui kiek 
kasztuoja jo Petras? — pa
klausė kaimynas.

— Griszkui? O, jau iszdejo 
kokius tris tuksta.nczius in sko
las, žinai, inlindo: Petras, mat, 
pabaigė gimnazija ir dabar ei
na universitetą... Plynai žino, 
ko mokinasi. Et, jau ko, ko, bet 
mokslo galo nesuseksi. . .

Jonukas tokiu budu patyrė 
kad mokslui reikia pinigu o isz' 
kur jis, nasžlaitis, ant svetimos 
duonos gyvenantis, juos ims? 
Nulindo dar labiau, nusiminė 
ir visiszkai sukudo.
l * * *

Viena diena gaspadorius pa
rėjo isz girios nuvargęs, visas 
szlapes. Grybus pastate ant 
suolo, nusivilko ir pradėjo au
tis kojas..

— Kad jau priversta szimet 
girioje, tai priversta! — atsi- ’ 
liepe, vyniodamas nuo kojos ■ 
auta. — Kur tik didesnis ak
muo, ten ir duobe. Ir netingėk 
tu man!.. — nuspjovė.

— Kad dar kastu ant Didži u
lio Kalnelio, —kalbėjo palūkė
jus, — tai dar nieko nesaky- 
cziau, bet dabar aplink Slapgi- 
nio Giltinėlės...

— Beje, ar teisybe, kad gi
rioje yra užkasti pinigai? — 
pertrauke gaspadine. — Kas 
juos žino! Ana, Raczys in kru
tinę muszasi, 'kad rados karta 
kapeziu, gražiai eglaitėmis ap
sodinta; gryžo ant rytojaus, 
bet vietos surasti negalėjo. Ir 
senis Szvegžda sakosi užėjus 
ant to kapeziaus ir lyg sziol 
dar jeszko bet atitikti vis ne
gaili. Ten žinai, kur ant Didžiu
lio yra kryžkelis, tai in kairia, 
ties lieknu. Vaikio jausi ir asz 
ten sziadien bet ne mums tur
būt tie pinigai žadėti. E!... ar 
neturi sziltu barszeziu? — bai
gė gaspadorius žiovaudamas.

Jonuko ta diena nebuvo ne 
ant vakarienes, ne ant nakties, 
ne ant rytojaus. Iszgirdes, kur 
užkasto iždo reikia jeszkoti, 
iszslydo isz grinezios.

Dangus buvo apsiniaukęs. 
Puikszte smulkus lietus. Pa- 
kluoniais, lauku Jonukas nu
ėjo in giria, apibrido aplink 
ežerą ir neužilgo atsirado ant 
Didžiulio Kalnelio. Priejas 
kryžkeli, pasuko in kairia. Eg
lių spygliai bade jam' veidą ir 
rankas, slapi juodalksniu ir 
lazdynu lapai permirko jo dra
panas — Jonukas ant nieko ne
paisė, landė po tankia giria, 
jeszkodamas kapeziaus, apso
dinto eglaitėmis... ir atrado.

Taip, ežia, ne kitur ponas tu
rėjo užkasti savo auksai Pail 
gas kupstas žemes, apdengtas 
puvaneziais lapais o aplink 
szeszios egles!...

Jonukas atsisėdo.
— Neeisiu niekur, kol neisz- 

kasiu — pamislijo.
Tuo tarpu lietus nustojo ly

ti, bet nuo lapu ir spygliu vis 
dar prie kiekvieno vėjo papli
timo dribo szalti laszai. Per-. 
mirkusiam ir be to piemeneliui i 
pasidarė szalta ir kad suszilti,Į 
pradėjo kasti. Nukapste ran-į 
komis hums, paėmė szakali ir' 
pradėjo versti žeme in szalis.

Pasidarė tamsu, bet Jonukas 
nenustojo kapstyti žemes. Sža- 
kalys nulūžo, paėmė apyicziu- 
pomis ’kita ir Ikrapszte, krapsz- 
te! — nejuto ne laszu, varvan- 
cziu ir virszaus, ne keistu bal
su, kurie Skambėjo po giria, 
nejuto ne kaip ant galo par
griuvo isz nuvargimo ir užmi
go kniupszczias.

* * *
Kada pribado, saule stovėjo 

augsztai, raudona, nezildanti, 
rudenine saule. Jonukui 'buvo 
szalta, galva skaudėjo ir kau
lus lauže. Pažiurėjo žibanezio- 
mis akimis ant savo darbo, — 
graudu ir nesmagu jam pasida
rė. Prie jo gulėjo negili duobe, 
iszkapstyta purioje žemeje. Bu
vo matyti, kad ir giliau bus ta 
pati—puzdruota, puri žeme, ir 
jeszkoti ežia pinigu nėra ko.

— Ne ežia! — žybtelėjo vai- 
kesui mislyje.

Atsiminė jam geda, barimai 
ir iszjuokimai ant kuriu save 
iszsistate o mislis kad dabar 
visa viltis — “eiti in mokslą” 
pavirto in nieką, taip suspaudė 
jam szirdi kad nusiminime su- 
sznaJbždejo, grieždamas danti
mis : .

— Numirsiu, bet neeisiu isz 
ežia!...

Ir atsisėdo ant kranto duo
bes, alkūnes atrėmė ant keliu 
ir pradėjo žiūrėti klaidžiomis 
akimis iii viena daigta. Nieko 
dabar nemislijo, nieko nenorė
jo. Buvo jam nyku, nuobodu, 
szalta, abejutiszka...

Tokiame sustingime duszios 
ir kimo prasėdėjo — pats neži
nojo kaip ilgai.

Staiga iszgirdo baisa. Pake
le galva. »

Senis Gardžius stovėjo szale 
jo ir žiurėjo ant jo gailiomis

akimis.
j — Tai tu ežia, vaikeli, —
kalbėjo.’— Sakvk, ka veikei?

I Ar tik ne aukso jeszkojai ?

j — Asz, diedel’... asz girdėjau
j kaip sake, kad ežia pinigai
vra...

BALTRUVIENE

Narsus Kareivis

Kareivis Vladas Krzyszto- 
fiak isz Summit, Ill., prisiun
tė szita paveiksią savo tėve
liams, isz Italijos. Buvo jis 
pirmutiniu Amerikoniszku 
kareiviu kuris iszlipo isz lai
vo prie Anzio, Italijoj, ir 
pradėjo szaudyt in Vokie- 
czius.

Vokiecziai Pristato Savo
Submarinams Maista ir Ginklus

— Aha, pinigu užsinorėjai. 
J kam tau pinigai reikalingi ?

Sake gaspadorius, kad moks-

Vokiecziai pristato maisto ir ginklu su pagialba szitu 
guminiu luoteliu del savo submarinu kur ten nežinomoje 
pristovoje idant ilgiau galėtu kovoti priesz Allijentus.

Imis žiurėjo ant senio, kuris tuo misliji kad tave apleisiu?... To- 
tarpu kalbėjo: jkiu, kaip tu, mums reikia kuo-

— “Pasakysiu tau viena daugiausia: mitriu, sumaniu, 
daigia,”—kalbėjo ponas: “Ne daug troksztancziu. Ant tokiu 
ponai iszgelbes tėvyne bet jus, remiasi ateitis musu kraszto!...

tik Ne'bijok, neužmirszau žodžiu
Už savo pono, kuriuos man priesz 
va- smerti kalbėjo... Eisim dabar 

Istaeziai pas mus. Tau nereike-

AVilkesbari yra beždžione, 
Tarnavusi dvaria pone,

Vyras josios sunkei dirba, 
Ir neturi pasilsio per taja 

liurba.
Kaip isz darbo pareina, , 
Tuojaus in sztora eina,

Kad vaikeliams maisto 
parneszt,

Ir szaszlavas isz stubos 
iszneszt.

Kaip burdingieriu priima, 
Tuojaus in naga paima,

Niekame nepataiko, 
Ir kaip szunis užlaiko. 
O da paima ir szluota,

Iszvaro vahgsza ta, 
Ir su kožnu taip daro, 
Už'keliu dięnu iszvaro.

Josios vyras labai lėtas,
Kaip kokis avinis skapas, 

Negali nieko pasakyti,
Ne savo bobos suvaldyti.

O ka, ponulei turi patarnaut, 
Jeigu nenori in 'kaili gaut.

O jeigu neklausytu,
Tai su szluota per alkis gautu;
Ar su nagais akis iszplesztu. 
Geriau Ibuti dvaro bernu, 

Negu bobos nužemintu tarnu.
* * *

Aplinkinėse peczese Ncdeliose, 
Tai daugeliuose namuose,

Baisus kirkšniai, 
Ir girtavimai.

Apie kėlės moterėles girdėjau, 
Dabar da nieko nesakysiu, 
Bet kitu kartu szonus 

kbeziosiu,
Ilgai bobeles pastenes, 

Ir girtuoklystes iszsižades.
* * *

Szamoku ne'kuiios mergeles, 
Niekam netiku-ms dukreles, 
Riaukia alų ir munszainute, 

Kaip telyczios buizute.
Gumba iszlgydo kaip nutveria, 
Ir kaltuna ant galvos suvelia, 

Karvėm pieną sugražina, 
Kaip žolelėms pasmilkina, 

Tokius stebuklus daro, 
Kad ir isz svieto iszvaro, 

O kad ir gyduoiles darinėja,
Bet užmokesties nesiprovineja. 

i * * *
Vi e n a s b u r d i ng i e r i u s, 

Doras vaikinelis,
Nuo burdo iszeitinejo, 

Ba ilgiau 'būti negalėjo. 
Bobele per tai induko,

Ir net uosi užsuko;
Palicmona vaikinas paszauke, 

Tas ir tuoj atlėkė.
Už duriu stovėjo, 
Kas dėsis, temijo; 
Gaspadine nutilo,

Ne 'žodelio neprabilo.
Vaikinas be baimes iszejo, 

Ergelio jokio neturėjo.

— atsiliepė

lui daug pinigu reikia. Asz no
riu pas Mylkoliuka... asz mo
kintis noriu...

Staiga per vaikezą sziurpu- 
liai perėjo.

— Man szalta, diedel, ir gal
va skauda... — baigė Jonukas 
dreba neziu balsu.

— Tai]), taip...
senis, linguodamas galva, — 
perszalai ir liga gavai, bejesz- 
kodamas pinigu, bet ju ežia ne
rasi; nėra ir nebuvo. Eime na
mo: drugys tave kreczia...

Paėmė vaikezą už rankos ir 
iszvede ant kelio.

— Pinigu ežia nejeszkok, — 
žmones taip tik sau apie juos 
pliauszkia. Niekas kapeziaus ir 
eglaicziu neinate. Tu radai tik 
taip sau kelmą supuvusios eg
les, isz kurio iszaugo atžalos... 
Ana, žiūrėk, ten už aiksztes bu
vo senas ąžuolas — nuvirto ir 

‘supuvo jau, — po juo pakasė
me ginklus, bet ne pinigus.

Senis insi'sznekejo.
— Pasakysiu tau, ka mažai 

kam pasakoju. Matai, esu se-

eme mus isz trijų pusiu. Prisi
ėjo trauktis atgal. Sugryžome 
in dvara — nėra jo daugiau: 
sudegino judosziai. Nakti in gi
ria aprūkome ir laikėmės dar 
ilgai. Už balu ir lieknu niekas 
musu pasiekt negalėjo. Ana, 
ant aiksztes paraka ir anuotas 
dirbome; po sodžius maisto 
jeszkojome, kartais ir neprie
teli apdaužydavome. Bet atėjo 
Žiema; užszalo balos ir liek
nai, neprietelis su anuotomis 
rengėsi pas mus in giria. Ir 
musiszkiu nedaug pasiliko. Su- 
szauke tada mus ponas ir sako 
taip: “Vyrai, neisztesesime... 
Galėtum paguldyti galvas bet 
kokia isz to nauda bus tėvynei ? 
Paskutiniai pasilikome ir nie
kas neeis už mus kerszyti. Tė
vynė tiek priėmė auku, kad 
musiszkes jai nereikalingos.

Užtat szianakt tegul kiekvie
nas gelbėja savo galva. Asz 
jums dekavoju kad manes ne- 
apleidote sunkiame padėjimo ir 
veliju visiems laimingo sugry- 
žimo namo o už tuos, kurie su

nas: mažai žmonių sulaukia to- mumis drauge bekariaudami, 
Bet kada buvau až tėvynė duszia atidavė, su- 

visokiu daigtu .kalbėkime po poterėli”... Atsi- 
pona paka juose' klaupėme, pasimeldeme, užka- 

? seme ginklus in žeme (ir ju jau
_ 'ežia nėra) ir pasidalino maistu, 

iszsiskirsteme.
Ant senio veido iszbyrejo 

iszvede priesz dvi aszaros.

prasti žmones. Musu yra 
tukstaneziai, jusu milijonai 
tai inlk szituos pinigus ir 
žinok in tėvynė.”

i Padavė jis man maiszeli. Puo- jo jeszkoti aukso girioje; ten jo 
'liau ant keliu ir ,] 
cziuoti jam rankas
kad man nieko nereikia. “Imk,'lys,
— sake ji;
gai, isz ju nepralobsi. Kas man 
isz ju ? Neturiu ne paezios, ne 

'vaiku, tėvai seniai numirė o gi- 
Įminės ant tokiu pinigu nebus 
Igodus. Važiuok in tėvynė, nusi
pirk žemes, — jos nereikia ki
tiem paleisti, savo vaikus leisk ilga laika. Bet stiprus prigimi- 
in mokslą... mokslas sulygina !mas pergalėjo liga.
mužikus su ponais... inkaibinek ' Atėjo vela vakacijos ir ant 
visiems meile tėvynės... ne ta- ;Ramisžkiu szventoriaus My- 
vo esu geradejas, noriu būti ge-j keliukas vaikszcziojo su Jonu- 
radeju prastu žmonių... ant ju 
remiasi visa viltis ir ateitis mu- 
su kraszto... gelbe'k kiekviena 
vaikina, jeigu iszteksi, kuris 
norės mokslo”.,.

Senio balsas pradėjo drebė
ti; ant veido vela pasirodė asz
aros.

— “Ne ginklais neprietelius 
apveiksim bet mokslu ’ ’ — kal
bėjo ponas : “Gryžk in teviszke 
ir apversk tuos pinigus ant ge
ro tėvynei”...

Gardžius nutilo ir tylėjo vi
su keliu per giria, kurioje vela 
atrado, apibride ežerą. Kada 
iszejo ant lauko, tese toliau pa
sakojima :

— Numirė ponas. Asz su pi
nigais parvažiavau namo. Kaip 
gyvenu, visi mato. Savo vaikus 
iszleidau in mo'kslus ir kitiems 
leisti padedu. Gal nemaeziau 
ka darete su Mykoliuku? Gal

r pradėjo bu-'nėra. Turi ji savo szirdyje...
, sakydamas Tuo auksu vra tavo doros mis- v I 47

pakilus troszkimai. Auk-
— nedideli tai pini- lėk ir tobulink juos... Ješzkok

aukso szirdyje...* * *
Jau buvo tamsu kada Gar

džius parsivedė Jonuką in savo 
namus. Vargszas vaikelis tu
rėjo eiti gulti. Nesikele jis per

ku, abudu su mėlynais žiponais 
ir (baltais guzikais.

— GALAS — ■

Istorija apie Amžina 2yda. 
lo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:

Saule, Mahanoy City, Pa.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes ::

k-io amžiaus, 
jaunas, daių 
maeziau. Pas 
tarnavau. Jaunas dar jis buvo
bet koks kartas ir drąsus 
reikėjo ji tik matyti... Kad isz
ejo kare, surinko mus visus 
dvariszkius ir
ik yrietcli. Vai'kszcziojome toli, 
muszcmcs

— Seniai tai buvo, — tese

Maldų Vainikėlis-V.; ;--<ą .V;-'
:: Knygele ::

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.

2% x4 coliu Didumo, 327 Puslapiu;
Juodi 
rai.

daug kartu, bet su- Gardžius savo pasakojima pa- 
---- 1 tylejas. — Buvau dar jaunas, 

karsztas, pono apleisti nenorė
jau. Ėjau su juo in užruibeži. 
Apsigyvenome Paryžiuje bet 
ne ant ilgo...

Tuo tarpu iszejo in aikszte. 
Isz anos puses ežero tamsi gi
ria stovėjo tykiai atsimuszusi 
in lygu, kaip stiklas, vandeni. 
Raudoni spinduliai leidžian- 
cziosios saules daže puse ežero 
rausva spalva. Buvo tyku, szal
ta ir liūdna.

Senis sustojo ir užsimislijo 
giliai.

— Tokia pat buvo diena, 
kaip mano ponas mirė: tyki, 
rami, bet szalta ir liūdna. Sako 

!mano ponas: “Jurguti, atėjo 
man paskutine valanda” o asz 
verkti. “Pone, dar nemirsi,”'— 
sakau. “Ne, jaueziu, kad szios 
dienos nepergyvensiu ’r — sako 
jis: “tu neverk; pasakysiu tau 
viena daigia,(apie kuri misliju 
ne pirma karta”...

Į Gardžius paėmė 
rankos ir pradėjo 
liūdni aplink
jiems klimpo in szalta vandeni.

Gyvasti Duodantis
Vanduo

Paauksuoti Audeklinei Apda- 
Aiszkus drukas; labai 

knygele.. Rodykle:

Bažnytinis metu padalinimas. 
Pasnikai. 
Kalendorius.
Maldos Rytmetines.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas. 
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu. 
Du didžiausi meiles prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles 
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 
Malda 
Malda 
Malda 
Malda

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

smagi

ir

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto h» 

kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus mieštus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saulė’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neoš- 
mirszta paduoti ir savo 
adresa, o tuom palengvmiitš 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. to. 

del, jadgu permainote savo gy- 
veninio vieta, raszant in rėdys■ - c - 
te kad permainyti Jusu adresą, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
mums darba ir daug ergelio! 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

Giesmių Knygą Arba 
Kanticzkos, $2.00”- 

Saule Pub. Co., Mahanoy City, P*.
■y ■ •..b

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

Szv. Sakramento. 
Tamosziaus. 
Vieszpaties Jėzaus. 
Panos Szvencziausios. 
Bernardo prie Szv.

PUIKI ISTORIJA t

Kapitonas
■ -S

Jonuką už 
abudu eiti 

ežerą. Kojos
Army Signal Corns Photo

Amerikoniszkas kareivis 
ant Italiszko frunto pripildo 
savo bonka su vandeniu kuri į Giria anoje puseje vandens da-

virszunesatgabeno isz tolimos vietos, 
kad kareiviai turėtu kuom 
užlaikyti savo gyvasti nuo 
troszkulio. Prigialbekite 
jiems per pirkimą daugiau 
Amerikos Kariszku Bonu!

resi tamsesne, tik 
medžiu žibėjo dar rausva szvie- ’ 
sa o ant ežero tik krasztas pa- 
siliko raudonai melsvas. Vai-, 

‘ kas ėjo nesavas: lauže jam kau- 
'lus ir galva; apveikusiomis aki-,

X U* r * & i 'M1

TIKTAI,... 50c
SAULE PUBLISHING CO

Mahanoy City, Pa.

BUY
UNITED 
STATES

SAVINGS 
/BONDS
ANB9UMZS

SAULE PUBLISHING CO 
MAHANOY CITY, PA.

Sziam pavo
jingam laike, ta
vo Amerikos Tė
vynė reikalauje 
tavo paszialpos. 
Pirkie Apgyni- 
mo Czėdinimo

Bondus ir Markes.
- *>•.. ■



lsBXTTr»J’ MAHANOY CITY, FX.

Žinios Vietines
į — Kovas - March.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Kunegundos, panos.

— Subatoje Szv. Kazimie
ro.

— Anglines kompanijos pa
pigino preke ant anglių ant 45 
centu ant tono.

— Nuo 1 dienos Kovo, tai 
yra, nuo Seredos, prasidėjo 
rinkimas auku del Raudono 
Kryžiaus drauguves. Rinkėjai 
jauku jau likos paskirti ir atlan
kys visus gyventojus po visa 
Amerika idant surinkti 200 mi- Į 
lijonu doleriu suszelpti musu 
kareivius ir gyventojus kurie 
reikalauja paszialpos o ypatin
gai (kareivius kurie randasi ne
laisvoje, ligoributese ir ant ka
res lauku ir iszgial'bet ju gyvas
tis. Aukaukite kiek galite ir ne
sigailėkite nes pinigai eina ant 
gero tikslo ir gali prigialbet ju
sti sunui, tėvui ar broliui jo ne
laimėjo. Juk kožnas 'žino pasi- 
daiibavima tosios mielaszirdin- 
gos drauguves kuri rūpinasi 
nelaimingaiseis po visa svietą.

—■ Utarninke po piet kilo 
(ugnis City Cleaners, 113 E. 
(Centre uly., bet liepsna likos 
greitai užgesinta per ugnage- 
pius.

PADUSZKELE SU Į Gaspadine Norėjo Nn-I Filipiniete Pirko
DEIMANTAIS Į 

DINGO

Isz Po Galvos
St. Louis, Mo. — Sidney 

Krengel, is kompanijos Kren- 
gel Brothers, New York, kurie 
parduoda deimantus, pranesze 
palicijai buk jis likos apvog
tas ant 77 tukstaneziu doleriu 
vertes deimantu ant trūkio ge
ležinkelio Illinois Central, ku
ris tada ėjo in Chicaga.

Agentas atsigulęs in lova in- 
dejo deimantus in paduszka o 
kada pabudo, ne paduszkos ne 
deimantu nesirado. Matyt va
gis seke paskui agenta ir prie 
pirmutines progos pagriebė lai
miki.

trucint Savo Bur- 
dingieri.

-------  I
Bangor, Pa. — Už tai, kad 

Bessie Day, 35 metu amžiaus 
moterele, norėjo nutrucint sa
vo burdingieri, 80 metu am
žiaus, Czaluka Ham, turėjo pa
sirūpint kaucijos 3,000 doleriu1 
lyg teismui. Czaliukas užmeti- 
nea savo gaspadinelei buk toji 
inpyle trucinos in jo valgi,' 
geisdama idant jis greieziau! 
apleistu svietą idant gauti, po 
jo mireziai, visa jo turtą kuri 
užrasze ant jos vardo.

Motina Neleido Dukre
le Ant Szokio; Toji

Nusitrucino

Amerikos Bonu |
I

Rusija Užimineje Finlandija
»

Kareivio Pusrycziai 
Lovoje

ARCTIC OCEAN

NORTH SEA^e

SWEDEN WILL BE FOOD

ESTONIA

PRESENCE OF LARGE NAZI 
FORCES PRESENTS FINNS 

WITH SERIOUS PROBLEMS

SUPPLY CENTER FOR FINNS Ijf j

RUSSIA DEMANDS USE OF 
SEA PORTS, AIR BASES AND 

ALL COMMUNICATION LINES

NORWAY
—SHEHAND IS r

Skagerrak'.

=:■—-"-DENLrABK

SWEDEN

^4/ FINLAND

Bothnia

HELSINKI
VIBORG

BALTIC

$

Lake

® PSKOV

LATVIA.^

LITHUANIA a

SHENANDOAH, PA.
t Praeita Subata mirė Vik

torija Savickiene isz William 
Penn, kur pergyveno visa savo 
gyvastį nuo atvažiavimo isz 
Lietuvos. Paliko viena sunu, 
anuka ir ©esere Szukdiene kai
po ir broli Simona Bražinska. 
Palaidota Seredoje per grabe
liu V. Menlkevicziu.

t Tamoszius Urbonas, isz 
Lost Creek, mire Panedelyje, 
sirgdamas apie szeszis mene
sius. Gimė Lietuvoje, pribū
damas in Amerika apie 40 me
tu aidgal. Paliko paezia Mar- 
garieta, szeszis sūnūs ir viena 
dukteria taipgi broli Joną Ur
boną Mahanojuj. Graborius 
yilinskas isz Girardvilles lai- 
įdos.

Reading, Pa. — Asztuo- 
niolikos metu mergina iszsi- 
rinko sau mirti ne kaip apleis
ti szoki ant kurio rengėsi eiti 
be pavelinimo motinos. Mergi
na buvo apsirengus ir ėjo per 
duris kada ja užtemino iszei- 
nant jos motina. Užklausė kur 
ji eina o kada duktė pasakė kad 
eina ant szokio, motina paliepė 
jai eiti ant virszaus ir nusi
rengti. Po valandėlei motina 
nuėjo pažiūrėt del ko dukrele 
ne eina žemyn, rado ja mirsz- 
tanezia nes ji iszgere truciznos. 
Nuvežta in ligonbute numirė.

Užsiuvo Kiaulėms Akis

SKAITYKIT
“SAULE”

PLATINKIT!

Pusrycziai lovoje, karisz- 
kam abaze, yra negirdėtų da
lyku bet už gera atsižymeji- 
ma szaudyme, visi narei pul
ko Camp Campbell, Ky., ap
turėjo pusryczius lovoje, ant 
rytojaus. Seržantas Charles 
Micklick yra labai užgana- 
dintas isz to patarnavimo.

Tėvas Apdegino Kūdi
kiui Rankutes Ant

Pecziaus
Morrisville, Pa. — Artimoje 

peczeje, tūlas tėvas, kurio pra
vardes palicija neiszduoda (o 
gal kad tai butu ateivys, tai 
pravarde butu iszdave) nemie-

Trenton, N. J. — Už tai kad 
Juozas Leigh, ūkininkas isz 
Pleasant Valley, užsiuvo savo 
kiaulėms akis idant jos nega
lėtu bėgiot paskui visztas, li
kos aresztavotas ir nubaustas 
ant 20 doleriu ir kasztus teis
mo Kaimynai innesze skunda 
priesz nemielaszirdinga ūki
ninką. Tikra bausme už toki 
pasielgimą yra 250 doleriu ir 
szeszis menesius in kalėjimą.

Pati Nenorėjo Rūkyt - 
Vyras Ja Pamėtė

San Francisco, Cal. — Už tai 
kad jos vyras, Harry Reese no
rėjo ja priversti prie rūkymo 
paperosu, motere innesze skun-

laszirdingai pasielgė su savo da in suda ant persiskyrimo ir 
keturiu metu kūdikiu. Tėvas aplaike ji. Reesas, parejas isz

Ponia Manuel Quezon, pa
ti Filipinų prezidento, kurie 
dabar gyvena Amerikoj, pir
ko Amerikos kariszku bonu, 
New Yorke. Jos sūnūs Manu- 
elius, prisižiūri kaip motina 
raszo czeki del bonu.

Nemandagus Loszimas

Kilby MacDonald isz hokey 
kliubo ir Emilius Bouchard 
isz Kanados, laike loszimo 
hokey, New Yorke, susimu- 
sze už bole ir skaudžiai vie
nas kita sužeidė, už ka likos 
nubausti iszmetimu isz loszi
mo už toki pasielgimą.

Du Žymus Generolai

Rusai nepaliauja užiminet Finlandija ir kaip žemlapis 
parodo, tai jau randasi visai arti sostapyles. Finlandija 
yra priversta pasiduoti ant visiszku iszlygu Rusijai arba 
būtie sunaikinta.

Anglijos Karalius Su Karaliene
Atlanko Amerikonus

Anglijos Karalius Jurgis su Karaliene Elzbieta, tankei 
atlanko Amerikos kariszkus abazus kur ten Anglijoj ir yra 
szirdingai pasveikinti per musu kareivius.

Chicago, Ill. — Leonas Sirus, 
anūkas ponios Kazimierienes 
Piaulo'kas, ka tik užbaigė savo 
artileriszka mokslą Loredo 
Army Air Field, Loredo, Texas 
atlaikydamas garbe sidabriniu 
sparnu ir kapraliaus czina taip
gi aplaike diploma už gera dar
bą Keesler Field Eroplanu 
mokslą Beloxi, Miss. Jis užbai
gė auksztesne mokykla Goge 
Park High School Chicago, Ill. 
Leonas yra 19 metu ir yra ga
bus vyrukas. Lankosi namie 
ant keliu dienu po tam iszva- 
žiuos in California užbaigti sa
vo mokslą.

Vela Žeme Ingriuvo 
In Kasyklas

Pittston, Pa. — Vela žeme in
griuvo ezionais in kasyklas ar
timoje, kur kėlės sanvaites ad- 
gal maža mergaite Onuute Ful
mer likos praryta per žemes ir 
užmuszta. Naujas inslinkimas 
randasi prie namo Elzbietos 
Eltuvienes ir yra asztuoniu pė
du gilumo.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

yra vedes su antra moteria o 
kūdiki susilaukė su pirma pa
ezia.

Moczeka taja diena iszkepe 
pyraga o kūdikis pasiėmė pei
li ir atpjovė szmoteli. Moczeka 
iszbare kūdiki ir pasakė tėvui 
kada tasai sugryžo isz darbo. 
Vietoje nubausti kūdiki tevisz 
kai, tai tasai žvėris pagriebė 
kūdiki, uždėjo rankutes ant 
karszto pecziaus, baisei apde
gindamas abi rankutes. Badai 
nesenei moczeka norėjo pana- 
sziai nubausti kūdiki bet likos 
nuo to sulaikyta per kaimynus.

Perlas Ojsteryj Vertas
$2,000

Atlantic City, N. J. — Mrs. 
R. Waldneriene, valgydama 
ojsterius Traymore hotelyje, 
inkando in ka toki kieta ir ma
ne kad sau iszlauže danti. Ka
da pažiurėjo ant iszemusio kie
to daigto, pamate puiku peria, 
kurio verte isznesza ant dvieju 
tukstaneziu doleriu.

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

darbo, kanecz pri vertine j o sa
vo Eliute idant toji rukytu pa- 
perosus o kada saika kantry
bes iszsipilde, pamėtė savo vy
ra ir ji apskundė ant persisky
rimo.

Jeigu Neeisi In Bažny- 
czia, Busi Uždarytas

Kalėjime
Boston, Mass. — Jau tieji 

invykdytojai visokiu permai
nų ir užmanymu isztikruju pa
siuto. Negana, jog invede pro- 
hibicija, nori sustabdyt rūky
mą, bueziavima savo locnu mo
terių bet dabar padėjo priesz 
Massachusetts legislatures by
la, kuris jeigu pereitu, privers
tu visus žmones eiti in bažny- 
czia Nedeliomis, po bausmia, o 
tiktai liga ji paliuosuotu nuo 
bausmes.

Nėra ko stebėtis. Protesto- 
nai, negalėdami viliot savo ave
liu su szokiais, koncertais, pa
silinksminimais ir kazyrems, 
dabar ketina uždėti sunkesni 
junga ant ju kaklu idant per 
tiesas butu priversti eiti in 
bažnyczia. — Priverstina mal
da ne eina Dievui ant garbes.

Virszuje matome generolą 
Holland Smith, kuris su sa
vo pulkais paėmė deszimts 
salų, Marshall salyne. Žemai 
matome kita generolą Harry 
Schmidt kuris su savo karei
viais apėmė kėlės salas Roi 
aplinkinėje.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Progresas Amerikoniszko Lekiojimo

Aukszcziau paveikslas parodo eroplanu stoti 1914 me
te, kur eroplanus patalpindavo in audeklines budukes ka
da j u nenaudojo. Žemiau parodo sziadienine stoti kur ran
dasi szimtai eroplanu ir kur kas metas lavinasi 15,000 le
kiotoji! kaip varyti orines maszinas.

SKAITYKITE “SAULE”

Prityrė Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus darbininkai padeda 
szeimynoms 'kareiviu ir jūrei
viu. Kiti atstovai dirba su pul
kais stovyklose ir užjūry. Gero
ve musu vyru ir ju szeimynu 
yra pirmos svarbos Raudona
jam Kryžiui. Tas patarnavi
mas tesis tik su jusu pagelba. 
Remkite 1944 m. Karo Fonda.

Milijonai maisto pakietu sa
vanoriu supakuoti iszsiunsti 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
iszdalinimui Amerikos ir Jung. 
Tautu karo belaisviams ir ci
viliams sulaikytiems Europoje 
ir Tolimuose Rytuose. Szis 
Raudonojo Kryžiaus patarna
vimas priklauso nuo surinktu 
1944 m. Karo Fondo pinigu. 
Aukokime!

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

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

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

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

Siuncziant pinigus per bau 
kini ežeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima cze'kiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada sinusite czekiue, 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtulka. Bet 
jeigu sinusite money orderius 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City> Pa.

Ant Gavėnios
I

Graudus Verksmai arba Pa- 
sibudinimas prie Apmislinimo 
Kanczio'S Vieszp. Jezuso Kris
tupo, pagal senoviszka budai 
10c. Stacijos arba Kalvarija 
V. Jėzaus Kristaus 10 c. Mal
dele Arcibros'tvos Szv. Veido 
Viesz. Musu Jėzaus Kristaus 
10c. Laiszkas arba Muka mu
su Iszganytojaus Jezuso Kris
tus© 5c. Tretininkių Seraphisz- 
kais Officium 10c. Novena 
Stebuklingo Medaliko Dievo. 
Motinos Garbei 10c. Litanja 
Liauretaniiszkoj 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.

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.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlio. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiams 
reikalams. Telefono Numetąs 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City


