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VOKIECZIAI SAKO “INVAZIJA” ARTINASI
Isz Amerikos
SURADO SAVO 

PACZIA 
s

Jeszkojo Per 30 Metu, 
Buvo Apsivedęs Bet 

Dabar Persiskirs

Chicago, Ill. — Jeszkojas be 
veik po visa svietą per 30 me
tu, Petras Nowicki, buvusi? 
majoras cariszkoje armijoje, 
ana diena surado savo dingusia 
paczia Barbora, gyvenanczia 
Chicagoje. Manydamas kad ji 
likos užmuszta per Bolszevikus 
laike revoliucijos, 1917 mete, 
jis. vela buvo apsipacziaves. 
Dabar užvede teismą ant per
siskyrimo nuo savo antros pa- 
czios, Zenaidos Pavlovnos, ku
ria vede 1932 mete, Konstanti- 
nopoliuje.

Laike kares No viekas turėjo 
stoti in kariuomene 1912 mete, 
apleido szeimynele Vladivos
toke. Būdamas sužeistas ant

Mokinasi Kaip Gyventi Ateityje

Kapralius Walter Wojtas, (kuris audžia), paeinantis 
isz Clevelando, Ohio, ir jo draugas Andrius Kundla, isz 
Scranton, Pa., du Amerikonhzki kareiviai kurie neteko 
akiu laike musziu, randasi Valley Forge kariszkoje ligon- 
buteje, Phoenixville, Pa., kur mokinasi amatu kad ateityje 
galėtu užsidirbti sau ant pragyvenimo.

Motere Nuėjo In Kasy- Pavogė 300 Metu 
klas Prigialbet Vyrui Senumo Skripka

K At E Į
Vokiszkas Eroplanas
Paskandino Ameriko-

niszka Laiva

Washington, D. C. — Ameri
kos Laivyno Skyrius pranesza 
buk Vokiszkas torpedinis ero
planas paskandino Ameriko- 
niszka kariszka laiva “Lans
dale” apie tris sanvaites adgal. 
Mediterranean juroj. Laivo 
aficieriai ir laivoriai likos isz-
gialbeti per kita laiva.

Amerikoniszkas
Laivas ‘Lansdale’

Paskandytas
\Krimeja Paimta Per Rusus; 
Francija, Belgija, Ir Vokietija 
Bombarduoti; Francijos Gelež-

Moskva, Rusija — Kun. St. 
Orlemanskis (Lenkas, Katali- 
kiszkas kunigas isz Amerikos),
tvirtina kad Sovietu Premieris

keliai Dabar Randasi 
Vokiecziu Rankosia

Rytinio frunto, likos nuvežtas 
in ligonbute kada Raudonoji 
armija paėmė Moskva.

Pabėgės isz nelaisvės, sugry- 
žo namo bet szeimynos jau ne 
sirado. Jeszkojo Japonijoj, Ki
nuose ir ant galo pribuvo in 
Konstantinopoliu, kur dagirdo 
buk jo pati ir vaikai likos nu
žudyti. Po tam apsipaeziavo su 
Zenaida ir iszkeliavo in Ame
rika. Gyvendamas New Yorke 
sumanė apgarsinti laikrasztyje 
pajeszkojima dingusios savo 
moteres ir pasitaikė kad duk
tė, Barbora Reiner, Chicagoje, 
patemino pajeszkojima, susi- 
rasze su tėvu, kuri taipgi laike 
už mirusi ir visi dabar yra už- 
ganadinti, iszskiriant antros 
paezios.

Nužudytas Ir Paslėptas 
Po Szieniku

,r -------
Lebanon, Pa. — Kada szei- 

myna Mrs. Nagle kraustėsi in 
kita vieta, pasirodė buk ju 7 
metu sūneli, Harry, dingo neži
no kur. Szeimyna nejeszkojo 
dingusio vaiko nes jau buvo 
vėlus laikas ir mane jog vaikas 
atsiras ant rytojaus. Isz ryto 
paimta likusius naminius ra
kandus ant vežimo o kada pa
ėmė szienika, rado vaika gu
linti po juom su perszauta kru
tinę. Tame paeziame laike din
go ir nužudyto vaiko dede, 
Charles Boyer, 17 metu am
žiaus. Kaip manoma, tai dede 
turėjo paimti karabina kuris 
stovėjo kampe ir isz netyežiu 
iszszove, užmuszdamas vaika 
kuri paslėpė po szieniku. Dė
dės da nesurasta, kuris pasislė
pė isz baimes.

Kasti Anglis
Morgantown, W. Va. — Pa

ti Petro Visnerio, 42 metu, isz 
Hanoverio, nuėjo su vyru in 
darba Auchinclose kasyklose 
ir pradėjo pripildinet karuka 
anglimis, kuriuos jos vyras isz
szove. Motere baigė pripildyt 

skaruka kad sztai nežine kokiu 
budu bosai dažinojo kad Ves- 
neriene randasi kasyklose ir 
dirba su vyru. Bosai iszaiszki- 
no moterei jog tai prieszinasi 
kasyklų tiesoms ir ji turi darba 
palikti. Motere aiszkino buk 
vyras skundėsi jai jog negali 
surast leberio todėl ji pasisiūlė 
dirbti su savo vyru kaipo lebe- 
ris o jeigu ateis laikas kada 
moterys bus priimamos prie 
tokiu darbu tai ji paaukaus sa
vo pajiegas del labo tėvynės.

10 Milijonu Kiausziniu 
Szaldytuvuose

Harrisburg, Pa. — Pennsyl- 
vanijos szaltuose magazinuose 
randasi sukrauta apie deszimts 
milijonu tuzinu kiausziniu ku
riuos locnininkai turės parduo
ti arba iszsiunsti juos isz vals
tijos nes tiesos uždraudžia 
juos laikyti ant ledo ilgiaus kai 
asztuonis menesius. Tuose ma
gazinuose taipgi randasi apie 
devyni milijonai svaru sviesto. 
Visztu ir kitokiu paukszcziu 
randasi arti du milijonai sva
ru. Žmones rugoja jog kiauszi- 
niai ir sviestas brangus o spe- 
kulantai juos laiko ant tolimes
nio laiko idant daugiau uždirb
ti.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Philadelphia, Pa. — Kokis 
tai vagis pavogė sena skripka, 
turinezia suvirszum tris szim- 
tus metu o kuri yra verta 5,000 
doleriu. Skripka prigulėjo prie 
Leono Ziporkili, 1403 Thomp
son ulyczios.

Paskandino Tris Savo 
Vaikus Ir Pati Save

Rochester, N. Y. — Mrs. El
eonora Ratigan, 43 metu am
žiaus, paskandino szulinyje 
tris savo vaikus, nuo 5 metu 
lyg 4 menesiu amžiaus jauniau- 
ses, ir pati inszoko in ji. Kada 
vyras sugryžo isz darbo, rado 
ant stalo laiszkeli kuriame mo
tere parasze kur jos ir vaiku 
kunus gali surasti. Badai mo
tere buvo labai nusilpnejus ant 
nervu ir paliegus ant sveika
tos.

Sapnas Invare Ji In 
Kalėjimą

New York. — Kokis tai Al
fonsas Angelina, jaunas vaiki
nas, pradėjo ant ulycziu bu- 
cziuoti merginas, kokia tik pa
sitikdavo ir nepaisydamas ant 
to, kad jau nuo ne vienos gavo 
per nosi, bet toliaus vare savo 
amata, pakol ji palicija suar- 
esztavojo. Sude pasakė kad pa- 
bueziavo jau apie 64 merginas 
ir gal butu da daugiau pabu 
cziaves jeigu ne dede su lazda. 
Ant užklausymo sudžios del 
ko taip dare, atsake kad jam 
sapnavosi kad kokia tik mergi
na sutiks ant ulyczios, turi ja 
pabueziuot. Sudžia nusiuntė ji 
in pamiszeliu prieglauda ant 
isztyrinejimo.

Juozas Stalinas tikrai nori 
stiprios Lenkijos po karei ir 
pataria Lenkams darbuotis 
drauge su Sovietais.

Washington, D. C. — Isz vi
so, apie 23 Amerikos generolai 
jau žuvo dabartinėje karėj e.

London. — Jugoslavai už- 
musze 1,000 Vokiecziu rytinėje 
Bosnijoje.

Washington, D. C. — Per 
1943 meta, Amerika ir Anglija 
padirbo 14 eroplanu kas valan
da arba 172,000 per visa meta.

-----------o-----------
Pittsburgh, Pa. — Ponia 

Eleonora Rooseveltiene, pati 
Suv. Valst. prezidento, lankėsi 
czionais per viena diena. Ponia 
Rooseveltiene sako kad ji keti
na neužilgio atlankyti Rusija.

Iszduos $18,000 Del 
Dvieju Vaiku Ant Meto

Riverhead, N. Y. — Jean 
Stewart, 5 metu amžiaus ir jo 
sesute, 7 metu, aplaikys kas 
meta ant j u užlaikymo, 18 tuk- 
staneziu doleriu. Vaiku tėvas' 
nesenei mirė palikdamas jiems 
milžiniszka turtą. — Milijonai 
vaiku neaplaiko daugiau kai 
18 doleriu ant meto ant j u isz- 
auginimo.

Moskva, Rusija — Du Vo 
kiszki transportinei ir keletą 
kitu prieszu laivai su karei
viais likos paskandyti prie 
Crimejos arti Sevastopolio.

Washington — Amerikos 
Kariszkas Departamentas pra
nesza kad 3,500 Alijentu ero- 
planai bombardavo daug mies
tu Europoje. Fabrikas Messer
schmitt prie Wiener Neustadt, 
Austrijoj, likos bombarduota. 
Geležkeliai prie Knin Jugosla-
vijoj, Francijoj ir Belgijoj irgi 
likos sunaikinti.

London — Alijentai bombar 
davo Budapest, sostapyle Hun- 
garijoj, taipgi Ludwigshaven 
kur randasi kariszku fabriku.

Vichy, Francija — Vokiszkas 
generolas Rommell pranesza 
visiems gyventojams Francijoj 
kad visi geležkeliai dabar bus 
naudojami tik del transporta
vimo Vokiszku kareiviu ir ma
terijoje del Invazijos.

Aplaike 6 Centus Už 
Vaikuczio Gyvastį

Camden, N. J. — Juozas Vaic- 
kovskis apskundė Evans & 
Vinseth kompanija už užmu- 
szima su automobilium jo asz- 
tuoniu metu sūneli. Džiure ap
dovanojo tęva už netekimą sū
nelio tik szesziais centais, tvir
tindami buk tėvas mažai ture- 

1 jo naudos isz taip mažo vaiku
czio ir negali tikėtis aplaikyt 
daugiau. Tokia džiure ne yra 
verta ne dvieju centu, jeigu tik 
tiek brangina žmogaus gyvas- 

■ti.

Rusija — Utarninke Rusiszka armija po 
trijų dienu kruvinu musziu visiszkai atėmė Se
vastopoliu nuo Vokiecziu. Stalinas, praneszda-
mas svietui apie savo narsius aficierius, iszgyre 
juos in padanges apdovanodamas juos augszta 
garbe. Tuose musziuose, prie Sevastopoliaus 
žuvo badai daugiau kai szimtas tukstaneziu Vo- 
kiszku kareiviu.

Franci ja, Belgija ir Luksembergas likos už
klupti per 5000 Alijentu eroplanu kurie padare 
bledes ant milijonu doleriu, sudraskė daug na
mu ir miestai dega daugeliose vietose.

Vokiecziai kuopina savo kareivius ir viso
kį kariszka materijola idant atspirtį ateinanezia 
Invazija arba dideli užklupima per Alijentus. 
Berlinas spėja kad Invazija prasidės gal ateinan
ezia sanvaite. Bet Alijentai sako jog da niekas

Rymas - Badai žole kuri au- nežino kada ir kur prasidės užklupimas prieszo.
ga parkuose ir prie valdiszku
namu, yra kertama ir parduo- Moskva — Premjeras Stalinas pranesze 
dama del vargingu žmonių ku- . . . .
rie ja valgo kaip salotas. i buk visa Krimeja su 120,000 Vokiszkais karei -

t j UU .r-. i viais likos paimta. 56 Rusiszki aficieriai aplaike London — Ministens Chur-j 1 . .
chill apreiszke valdžiai buk garbe nuo Stalino už pagriebimą K rime jos kur 
nuo Oktoberio 1941 lyg Kovo j • j x . c a. r • i j:
1944 Anglija iszsiunte Rusijai randasi drutviete Sevastopohus, prie Juoduju 
5,o3i tankas, 6,778 eropianus,įmarįu. Daug Vokiszku ir Rumuniszku kareiviu
ir už 320 tukstaneziu doleriu likos uzmuszta ar paimti m nelaisve. Per ta per-
visokio maisto, vaistu ir apre 
dalo.

Washington. — W. A. Har
riman, Amerikos Ambasado
rius in Rusija, sugryžo in 
Washingtona su reikalais.

Washington, D. C. — Karo 
Skyriaus Direktorius E. Davis 
sako kad tikra invazija (už
puolimas) ant prieszu prasidės 
neužilgio nes Alijentai tuojaus 
pranesz apie tai žinia.

galėjimą dabar paliuosuota dvi Rusijos armijos 
kurios eis kariauti priesz Vokietija.

Daeina slaptos žinios isz Japonijos ir nuo 
tuju kaliniu, kurie likos paleisti ant liuosybes, 
pasakoja jie kaip bjaurei pasielgineja Japonai 
su Kiniszkais nelaisviais, prikaldami juos prie 
medžiu su ilgoms vinimis per kakla, Serganczius 
jie visai neprižiūri tik juos ant vietos nukankina.
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Kas Girdėt
Nuo kada valdžia paliepė gy

ventojams Amerikos, idant so- 
dytu visokes daržoves ir t.t., 
idant perlaužt brangenybe mai
sto, gyventojai užsėjo suvir- 
szum 2,500,000 visokiu darže
liu prie namu ir paskolintos že
mes. Tieji darželei szimet at-* 
nesz pelno del tuju mažu ūki
ninku arti 250 mili jonu doleriu 
pelno. 

• •
Isz visu szaliu pasipylė ru- 

gojimai buk laikraszti skaity- 
tojai neaplaikineja ant paskir
tos dienos ir kartais net kėlės 
dienas vėliaus.

Iszdavysta “Saules” tame 
veikale innesze skunda in pacz- 
tini departamenta bet be jokios 
pasekmes nes pacztzas tame 
nekaltas nes tai kares laikas o 
valdžia turi rūpintis idant pir
miausia pristatyt kariuomenei 
reikalingus materi joins.

Pirmiausia pacztas pristato 
kariszlkus dokumentus, po tam 
kariszkus materijoins o ant ga
lo laikraszczius. Todėl laik- 
raszicziai susivėlina ir tame ne
galima užbėgti nes laike kares 
valdžia turi pirmybia visame.

Todėl praszome musu pa- 
guodotu skaitytoju idant ant 
mus nerugotu nes pasivelini- 
mas laikraszczio ne yra musu 
kalte.

prasižengėliu kaip Italu tautoj. 
Tosios piktadarystes yra pil
domos ne tik Italijoj bet Ame
rikoj ir visur, kur tik Italu yra 
apsigyvenusiu.

Tasai maiszymas gero ir pik
to paeina isz sumaiszytu tautu 
isz kuriu Italai paeina nes ne 
yra tai tauta susidedanti isz 
vienos tautos kaip Lietuviai 
Volkiecziai ir kiti bet yra tai
tauta susidedanti isz senovisz- 
ku Rymioniu, kurioje plaukia 
daug Grekiszko, Slavoniszko, 
Vo'kiszko ir truputis Zydiszko 
kraujo o tas viskas yra sumai- 
szytas su veisle juodu,ju lauki
niu Afrilkoniszku nevalninku 
senoviszko Rymo.

Isz tojo tai maiszymo suside
da Italiszka tauta.

Mes Lietuviai taip-gi turime 
savo klaidas nes svetimtau- 
eziai apie mus nekarta kalba, 
jog gyvename nesutikime ir ne
apykantoje ir net nekurie Lie
tuvei sarmatinasi vadintis 
“Lietuviu.” Taip kalba tik 
pusgalvei kurie iszsižada Lie
tuvystes ir savo Lietuviszkos 
pravardes kurias perkraipo 
ant Volkiszku, Angliszku ir ki
tokiu. Liūdna jog ir tarpe mu
su turime tokiu iszgamu bet 
ant giliuko tokiu pusgalviu tu
rime mažai.

szveneziausi kunigystes luomą; 
ar stos prie Dievo altoriaus au
koti nekruvina auka Augsz- 
cziausiam? Ar eis apsakinėti ir
skelbti Dievo mokslą bei Jo 
teisybe žmoniems? Ar bus isz 
mano vaikeliu nors vienas gy-

:: MOTINA ::

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik

50c., o aplaikysite knygas per paczta.

Berlyne tokia beda, jog Vo- 
kiecziai pradėjo iszdirbti dau
gybe reikalingu dalyku isz pb- 
pieros, kaip tai: drobules, žiur
stus, skepetaites, kaspinėlius 
ir moteriszlkus andarokus. Tie
ji popieriniai dalykai iszrodo 
puikiai ir galima neszioti visa 
menesi — ypatingai andaro
kus.

Neužil’gio Szveicarijoj stos 
mil'žiniszlkas fabrikas mediniu 
ir guminiu ranku ir 'kojų, kuri 
atidarys Amerikonai.

P. F. Voss jau padare sutarti 
su Europinėms vieszpatystems, 
kurioms pristatys taji materi- 
jola del kareiviu. Fabrikas pa
dirbinės kas diena nuo 1,500 
lyg 2,000 kojų ir ne bus tai per 
daug nes Alijentu ligonbutese 
randasi daugybe sužeistųjų 
kareiviu kuriems reikalinga 
kojų ir ranku.

Daugelis merginu prifouna in 
New Yorka mokytis ant aktor- 
ku judomuose paveiksluose 
tanp kuriu ir daugelis musu 
Lietuvaicziu nuvyko bet su- 
gryžo be nieko ir tik iszmoko 
daugiau proto ir persitikrino 
jog “ne viskas yra auksu kas 
blizga.”

Tokios merginos, turėdamos 
mažai pinigu su savim, priku
lia in dideli miestą, 'kur ne turi 
ne giminiu ne pažinstamu. Mer
gina ateina in kaucelarija kur 
nevos priima kandidatkas in 
judomu paveikslu studijas tu
rėdamos pirma sudėti nuo 25 
lytg 50 doleriu už mokslu. Ap
gavikai paemia pinigus nuo 
merginu, duoda joms knygute

Stebėtina yra kiek tai žmo
nių turi užsiėmimus prie ka
syklų ant viso meto. Pagal su
sikalta praeito meto, tai kasyk
lose ir prie kasyklų turi užsi
ėmimus daugiau kai szeszi mi
lijonai žmonių. Isz tojo skait
liais dirba anglių kasyklose 
3,800,000 žmonių o prie metali
niu kasyklų 2,200,000. Ameri
koj dirba kasyklose suvirszum 
milijonas žmonių isz kuriu trys 
iszkožno tukstanezio darbinin
ku būna užmuszti o 200 isz kož- 
no tulkstanczio buna sužeisti. 
Kas meta kasyklose buna už- 
muszta arti 1,500 o sužeista 
200,000 darbininku.

• •

Kožnoje tautoje randasi žmo
nių geru ir piktu. Kožna tauta 
turi savo klaidas, taip-gi ir tau
ta Italu.

Tauta saulėtos Italijis susi
deda isz žmonių ženklyvu, mo
kytu ir talentavotu, didesne 
dalis civilizacijos yra dėkinga 
Rymionims ir Italams.

Bet imant isz kitos puses, 
nesiranda daugiau banditu, žu- 
dinloju, truciutoju ir kitokiu

molkytis kaip turi ipasielgti lai
ke moikslo ir tai viskas.

Kada praleidžia visus pini
gus ir tdkios “aktorkos” pasi
lieka ant ledo, nežino kur ding
ti o namon sarmatinasi stigryž- 
ti idant isz “aiktorkos” nesi
juoktu. Ka tada daro? Jeszko 
kokio nors užsiėmimo arba pa
sileidžia visai.

Yra tai prasanga kitoms, 
idant netikėtu in tokius apgar
sinimus “kurie žada iszmokyt 
merginas rodytis judomuose 
paveiksluose nž $25 ar $50. 
Yra tai didžiausia apgavysta,” 
in kuria jau ir valdžia insimai- 
sze uždarydami keliolika tokiu 
“studijų.”

Geriausia merginos ipadary 
tu, jeigu pasiliktu ant vietos it 
užsiimtu naminiu darbu, (prie 
kurio gerai dabar moka ir pra
moks gaspadorystes kur atei
tyje labai prireiks.

Siuncziant pinigus per bm_ Į 
kini czeki arba ekspresini mo-! 
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimtž 
centu už iszmokejima czekiu h 
ekspresiniu kvitu. Busime jum 
dėkingi už tai ir neužmirszkiį- 
ateityje, kada siunsite czekiu? 
arba ekspresinius money orda 
rius, pridėti deszimtuka. Be) 
jeigu siunsite money orderiu* 
per paczta, tada pacztas neims 
ekstra už iszmokejima mono.* 
orderio. Acziu visiems.
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

£()1)1 S Mot ina yra, be abejo ! 
nes, gražiauses žodis visoje! 

literatūroje. Ne dėlto jis yra 
gražiauses žodis, kad gražiai 
skamba, bet dėlto, kad jis daug 
talpina savyje tikrosios reiksz- 
mes ir dėlto, kad jis turi, gali
ma. sakyti, begaline prasme. 
Vien tik paminėjimas to žodžio 
primena mums meilius atmini
mus? Jis primena mums tas 
dienas kūdikystes kuomet mes 
da buvome be jokios jėgos; 
kuomet be motinos priežiūros 
negalėjome ne valandos laimin
gi pergyventi; be jos negalėjo
me ne pavalgyti, ne apsirėdyti, 
ne pavaikszczioti. Jeigu ne mo 
tinos priežiūra tai tuomet'kiek
vienoje valandoje galėjome su
tikti didele nelaime arba ir pa
ezia mirti.

Motina yra brangiausia ypa
ta žmonijoje, kuriai mes esame 
skolingi netiktai visa ta ka tu
rime bet ir paezia gyvasti.

Motina yra brangiausia 
mums nes per kiauras naktis 
jos nesumerktos akys užlaikė 
gyvasti ir sveikata mumyse pa
kol užaugome. Kuomet mes bu
vome parblolkszti ligos ir szalta 
mirtis lauke paskutines gyve
nimo valandos, tuomet, jau ro
dos pliekas negalėjo pagelbeti 
ne iszgel'beti tik motina ir ji 
tuomet iszgelbejo; ji savo kar- 
szta malda, kareziomis aszaro- 
mis, per savaites nemiegotomis 
akimis ir nuoszirdžia meile, 
motiniszka priežiūra praszali- 
no mirties pavoju ir užlaikė 
musu gyvybe. Ne kas kitas 
kaip tik motina, beaugindama 
mus, nežinojo kas yra linksmy
be bei ramus poilsys, jos akys,

dytoju? Ar stos jis tarpe žmo
gaus mirties ir jo gyvybes ? Ar 
sumažins ligoniu skausmus; ar 
pailgins, palengvins žmogaus 
gyvenimą. Ar bus nors vienas 
inžinierium, mokytoju arba 
nors gamtos tyrinėtoju? Ai
stos nors viena mano duktė in 
vienuolyną ? Ar paaukuos — 
paszvens savo visa gyvenimą' 
prakilniausiam tikslui — auk
lėjimui jaunuomenes?... Taip, 
nekarta motina sau kalbėjo ir 
trosJko savo vaikus matyti ei- 
nanezius prakilniausiais bei 
s z ve n c z i a u s i a is takais.

Bet ne visos motinos džiau
giasi savo užaugusiais vaikais 
bei dukterimis, taip-pat kaip 
ne visos rūpinasi doru vaiku 
auklėjimu.

Greitai žmogus užmirszta 
praeities atsitikimus bei invai- 
rius dalykus bet motinos už- 
mirszti negali. Sziadien gal jau 
mes esame pašone, pražilę, gal
va lyg sidabru nuklota bet mo
tinos veidas tebestovi minties 
akse. Sziadien matai ja sulin
kusia; jos veidas rauikszletas, 
jis aiszlkiai parodo ir kal'bete 
kalba iii mus kad musu, motina 
daug privargo, daug iszkente- 
jo beaugindama mus ir beeida
ma skaudžiu gyveninio keliu. 
Isz to raulkszleto, nusenusio 
veido iszskaitome jos vargus, 
rupesezius, pasiszventima, ne
miegotas naktis bei visas kan 
ežias, iszkentetas del musu. Ai
mes užmokam jai už ta vaiga, 
už jos meile, už didžiausi pasi
szventima del musu ? Kiek kar
iu mes užlgavome jos meilia 
szirdi, jos szvelnius jausmus 
pasiprieszipdami ir paniekin
dami ja?

Oi! Ikdks jai yra 'didis szir- 
dies skausmas, kuomet ji ma
to ir girdi vaiku nedekinguma.

jos mintys ne valandėles nega
lėjo nuo musu atsitraukti.

Kuomet mes augome ir stip- 
rejome, motina buvo pirma, 
kuri inskiepijo in musu szirdis 
artymo ir Dievo meile. Ji buvo 
pirma, kuri pamokino, kaip 
reikia Katalikiszikai melstis, 
kaip apsieiti draugijoje su 
draugais, kaip būti gerais ir 
dorais žmonimis.

Kuomet jau paaugome ir 
pradėjome lankyti mokykla, 
kaip tuomet linksma buvo mo
tinai matyti mus beganezius 
mokklon. Tat nekarta motina 
savo szirdyje kalbėjo: “Ar bus 
nors vienas isz mano vaikeliu 
paszauktas in augszcziausi bei

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. ■
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui

kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50'?

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszka apraszymas, 202 pus. 35c

No. 103 Vaidelota, apisaka is* 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

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

No. 106 Penkios istorijos, apu 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinusi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Haganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu........................................... 15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

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

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

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

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

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

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie, Baisi istorija. 6l 
puslapiu ..............................................15c

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

No. 127 Trys istorijos apie Dūk
to pustyniu: Peleniute: Du brole» 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c

SKAITYKIT
“SAULE”
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No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c i

No. 129 Keturios istorijos apie ■ 
Ketvirtas prieakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu-! 
nūs prigauna. 58 puslapiu............15c I

No. 132 Trys istorijos apie Anglo-I 
rius isz vajenczijos; Kožnąs daigtas | 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras į 
paeziuoias. 76 puslapiu................. 20c j

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

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

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

No. 140 Keturios istorijos anie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai .....................................20c

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu ..........................................15c

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu 

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

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

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

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

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

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

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

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Sz’nlpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tamas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu ..................15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62
puslapiu........................ 15c

No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti: Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu ..............................................15c

No. 158 Keturms istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis 
60 puslapiu .................................... 1®C

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

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

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas anli 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu- 
2S puslapiu .................................... 10c

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

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszoj 
Geras Medėjus.....................................15c

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

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

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu .............................................. 150

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

No. 175 Pasiskaitimp knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke .....................................................5®

Adresas: ‘’X

Saule Publishing Co.,'
Mahanoy City, Penna.

Bet ar ji bando mus už tai, ar 
piktžodžiavo, arlkeike? Ne! nu
kentėjo, nutylėjo ir atleido 
mums, nes ji myli mus taja ne
paprasta meile, kuriaja motina 
myli savo vaikus.

Daugelis isz musu sziadien 
v isko prastotumem kad tik ga
lėtumėm turėti savo tarpe mo
tina ir galėtumėm su ja kalbė
ti, ja gerbti, mylėti ir noriai 
pataisytumem savo visas 
priesz motina padarytas klai
das bet negalima...

Daugel isz musu jau netekom 
motinos! Ji jau ramiai guli 
szaltame (kape, jos vargingas 
gvenimas jau pasibaigė... Lai
mingi esam tie, kuriu motinos

dar gyvena. Už tad turime bū
ti dėkingi Augszcziausiajam!

Motina yra musu didžiausia 
drauge, užtarytoja, užjauteja 
bei tikriausia mylėtoja; ji ne
apleis musu nei sunkiausioje 
valandoje, ne didžiausiame 
pavojuje nes ji yra MOTINA...

Daug sziadien girdime kal
bant apie Motina. Klausymas 
kyla ar visi moka ta ’brangia 
ypata pagerbti taip kaip jai 
priguli. Pereikime visus sene
liu prieglaudų namus, pasi
klausykime tu seneliu nusi

skundimu apie savo nedekin-Į 
gus vaikus. Kiek sziadien rasi-j 
me vaiku kurie pamirszo vį- 
siszkai savo motinas ir visa ge
ra ka jos del ju padare. Pasau
lio isztvirkimas aiszlkiai paro
do kad pirmiausiai isztraukia1 
isz szirdies žmogiszkuma ir 
meile.

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

Skaitykite “Saule”

Per Maža Vieta Del Didelio Vyro

Donald Nelson, peržiūrėdamas pakrasztines drutvietes, 
keliavo kariszku laivu in Virginia isz Merilando bet kada 
nusidavė ant pasilsio, persitikrino kad lovele ant kurios 
ketino atsigulti buvo jam per maža ir turėjo persedet visa 
nakti ant krėslo.

MAMYTES, MES .JUS MYLIM!

Kaip pavasaryje saulele gamta atgaivina,
Taip mus brangios motinėlės pasauli augina, 
Nors ir gyvasti joms reikia pavojuj statyti, 
Bet jos nori del žmonijos kūdikius auginti.

Kad pasaulis suprastu, kaip gaila joms vaikeliu, 
Kuriuos mažus jos neszioja ant savo rankelių, 
Kad nuo j u nieks neimtu tu vaikeliu brangiu, 
Tada ant žemes padarytu kaip tikrąjį dangų.

Kaip mes turime jas szimet pagerbt, ta Motinos Diena, 
Kada jos szimet visos liūdnos, verkia sunaus ne viena- 
Kaip saulute toji szviesi visus myli ir szildo, 
Taip mylimos motinėlės mus skausmus iszdildo.

Bet szimet j u pagerbti tinkamai negalim,
Nes ju mintys visos skrenda in svetima szali, 
Ten kur j u mylimi sunelei su mirezia kovoja, 
O nekurie jau mylimu motinėlių varda neminavo j a.

— Barbora Gurskiene, Chicago

Turiu taipgi primyt jog asz laibai myliu skaityt “Saule” 
nes joje randu daug invairumu kokiu Ikituose laikraszcziuo- 
se nesiranda. Linkiu jums viso laibo ir geros sveikatos.

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.

O?-’ “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese.

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

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

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

or VISOS TRYS 
KNYGUTES 

‘•SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.



1 szgany tojaus 
Kelione

Petras nupirko tris surius: 
viena davė Iszganytojuj, kita j 
suvalgė pats o treczia ketino 

! pakaroti ant toliaus.
Ir atėjo in girria, kurioje sil- 

sejosi. Iszganytojas užmigo o 
kada Jis miegojo, Petras tre-( 
ežia suvalgė. Kada Iszganyto
jas pabudęs klausė apie sūri, 
Petras teisinosi kad szale saves 
pasidejas, taip-gi užmigo ir ta
me laike kas nors praeidamas 
turėjo pavogt.

'Czia Iszganytojas vela tare:
— Petrai, jau asz pinigus pa

*

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

RLVO tai kitados, kada Isz
ganytojas su Szv. Petru gy

veno ant žemes ir juos patikda
vo visoki atsitikimai.

Viena karta jiedu pribuvo in 
kaima kuriame ju niekas neno
rėjo ant nakvynes priimti; pa- baigiau o bus mums reikalingi, 
taikė ant galo pas viena ūki 0zįa p0 tuom kelmu, ant kurio 
ninka kuris juos priėmė ant'secĮįme> 
nakvynes. Liepe jis paklot ant 
grendimo kluone o priesz ei
nant gult,davė gera vakariene. 
Patiko tai Petrui ir jis gyre 
nuolatos ta ūkininką nes priesz 
tai jis buvo piktas kad niekas

ne.
— Negink per daug — sake 

jam Isžganytojas.
Vos pradėjo dienytis, atėjo 

in kluoną kūlikai. Szv. Petras, 
pabudęs isz saldaus miego, nu
lindo, kad jiems taip anksti 
pertrauke miega.

— Na, judu! — paszauke 
bernai — eisite padėt mums 
kult. Kas nori valgyt, turi ir 
dirbt.

Szv. Petras nesijudino nes 
jam rodėsi kad Iszganytojas 
da druezei miega.

Kūlikai ėmėsi prie darbo o 
kada jau tris klojimus iszkule, 
tarė bernai:

— Tuos pakelevingus reikė
tų prikelt nes jeigu invales pri
valgę tai turi mums padėt kult.

— Tegul isz jus vienas pa
glosto ta krasztini su spragilu!

Petras, žinoma gulėjo nuo 
kraszto ir likos ūžsomytu per 
peczius bet ane nekrustelejo.

— Kietai miega! — tarė ber
nas ir toliaus kūle. Iszganyto
jas sznabždelejo Petrui:

— Petrai, eikie nuo sienos 
pamaželi ant mano vietos nes 
gali da gauti per peczius su 
spragilu.

Petras su mielu noru tai pa
dare, nes da jam peczius skau
dėjo.

— E, jie kaip medinei! — ta
re vela vienas isz kūliku. — 
Palaukit, asz ta, kuris nuo sie
nos guli, pakibinsiu su spragi
lu!

Kaip pasakė, taip ir padare. 
O kad Petras gulėjo ant vietos 
Iszganytojaus, gavo vela per 
peczius, tik da drueziau. Nieko 
jis nesake tik mislijo:

— O, kaip butu gerai kad 
žmogus pirma apie visiką žino
tu, tai galėtu ne vieno blogo 
prasilenkt.

Tuo tarpu pakilo Iszganyto
jas ir palaimino kūlikams per 
ka daugeli ta diena rugiu pri
kūlė.

Einant toliaus, Petras rugo
jo ant Iszganytojaus kad nerei
kalingai ūkininkui laimino pas 
kuri du kartu su spragilu gavo 
o Iszganytojas tarė:

— Petrai, tu ta nupelnei.
Pirmas dalykas: nebuvai pa 
klusnus; antras, kad ant krasz
to negerai tau buvo, tai nuėjai 
in pasieni.

*
Kada atėjo 

valgyt jiems 
Iszganytojas:

— Petrai, eikie nupirk pie
no!

— Ne pieno, Vieszpatie, ge
idaus butu sūrio — prasze Pet
ras nes sūri labai mėgo.

— Daryk kaip nori. Turi
sztai pinigus, pirkie tris surius. ne!

randasi didelis skar- 
bas. Imkie buomą, iszverskie 
kelmą ir pinigus iszimkie.

Petras tuojaus ėmėsi prie 
darbo o kada kelmą iszverte, 
isz tiesu rado skafba — vienu 
raudonųjų pinigu. Pinigus pa
state priesz Iszganytoja. Isz
ganytojas padalino iii tris kru- 
vutes: viena davė Petrui, kita 
sau pasilaikė o treczia paliko 
gulinczia.

— Prie ko priklauso ta tre
czia? — paklausė Petras.

— Prie to, kuris treczia sūri 
suvalgo.

Petras greitai iszpažindamas 
atsake:

— Tai asz sūri suvalgiau.
Iszganytojas dirstelėjo ant 

jo ir tarė:
—Petrai, tu neprisipažinai 

prie sūrio-, tik prie pinigu. Pi
nigai, galvažudžiai. Imkie tuos’ 
visus pinigus ir iszdalink juos 
tarpe ubagu!

Petras apkaito, paėmė pini
gus ir taip padare kaip buvo 
prisakyta.

* * *
Viena karta Petras ėjo szale 

Iszganytojaus nulindęs, per ka 
tarė greitai:

— Turlbut laibai geru daigtu 
yra būti Ponu Dievu! Kad nors 
puse dienos galeeziau būti Die
vu, po tam su noru vela bueziau 
Petru.

Iszlganytojas nusiszypsojo ir 
tarė:

— Lai stojasi pagal tavo no
rą, — bukie iki vakarui Dievu

Prisiartino jie tada prie kai
mo isz kurio gynė mergina in 
ganykla pulką žasu. O kada 
nugyne, paliko jas ir ėjo namon 
in kaima.

— E j, mergei! Ar tai tu nori 
vienas czion žąsis palikt?

— (Sziadien szventa diena — 
atsake mergina.

— O-gi kas ganys tas žąsis?
— paklausė Petras, ’būdamas 
iki vakarui Dievu.

— Tegul jas sziadien gano 
Ponas Dievas, — atsake mergi
na ir nuėjo.

— Petrai! Ar tu girdėjai, ka 
tau mergina pasakė? Norėjau 
ir asz su tavim drauge in baž- 
nyczia eiti bet žąsys galėtu pra- 
gaiszt o kad tu iki vakarui esi 
Ponu Dievu, tai turi jas ganyt.

Ka galėjo Petras veikt? tu
rėjo iki vakarui žąsis ganyt 'bet 
savo duszioje prisiege kad nie 
kad nenorės būti Ponu Dievu.

* *
in viena kaima, 
norėjosi. Tarė

* * *
Viena karta vela jie atėjo vė

lai in kaima. Vieszpats norėjo 
užeiti in viena biedna stubele 
ant nakvynes. Petras nenorėjo; 
eiti, jis norėjo eiti pas turtinga 
žmogų kuris visko turėjo.
Vieszpats jam to negyne o pats na pati neturi ka. valgyt, 
sėdo prie biedno namelio. Pet
ras nuėjo in puikiausius na- nes ir nakvynes papraszė, ji ta
rnus.

— Czia turi but turtingas ’ — Jeigu neniekinsite ta, ka 
ūkininkas, — pamislijo sau turiu, meiliai jus priimsiu.

Ta žmoniuke buvo naszle. 
Dievas isz visko užganėdintas.

z?

*

MoiUnjG^

OTINOS Diena privalo būtie kas
* diena, o ne syki ant meto.

Motina! . . . Ar-gi gali būtie Dievui 
szventesnis vardas, kuri musu lupos galėtu 
isztarti su didesne paguodone! Ar-gi gali 
būtie brangesnis vardas del tujų, kuriems 
Dievas pavėlina džiaugtis sziam gyvenime su 
taja, kuri padovanojo jam gyvasti pavojuje 
savo gyvasties, kuri su pasisziauszimu ir 
džiaugsmu žiuri ant tuįu, kurie su skausmu 
žiurėjo ant savo gimdytoju, kurios atida
vinėjo savo gyvasti ir josios akyse meile 
ir palaiminimai

Kaip tai miela turėti Motina! . .

. Jiji dalinasi su tavim laime,

Kaip tai miela žinoti, kad randasi ant 
svieto tokia ypata, kuri myli drueziau ir 
ilgiau ne kaip prietelis arba mylima, juk 
prietelis ir mylima apleidžia tave, kada skam
bėjimas aukso tavo kiszeniuose paliauna, o 
Motina?
nelaime, beda ir vargu, o kaip Ji džiaugėsi 
turėdama gera sūneli, kuris pastojo “Dideliu.” 
Taip, Motina gali džiaugtis isz laimes savo 
sūnelio ir verkti graudžiai isz jojo nelaimes, 
nors ir butu pažemintas ir uždarytas kalėjime.

Prietelis tave apgaus, pasiįeszkosi kita; 
mylima tave apgaus, kita tau puls in glebi, 
pati tave apleis, gausi kita, tik turėk pinigu 
užtektinai ir skambyk auksu, bet, Motinos 
sau nenusioirksi už auksa! . . .

Dievas duoda tau Motina tik viena karta 
ir karta atima, todėl, Ja guodok ir mylėk, 
pakol da gyva ant svieto!

Bet jis pabludo, — aspadine! Naszle paskubino ir neilgai 
atsake su piktumu kad del vai-’laukus atnesze virala, taukais 
katu neverda ir kad neturi del; uždaryta ir perprasze už prasta 
ju nakvynes.

Petras perįpyko bet nepasi
duodamas, nuėjo in kita narna. 
Ir ten tas pat ji patiko o taipo
gi ir trecziam. Susirupines gry- 
žo pas Vieszpati.

— Eik szen in ta šlubele, — 
tarė Vieszpats.

Ir abudu inejo. Rado mote-

— Petrai, rokuok, kiek yra 
ant viralo bliude a'kucziu nuo

Petras suro'kavo ir rado apie 
szeszesdeszimts. O kada paval
gė ir rengėsi eiti ant 
gulti, ant kurio jiems naszle 
paklojo, Vieszats jai tiek rau-

mylėdama, prasze naszles, kad 
pakelevingiems nieko neste- 
liuotu nes ji yra viso pilna ir 
kad gardžiau pastoliuos.

Kada toji naszle Petrui ir 
Vicszpacziui pasakė, Jis tarė:

— Petrai, eisime.
Ir nuėjo in turtinga narna o 

biedna. naszle labai jiems de- 
augszto kavojo.

Satiristikai ir humoristikai, 
Paklauskite manės, 

Kaipo visi drūti vyrai,
Taipgi vaikai ir seni.

Asz sziadien jums padainuosiu, 
Kas man stojosi ant minties, 
Neminėsiu kas buvo toliau, 

Vien isz laiko praeities.
Jau 55-tas metas,

Kaip asz vieta daboju,
Ir naujienas kokias gaunu, 

Del jus noro naudoju.
Kur tik buvo sumiszimas, 

Ar negraži baika,
Del jus visiką pagarsino, 

Dede Taradaika.
Asz apszvietos nesiūliau, 

Ji man reikalinga,
Del apszvietos yra “Saule”, 

Taip viena galinga.
Kuri szvieczia visai gamtai, 

Ir ja adgaivina,
O spinduliai su sziluma, 

Visiką sudrutina.
Mano biznis apsvarstyti, 

Kas ko yra vertas,
Jeigu kas dorybes neturi, 

Turi būti iszbartas.
Isz patrijotu tokiu, 

Galiu pasijuokti,
Ir klausymus kokius jie nori, 

Asz jiems galiu užduoti.
Ka liktarnes be aliejaus, 

Nuolatos žibina, 
Ir serganti savo broli, 
Prie szviesos vadina.

Susiprask pats, tu, Patrijote, 
Kaip tai yra nesveika, 

Kada serganeziam musu 
broliui, 

Yra szviesa menka. 
Tu su laiku iszžibesi,

Pamatysi strioka,
Kada paszauks ant sūdo, 

Kaip tęva Macoka.
Kuris szviesa kitiems davė, 

O paežiam neteko,
Ka praeityje jau gazietos, 

Viso svieto sako.
Tai vyrueziai, czia ne juokas, 

Tik nedaili baika,
Kad nenori to sulaukti, 

Dede Taradaika.
Praszau visu Satiristiku, 

Szviesos nedalykim,
Ka suteikia mums gamta, 

Del saves nelaikykim.
Isz liktarniu be aliejaus, 

Galim pasijuokti,
Ne gali ilgai žibėti, 

Turi greitai užgesti.
Patrijote, didis szmutia, 

Mesk szalin liktame,
Ba jau szviesos ji neturi, 

Tiktai daro smarve.
Daugel’ broliu apsirginai, 

Tu su savo szviesa,
Mesk in uola, kogreieziausia. 

Tegul susimusza.

Užteko del mus tos szviesos, 
Ka mums davė gamta,

■ Ba tai yra nuo pat Dievo, 
Gali būti ir szventa.

Taigi broliai satiristikai, 
Czia ne yra baika,

Ka dainuoja szia diena, 
Dede Taradaika.

Filizopu, ka jie kalba, 
Tai mes ncklausykim, 
Tik fizika savo kūno, 

Dorai sunaudokim.
Kas tik valgo nesukramto,

Ta liga patinka,
Bet jis toliai nesupranta, 

Kol visai sumenka.
Su fizika kožnas vienas, 

Gerai susipažykit,
Kaip valgysit koki maista,

Tai atsiras jusu 'burnoj, 
Labai saldžios seiles, 

Ir del akiu bus szviesos, 
Lyg valiai nuo “Saules.” 

O ir man seneliui, 
Bus lengviau, 

Gyventi ant svieto, 
Smagiau.

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

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

Bondus ir Markes.

PUIKI ISTORIJA I

Kapitonas
* Velnias
TIKTAI,... 50c

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa.

Del Musu Skaitytoju!

Jeigu persikraustote in nail’ 
ja vieta, visados atsimykite 
prisiunsti nauja adresa drauge 
su senu. Jeigu turite numara 
kokioje dalyje miesto gyvena 
te tai ir ta prisiunskite, tokiu 
budu aplaikysite greicziau ju- 
su paczta ir laikraszti. Jeigu 
taip padarysite, tai neturėsite 
jokio ergelio sau ir del mus. 
Acziu visiems.
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

Vieszpats tiktai viena raudoTurtinga ūkininke, pritaisė
laibai riebu virala, mislydama,1 niki. .'Ūkininke nelabai buvo
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riszke su vaikucziais prie va-jdonikiu atrokavo kiek buvo kad už prasta virala tiek pini- užganėdinta bet Vieszpats ne- 
ant viralo akucziu nuo tauku !gu davė, tai man-gi, vaikine,, davė jai daugiaus kiek alku- 
ir juos davė naszlei. Gera žmo
niuke nežinojo ka daryt isz 
džiaugsmo.

Ant rytojaus anksti, norėda
ma pakelevingiems gerus pus- 
ryczius pasteliuot, nusidavė 
pas turtinga kaiminka pieno ir 
apie viską papasakojo, jog tur
tingi pakclevingi už taip praš
ia valgi tiek pinigu davė.

Szykszti kaiminka, pinigus

karienes. Vargingas jos buvo 
gyvenimas.

— Gerai mes iszsirengem, — 
pamislijo Petras, — juk ta žmo-

Bet kada Vieszpats vakarie-

re su nusižeminimu:

arba pradžia 
SKAITYMO

tai man-gi 
da geriau užmokės.

— Petrai, rokuok plauken- 
ezias ant viralo akutes.

— Vieszpatio! — atsake Pet
ras, kuriam viralas labai ska
niai in pilvą bego, — vir.-----
taip riebus kad vieni taukai Į, 
randasi ant virszunes. Ta žino-,

t*I ežiu, tiek pinigu.
Einant Petras rugojo bet 

Vieszpats atsake:
— Petrai ne didybe dovanos 

l sKu- daro jo verte bet szirdis kokia 
iralashuri duodama.

Prastas biednos naszles vi
ralas szeszesdeszimt kartu hu

, .ar...
R A S Z Y M O

164 pus., Did. 5x7col.
J Tiktai, 10c.

Petras — gausiu gera vakarie-
niūkė verta, kad jai dvejopai vo vertesnis, kaip anos turtin-
tiek duotum kiek anai.

Kada rengėsi eiti
j gos ūkininkes.

davė ---- -------i
t MAHANOY CITY, PA.
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tasViete™^”“' Darbininku Kamisija Kuri Traukia
Vyrukus In K ariszkus Darbus

■— Sukatoj Szv. Roberto B. 
Nodelio j “Motinos Diena.”

— Jau yra daromi parengi
mai ant užbaigimo mokslo 
Szv. Juozapo Parapijos Mo
kyklos su puikiais programais. 
Neužiligio vaikai pardavinės 
tikietus ant suszelpimo tojo 
“Užlbaigimo Prdgramo.”

— Musu tautietis, Albertasi 
Valiukonis, 42 S. D uly., po 20 
menesiu isztarnavimo kariuo
menėje, Anglijoj, Afrikoj, Ita
lijoj ir kitur, nuo 1942 meto, 
ana diena sugryžo namo pas sa
vuosius ant trumpo pasimaty
mo su seserims ir draugais.

— Lietuviu Moterių Kliu- 
bas, isz Schuylkill pavieto, lai
ke savo mėnesini susirinkimą 
su skania vakariene ir pasi
linksminimais Utaminko vaka- 
ra O’Donnell’s svetainėje, 
Frackville j, kuriame dalyvavo 
daugelis moterių isz visu daliu 
pavieto. Ateinantis susirinki
mas bus 18 'd. Gegužio, taipgi 
bus laikoma piknikas Liepos— 
July menesi. Daug nauju nariu 
prisirasze prie kliuibo ant pas
kutinio susirinkimo.

t Jonas Kireleviczius, isz 
Trentono kaimelio, parejas isz 
naktinio szifto, pradėjo nusi- 
renginet ant nakvynes kad stai- 
gai susirgo szirdies liga ir kri
to negyvas. Jaunas žmogus bu
vo apie 31 metu amž., paliko tė
vus ir kelis brolius ir seseres. 
Graborius L. Traskauskas lai
dos gal apie Panedeli:

Amerikoje yra gražus papro-i 
tys viena diena metuose skirti 
motinu pagerbimui. Ypacz Ka
taliku taupo szis .paprotys yra 
uoliai vykdomas. Katalikisz- 
kos mokyklos, jaunimo organi-’ 
zacijos ruoszia tai dienia tinka
mu iszkihniu.

GEGUŽINE
PROCESSIJA

Atsibus Mahanoy City

Mahanoy City, Pa. — Gegu
žine Processija kuria, parengė 
Sodalites Draugija invyks Ne
dėliojo, Gegužio-May 14-ta d., 
1944 m., 6:30 valanda vakare.

Processijos eisena prasidės 
isz Szv. Juozapo parapijos mo
kyklos. Klebonijos kieme prie 
papuosztos stovylos Dievo Mo
tinos Marijos invyks Apvaini
kavimas ailba Karūnacija Pa
neles Szvencziausios.

Karūnacija invykclins So
dalites draugijos valdyba. Szv. 
Juozapo parapijos bažnyczioje 
7-ta valanda vakare karūnaci
jos proga pamokslą sakys 
Gerb. Kun. Juoz. Szukeviez- 
ius, klebonas Szv. Petro ir Po
vilo parapijos, Tamaqua, Pa.

Gegužines pamaldos ves ir 
Palaiminima Szvencz. Sakra
mentu suteiks Gehb. Kun. J. J. 
Bagdonas, vikaras Szv. Juoza
po parapijos Mahanoy City.

Sugar Notch, Pa. t Gerai ži
nomas gyventojas Jonas Pe- 
cziulis nuo 209 Freed ulv., mi- 
re, ir likos palaidotas Gegužio 
1-rna diena. Prigulėjo prie 
Szv. Petro ir Povilo parapijos 
kūnas palaidotas Szv. Szeimy- 
nos kapuose. Paliko 3 poduk
ras ir 3 posunus.

Alums Lietuviams ir-gi ne
reikėtų to paproezio vengti. 
Musu tautoje ypatingai motina 
vra gerbiama. Daugvbe linu- 
dies dainų, apdainuojaneziu 
mocziute-rriotinele, motule-sen- 
galvele, rodo, kad musuboeziai 
gerbe ir mylėjo motinas.

* * *
Nuo motinos daugiausia pri

klauso szeimynos laime. Seno
vės Lietuviu gyvenime nesuti
kimai szeimynose buvo retas 
dalykas. Del to tauta buvo svei
ka ir tvirta. Lietuviai mylėjo 
motinas, mylėjo ir savo tėvynė.

Szia tautos ypatybe, reikia 
branginti ir gaivinti. Ne vien 
tebegyvenanezias motinas pri
siminkime, pagerbkime, bet nc- 
pamirszkime ir mirusiųjų. Jei
gu savo tėvus pamirszime, mu
su vaikai mus pamirsz.* * *

Ak, daugelis vaiku yra nedė
kingi motinoms. Kiek szioje 
szalyje gyvena musu tautos 
žmonių, kurie ir laiszko savo 
moeziutei nebepasiunezia. Toki 
žmones neturi dėkingumo jaus
mo, jie yra beszirdžiai ir dar 
bjauriau — iszsigimeliai.

Tebūna Motinos Diena pil
noje to žodžio prasmėje. Tepuo- 
szia vaiku nupirkta gelele mo
tinos krutinę, tekyla dangun 
vaiko malda už mirusios mo- 
cziutes siela.

Prie kiekvienos progos 
skleiskime ta gražia motinu 
gerbimo idėja. Tuomet, gal ir 
tie atsimins savo pamirsztas 
motinėlės. Pats Dievas insake 
mylėti savo tęva ir motina.* * *

Nevertas yra pagarbos žmo
gus kuris savo tėvus apleidęs. 
Jis yra bjaurus žmogžudys. Bet 
tokis žmogus, kuris drysta 
ranka priesz savo motina pa
kelti, nėra vertas, kad ji szioji 
žeme laikytu.

Ddl to toji diena turėtu su
kelti didžiausio pasipiktinimo 
del tuju kurie pamirszo savo 
motinas, ju neigerbia ir smerk
ti tuos, kurie priesz motina sa
vo ranka drysta pakelti.

Lonergan Eina In
Sing Sing Kalėjimą

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Wayne Lonergan, (be 
skrybėlės) eina in kalėjimą 
Sing Sing ant 35 metu už nu
žudymą savo paezios Patri- 
cijos.

Kariszkas sekretorius Robertas Pattersonas su savo pa- 
gialbininku, tariasi ant traukimo visus vyruku kurie randa
si skyriuje 4-F ir neturi jokio užsiėmimo, idant butu trau
kiami prie visokiu darbu ant ukiu, fabrikuose ir kitur.

Gavo Medali Už
Plaukimą

Admirolas Mitscher
Pacifike

Betty Shields isz New 
Yorko, ana diena likos apdo
vanota auksiniu medaliu per 
gubernatorių John Bricker 
isz Ohajaus valstijos, už ge- 
riause plaukimą, Oakland, 
Kalifornijoj. 

----- ---------------

WPB Žinios Szei- 
mininkems

Karo Gamybos Instaiga pra
nesza kad maždaug 1,200,000 
laikrodžiu-ibudintoju bus pa
gaminta per sz. m. Balandžio, 
Gegužes ir Birželio menesius.

Karo Gamybos Instaiga taip 
pat pranesza, kad tiktai apie 
200,000 elektriszku lygintuvu 
bus 'pagaminta per likusius 
1944 metu menesius. Metu pro
grama buvo sudaryta paga
minti 2,000,000 lygintuvu bet 
del darbo vietos suvaržymo, ju 
bus pagaminta tiktai apie vie
na deszimtadali to skaieziaus.

WPB taip pat pareiszlkia, 
kad szeimininkes greitai gaus 
daugiau ir invairesniu didžiu 
emaliuotu puodu.

Apverkineja Savo
Gera Dranga

Baisiai susigraudinęs, 11 
metu Richardas Trenkler, 
isz New Yorko, atsiklaupęs 
ant kelio, verkia savo gero 
draugo, kuri užmusze pasiu- 
tiszkas automobilistas.

Per 28 menesius jis kovojo 
ant Pacifiko prie Palaua 
priesz Japonus ir laimėjo ke
lis svarbius muszius

Vasario Men. Buvo
Mažiau Streiku

Nežiūrint to, kad Vasario 
men. daugiau darbininku strei
kavo bet buvo nustota mažiau 
darbo valandų nei Sausio men., 
pranesza Darbo Departamento 
Darbo Statistika. Vasario men. 
buvo nustota maždaug 33 1/3% 
mažiau darbo valandų.

------*------
Augsztas Beisbo-

lininkas

Piczeris Mike Naymick 
isz Cleveland Indians Kliubo 
kuris yra 6 pėdu ir 8 coliu 
didžio, ne karta yra užklaus
tas per savo mažesnius drau
gus, kokis ten “auksztai 
oras?” Mikas yra didžiau - 
ses, už tai gali pasiekti bole 
greieziausia.

Pastabos Isz Wash- 
ingtono

Apskricziu OPA rasztine in 
apylinkes kainu sanraszus in- 
t rauke brasz'kes, kuriu auksz- 
cziausios kainos palieka maž
daug tos pacziis, kaip ir 1943 
metais... OPA perspėja auto- 
moblistus nenumesti padangų 
(guminiu ratu) inspekcijų kor
teliu, nors panaikintas reikala
vimas periodiniai tikrinti pa
dangas. Tos formas bus reika
lingos, kuomet bus praszoma 
gazolino ar padangų racioną vi- 
mo. Tos korteles turi būti lai
komos automobilyje ir perduo
damos automobili parduodant 
ar perduodant kitam... Cuk
raus liudijimai bus iszduodami 
karo tarnybos asmenims ato
stogose — 1 svaras cukraus 
kiekvieniems 36 valgiams ar 
mažiau kuriuos karys valgo na 
mie... Apsaugos Transportaci- 
jos Instaiga pareiszkia kad jo
kiu vietų Pullman’o vagonuose 
nebus vasaros stovyklautoju 
važinėjimams ir specialus pra- 
szymai turės būti iszpildomi, 
kad gauti papildomųju dienos 
coach vagonus ar pasisamdyti 
autobusus. ODT, nors ir labai 
ribotus duos leidinius specia
liems kasdieniniams susisieki
mams autobusais su vasaros 
stovyklomis, kadangi manoma, 
kad daug karo pramonių 'dar
bininku vaiku, apsigyvens jo
se. —O.W.I.

Szunes Sudraskė Vaiki!ISTORIJE apie Ha isz
Ant Smort I----------------- iszo is2Un3’
run kjiucit j yya įn virszu iszkils, Kaip už-

! laikyti sveikata ir apsaugoti 
New York — Devynių metu szeimynele nuo lygu,Verta Ne

amžinus Ralph Protta, Bronxe> užmirszt, Kaip dagyvent 10d 
likos sudraskytas per du szu- metu> Pamckinimai, Apie boba, 
nis ant smert, mirdamas in 15 ^a negalėjo savo liežuvio su- 
minutu ligonbuteje. Liberto, laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
Pecciano, locnininkas szunu, Ii- j tuoklis Jurgis, Kaip pažint at- 
kos aresztavotas. Vaikas nore- maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
jo perlipt per tvora pasiimti Geros rodos, Gailinga ypata, 
bole, kuri inpuole in kaimyno Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
kiema. Szunes užklupo ant jo!isska Lazdele, Teisybes ir Bo- 
sudraskydami visa jo kuna. I ba kaip ir visos Bobos. 150. 
Palicijantas, adbeges apmalszi-j “saule” - mahanoy city, pa, 
no szunis su savo paika.

Atkando Savo Moterei 
Ausis

Jonas

it SIENINIAI tA£3

KALENDORIAI
1944 M.
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★ 15 coliu ploczio x 23% col.
★ ilgio., Po 35c, arba 4 už $1
$ Adresas:
$ SAULE PUBLISHING CO.,
★ MAHANOY CITY, PA. U.S.A. £

Pittsburgh, Pa.
Constanza, pasitikęs savo mo- 
tere ant ulyežios, parsimete ja 
ir pradėjo kramtyt jai ausis. 
Subėgo žmones ant moteres 
riksmo ir vos atgyne moterei--------------------------------------
nuo insiutusio vyro kuris butu’Pirkite Apgynimo Czedinimo 
jai ir nosi nukandės bet palici-l Bondus ir Markes.

¥

ja ji uždare kalėjime. Kokia ta- . 
i me buvo priežastis tai da ne- • 
isztyrineta bet kaip rodos tai 
turėjo būti svarbi priežastis 
jeigu taip padare.

Kariuomenes Laikrasz- 
tis Giria Gamybos

Atsiekimus
Karo Departamentas prane

sza, kad Viduržemio Juros ka
riuomenes leidinys “Stars and 
Stripes,” savo Vasario 26 d. 
leidinyje indejo dvieju skileziu 
kalba su Phillip Murray, CIO
prezidentu, kuris atpasakojo
karo meto darbo sunkumus ir 
gamybos atsiekimus, atskirai 
paminėdamas Detroit’o dideles 
gamybos pastangas.

“Ypatingas Detroit’o pažy-
mys yra to miesto karo pastan
gų vieningumas,” sako piane• 
szime. Toliau taip pat pažymi
ma, kad miesto augimas ir U A 
W—-CIO intaka padare “giliu 
ir szvelniu permainų” miesto 
gyvenime.

Praneszime placziau apraszo- 
ma moterų darbo svarba Det
roit’o karo fabrikuose, pažy
mint, kad “moterys inrode kad 
jos gali atlikti sunkius darbus 
lygiai kaip ir specializuotus. ”

ISTORIJE apie Gregoriuą 
----------------- Isz Numirusiu 
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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OPA Leidžia Pakelti 
Avižų (Rolled Oats) 

Kainas

:: Naujos ::
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes :: ——o—
tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

ir trim centais už švara 
buvusiu aulkszcziausiu 
pakucziui avižų (rolled

Kainu Administracija davė 
urmininkams sutikima pakelti 
vienu 
virsz 
kainu 
oats).

Tokiu budu detalineje pre
kyboje tai reiksz maždaug trijų 
centu pakėlimą už 20 unciju pa
keli avižų (rolled oats) ir apie 
8 centus ipalkelima už 48 uncijų 
pakeli

Orlaiviu Statyba
Rekordine

C. E. Wilson, Orlaiviu Sta-
ty'bos Virszininkas, pranesze, 
kad orlaiviu statyba tiek svo
riu tiek orlaiviu skaieziumi 
Kovo men. buvo rekordine vi
siems menesiams. Pirma karta 
in menesi buvo pastatyta virsz 
9,000 lėktuvu, t. y. 9,118 viso
kio tipo lėktuvu. Taip pat pir
ma karta, orlaiviu statyboje bu
vo perszokta 100,000,000 svaru 
orlaiviu rėmu svorio. Kovo 
men. buvo pagaminta 103,400,- 
000 svaru orlaiviu rėmu svorio, 
t.y. daugiau negu 9 procentai 
virsz Vasario men., priesz tai 
buvusio aukszcziausio gamy
bos menesio.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

JOHN KOVAL
. . . KVIETKININKAS . . '

Kvietku Del Visokiu 
Pareikalavimu, Už Žemiausias 

:: Prekes ::

Sutaiso Dailius Bukietus Del 
Vestuvių, Ligonbucziu, 

Laidotuvių, Kapinu ir t. t.

Telefonas 764

616 W. CENTRE STR., 
MAHANOY CITY, PA.

Y ra 
gute, 
daug 
daug
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Pri’siuskite 250 o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS
L1ETUVISZKA3 GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiame 
reikalams. Telefono Numerae 78. 
520 W. Centra St., Mahanoy City

“SAULE” YRA
GERIAUSIA

i DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $4,00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.


